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Zpracoval Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

Děkuji všem, kteří svými příspěvky přispěli k obsahu tohoto dokumentu. Viktor Verner 

 

V Šumperku dne 3. 9. 2020      razítko, podpis 

  
V souladu s ustanovením § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, školská rada schvaluje tuto Výroční 
zprávu o činnosti školy. 

V Šumperku dne 3. 9. 2020             Předseda školské rady:  Mgr. Jindřiška Haltmarová 
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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy  
Základní škola Šumperk, Šumavská 21    

identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600 148 467  
identifikační znak organizace (IZO): 102 680 655   
právní forma: příspěvková organizace 
školská zařízení: školní družina, školní jídelna 

Sídlo školy a adresa pro dálkový přístup 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, 787 01 Šumperk 

telefon: 583 215 284(5), 739 430 050 

e-mail: skola@6zs.cz, internet: www.6zs.cz , datová schránka: xarw7je  

Údaje o vedení školy 
Mgr. Viktor Verner ředitel školy tel.: 583 212 980 

RNDr. Zuzana Bendová zástupce ředitele tel.: 583 550 624 

Mgr. Radmila Lucová zástupce ředitele tel.: 583 550 624 

   

Zřizovatel školy 
Město Šumperk (adresa: nám. Míru 1, 787 93 Šumperk) 

Školská rada 
Zástupci pedagogických pracovníků školy:   
Mgr. Jindřiška Haltmarová - předseda školské rady 
RNDr. Zuzana Bendová        

Zástupci zákonných zástupců žáků:  
Ing. Kateřina Rendová  
Petra Brokešová 

Zástupci zřizovatele školy:  
Ing. Zdeněk Muroň  
Martin Janíček 

Charakteristika školy 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 je dlouhodobě úspěšně fungující základní škola, která nabízí 
kvalitní základní vzdělání i příjemné učební prostředí s velmi dobrým materiálním zázemím. Dobrou 
úroveň vzdělávání zajišťuje zkušený stabilizovaný pedagogický sbor, který vytváří pozitivní pracovní 
klima. Součástmi školy jsou školská zařízení (školní družina a školní jídelna). 

Historie školy se datuje od roku 1975. V současné době poskytuje vzdělávání žákům z celého města  
a některých okolních obcí. Výuka probíhá většinou ve 3 paralelních třídách v ročníku, průměrná 
naplněnost tříd se pohybuje okolo 23 žáků. Škola měla ve školním roce 2019/2020 celkem 27 tříd  
(15 tříd v 1. – 5. ročníku, 12 tříd v 6. – 9. ročníku) a navštěvovalo ji 615 žáků (stav na začátku školního 
roku, v průběhu školního roku se stav mírně měnil), z toho 4 z nich plnili povinnou školní docházku 
v zahraničí. Z okolních obcí dojížděli 43 žáci (tj. 7 % z celkového počtu). 

Škola nabízí základní vzdělávání s ohledem na individuální možnosti dětí, pomáhá žákům se 
specifickými poruchami učení a chování, vytváří vhodné podmínky pro nadané žáky a mimoškolní 
aktivity řízené vlastními pedagogickými pracovníky, zapojuje se do četných projektů a soutěží.  
V běžných třídních kolektivech integrujeme žáky se specifickými poruchami učení (na základě 
doporučení odborných pracovišť), výrazně se rozvinula péče o žáky mimořádně nadané, pro jejichž 
vzdělávání si škola vypracovala vlastní systém. Škola zajišťuje vzdělávání žáků cizinců v souladu s § 10 

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/


Základní škola Šumperk, Šumavská 21 – Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 

 

 

4 
 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění. Ve škole také dlouhodobě pracuje 
školní žákovský parlament.  

Od školního roku 2011/2012 se ve všech ročnících plně vyučuje podle školního vzdělávacího programu 
s názvem Život, radost, fantazie (Žirafa), který zohledňuje reálné nároky současného života  
a respektuje osobnost i hranice schopností každého žáka. Škola se jednostranně neprofiluje, zaměřuje 
se na poskytování kvalitního základu všeobecného vzdělání pro všechny žáky. Školní vzdělávací 
program nabízí v 7. – 9. ročníku volitelné vyučovací předměty, které vycházejí vstříc zájmům  
a individuálním dispozicím jednotlivých žáků. Výuka anglického jazyka je pro zájemce zajištěna již od  
2. ročníku (zájmový útvar), jako povinný vyučovací předmět začíná od 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci 
vybírají druhý cizí jazyk (německý nebo ruský). Kvalitu poskytovaného vzdělávání prověřují objednané 
komerční testy a zcela pravidelně vlastní evaluační nástroje, které se v praxi velmi dobře osvědčily  
a umožňují objektivní zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaného vzdělání. Autoevaluace školy, zejména 
ve druhém pololetí, byla v letošním školním roce negativně poznamenána nastolenými mimořádnými 
opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví kvůli koronavirové pandemii (od 11. 3. 2020 uzavření 
škol). Pravidelně je vyhodnocována klasifikace žáků, jejich úspěšnost při přijímání na střední školy, 
výsledky jejich čtvrtletních prací i jejich úspěchy v soutěžích, olympiádách apod. Na základě zjištěných 
skutečností jsou přijímána opatření a činěna rozhodnutí o práci i rozvoji školy do budoucna. Všem 
žákům se umožňuje spolupodílet se na životě a řízení školy prostřednictvím jejich zástupců volených 
do školního žákovského parlamentu. 

Škola má velmi dobré materiální zázemí – disponuje dostatečným počtem kmenových učeben a 15 
odbornými pracovnami (4 učebny cizích jazyků, 2 odborné učebny pro informatiku, odborné pracovny 
pro fyziku, přírodopis, chemii, zeměpis, dějepis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu, dále školní 
dílnu i cvičnou kuchyň). Ve školní dílně proběhla v průběhu školního roku rekonstrukce pracovních 
ponků a učebna byla vybavena novými židličkami. Škola také disponuje prostředky informačních  
a komunikačních technologií (ICT) na slušné úrovni a využívá vlastní počítačovou lokální síť připojenou 
k internetu. Hardwarové vybavení učeben výpočetní techniky je již morálně zastaralé, avšak plně 
funkční a pro potřeby plnění školního vzdělávacího programu je ještě dostačující. V letošním školním 
roce byla pořízena 3D tiskárna, 3 výkonné notebooky a další vybavení pro potřeby volitelného 
předmětu informatika (robotika a programování), který bude nově zaveden od školního roku 
2020/2021. V jedné odborné učebně je nainstalována snímací kamera. V průběhu školního roku se 
opět rozšířil fond žákovské knihovny novými knižními tituly.  

Téměř všichni vyučující jsou vybaveni notebookem nebo jim byl poskytnut stolní počítač, prakticky ve 
všech kabinetech školy nechybí multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner). V 17 učebnách jsou 
instalovány interaktivní tabule, v dalších 12 učebnách jsou na podporu názornosti výuky stabilně 
využívány dataprojektory. Informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dětí je zajištěna ve  
4. – 9. ročníku prostřednictvím elektronické žákovské knížky, v 1. – 3. ročníku mají žáci papírovou 
žákovskou knížku (dle domluvy třídní učitelky s rodiči je také volitelně využívána elektronická žákovská 
knížka). 

Materiální zázemí školy dále tvoří dvě tělocvičny (gymnastická s parketovou podlahou a velká 
tělocvična s umělým povrchem pro kolektivní sporty). Venkovní sportovní areál s atletickým oválem  
a dětským hřištěm využívá také školní družina při pobytu žáků venku. Celý stadion má umělý povrch,  
k dispozici jsou hřiště pro kolektivní sporty, místa pro atletiku či odpočinková zóna. Prostory šaten  
i hlavního vstupu zabezpečuje mj. monitorovací systém, což přispívá k větší ochraně majetku školy. 
Prostor před školou, včetně školního sportovního areálu, monitoruje kamerový systém Městské policie 
Šumperk. Volný čas o velké přestávce mohou žáci trávit ve velké tělocvičně, nejmladší žáci využívají 
prostranství před školou. Prostory chodeb jsou vhodně doplněny lavičkami, v prvním poschodí je 
instalován čtenářský koutek. Škola disponuje dostatečným počtem sociálních zařízení.  

V průběhu hlavních prázdnin byla v 1. poschodí provedena kompletní rekonstrukce toalet pro školní 
družinu a jazykové učebny, v průběhu školního roku bylo zcela vyměněno osvětlení chodby v přízemí 
u učeben 1. ročníku a osvětlení v keramické dílně, obměnil se dosluhující zabezpečovací systém za 
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modernější, školní kuchyň byla vybavena novým kuchyňským robotem a do školní jídelny byly pořízeny 
nové židle. Dále byly koupeny 4 ks notebooků pro vyučující. Ve školní dílně byla provedena 
rekonstrukce stávajících pracovních stolů pro žáky. V průběhu školního roku byla opět posílena pevná 
lokální počítačová sít i síť Wi-Fi. O hlavních prázdninách proběhla výmalba vybraných prostor školy.  
V některých místnostech se provedla výměna vodovodních baterií a umývadel. V průběhu celého 
školního roku byly průběžně prováděny operativní opravy vodoinstalace a elektroinstalace. 

Čas před vyučováním i po něm může až 210 žáků z 1. stupně trávit v 7 odděleních školní družiny 
(provozní doba začíná v 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin). Naplněnost školní družiny se v průběhu 
školního roku pohybovala okolo 90 % kapacity. Všechny její prostory jsou velmi dobře materiálně 
zabezpečeny, v jednom oddělení byl položen nový koberec. Celkově se ve školní družině podařilo 
vytvořit velmi estetické a podnětné prostředí. Pro mimoškolní aktivity nabízí škola i školní družina svým 
žákům řadu zájmových kroužků s různým zaměřením. 

Moderní vybavení školní kuchyně odpovídá požadavkům příslušných norem. Výdej i objednávání stravy 
se realizuje pomocí čipů, je zavedeno přihlašování a odhlašování stravy přes internet. Ve školní jídelně 
si žáci mohou také zakoupit svačinky. Náležitý pitný režim byl vhodně zajištěn. 

Škola úzce spolupracuje s ustavenou školskou radou a rodičovským spolkem s názvem Klub rodičů  
a přátel šestky (KRAPŠ). Zvýšená pozornost se věnuje komunikaci se žáky i rodiči – ve škole je zavedena 
schránka důvěry, je umožněna elektronická komunikace včetně schránky na webových stránkách školy, 
informace na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány. Pro prezentaci na třídních schůzkách 
využívají třídní učitelé předem zpracovanou osnovu důležitých společných sdělení tak, aby byla 
zachována jednotnost v informování zákonných zástupců žáků. O činnosti školy jsou rodiče 
informováni také prostřednictvím školního Zpravodaje, který vychází zpravidla 3x ročně (vždy 
v listopadu, březnu a červnu). Úspěšná kooperace se rozvíjí s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
Šumperk (PPP) a Speciálním pedagogickým centrem Šumperk (SPC), dobré výsledky při adaptaci dětí 
na školní prostředí přináší spolupráce s okolními mateřskými školami. Efektivní součinnost pokračuje 
se Střediskem výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk při řešení některých výchovných problémů žáků 
a prevenci negativních jevů. Činnost úspěšně zahájilo úplné školní poradenské pracoviště, zejména 
služby školního psychologa jsou vyhledávány jak žáky, tak i rodiči a některými zaměstnanci školy. 

Škola je otevřená také okolí, a to jak dětem (především prostřednictvím školního dětského hřiště  
a sportovního areálu, akcemi pro mateřské školy), tak i dospělým, kteří se zapojují do školou 
organizovaných aktivit, a organizacím, jež si ve škole pronajímají prostory. 
 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů: 79-01-C/01 Základní škola. 
Ve všech ročnících školy bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Život, radost, fantazie, platný od 1. 9. 2007, verze 9. – platná od 1. 9. 2019, který byl školou 
zpracován podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Ve školním roce 2019/2020 zajišťovalo chod školy celkem 74 zaměstnanců. Na vzdělávání a výchově 
žáků 1. – 9. ročníku se podílelo 49 pedagogických pracovníků (39 učitelů a 10 asistentek pedagoga), 
většinově byly zastoupeny ženy – učitelky. Ve školní družině pracovalo dohromady 7 vychovatelek 
školní družiny (jedna pracovala zároveň jako učitelka a dvě jako asistentky pedagoga). Dále v organizaci 
v rámci školního poradenského pracoviště pracovali školní psycholog a speciální pedagog. Škola 
zajišťuje služby výchovného poradenství, specializovanou funkci vykonává metodik školní prevence  
a koordinátor environmentální výchovy a vzdělávání. 
Až na jednoho vyučujícího měli všichni pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro výuku na 
základní škole nebo pro práci ve školní družině. Celkem bylo každý týden odučeno 757 hodin (z toho 
369 hodin na 1. stupni a 388 hodin na 2. stupni školy). Průměrný věk pracovníků školy dosahoval  
49 let.  
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Hospodaření školy s finančními prostředky zajišťovala ekonomka školy společně s hospodářkou školy  
a pokladní školní jídelny. Provoz zabezpečoval školník-správce budov, kterému bylo podřízeno celkem  
6 uklízeček. Vedoucí školní jídelny řídila práci 8 kuchařek. 
V průběhu školního roku byli za kmenové zaměstnance, kteří se nacházeli v pracovní neschopnosti, 
postupně přijati na dlouhodobější zástup celkem 4 vyučující, 1 vychovatelka školní družiny,  
2 kuchařky a 4 uklízečky. 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacímu řízení na střední školy 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhl letos poprvé elektronicky. Dne  
22. dubna 2020 přišli své dítě zapsat pouze rodiče, kteří se nezaregistrovali do elektronického systému 
zápisu. Celkem bylo zapsáno 60 žáků (včetně dodatečně zapsaných žáků), z toho ředitel školy povolil  
6 žákům odklad povinné školní docházky a 1 žák bude vzděláván v zahraničí. Tři žáci byli do 1. ročníku 
zapsáni těsně před zahájením školního roku, jejich rodiče nebyli u zápisu v řádném termínu.  
Do 1. ročníku nastoupí celkem 58 žáků. V novém školním roce budou otevřeny tři první třídy.  
 

Zapsaní žáci podle místa trvalého bydliště:  
Zapsaní žáci podle místa trvalého bydliště:  

Šumperk   51 žáků  
Bratrušov  1 žák 
Brno   1 žák 
Horka nad Moravou 1 žák 
Kojetín   1 žák 
Pardubice  1 žák 
Rapotín   1 žák 
Ruda Nad Moravou 1 žák 
Velké Losiny  1 žák 
Vikýřovice  1 žák 

 
V letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku celkem 52 žáci. Dalších 5 žáků odchází po 
absolvování 5. ročníku na osmileté gymnázium. Ze školy také vychází 6 žáků z 8. ročníku, kteří ukončí 
povinnou devítiletou docházku. 

Přehled škol a oborů, na které byli přijati naši absolventi 
Gymnázium Šumperk: čtyřleté studium - 7, osmileté studium – 5 
VOŠ a SPŠ Šumperk: průmyslový design – 2, IT – 4, elektrotechnika – 2, strojírenství – 3 
SOŠ Šumperk: cestovní ruch – 5 
VOŠ pedagogická a sociální a SPed.Š Kroměříž: předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 
SŠ zdravotnická a sociální Chrudim: sociální činnost – 1 
SZŠ A VOŠ zdravotnická Emanuela Pöttinga: praktická sestra – 1 
SZŠ Šumperk: praktická sestra – 2 
SZŠ Svitavy: praktická sestra – 1 
VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové: zdravotnické lyceum – 1 
Církevní SŠ Jana Boska Praha: ošetřovatel – 1 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově: bezpečnostně právní činnost – 2 
Trivis Prostějov: bezpečnostně právní činnost – 1 
OA Šumperk: obor obchodní akademie – 2, ekonomické lyceum – 3 
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh: autotronik – 1, mechanik opravář motorových vozidel – 2 
SOŠ obchodu a služeb Olomouc: kuchař- číšník – 1 
SOŠ Litovel: výrobce potravin-sladovník – 1, kuchař-číšník – 1 
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník: cukrář – 1 
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk: obráběč- 3, strojní mechanik – 1, elektrikář – 1, elektromechanik pro 
zařízení a přístroje – 1, mechanik strojů a zařízení – 1, prodavač – 2, kadeřník – 1, instalatér – 1, zedník – 1.  



Základní škola Šumperk, Šumavská 21 – Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 

 

 

7 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Vysvětlivky: 

ŠD žáci zapsaní ve školní družině ZÚ žáci navštěvující zájmový útvar 

ŠJ žáci přihlášení ke stravování ve školní jídelně CH 2 snížená známka z chování – uspokojivé 

NP žáci navštěvující nepovinný předmět CH 3 snížená známka z chování – neuspokojivé 
 

Ročník Počet tříd Žáci celkem Chlapci Dívky 

1.   4 75 31 44 

2. 2 48 26 22 

3. 3 66 30 36 

4. 3 69 40 29 

5. 3 76 39 37 

6. 3 77 34 43 

7. 3 73 36 37 

8. 3 76 31 45 

9. 3 52 23 29 
 

 
Podrobné údaje o jednotlivých třídách ve školním roce 2019/2020 

 

Třída Žáci Ch D 
Z jiné 
obce 

Opak. 
ročník 

Končí 
docházku 

ŠD ŠJ ZÚ  

I. A 19 7 12 1 0 0 16 19 9 

I. B 20+ 1 9 11 1 0 0 19 19 15 

I. C 19+ 1 10 9 2 0 0 19 19 14 

I. D 17 5 12 1 0 0 13 17 8 

II. A 24 13 11 0 1 0 23 24 21 

II. B 24 13 11 4 0 0 22 24 12 

III. A 21 10 11 0 0 0 16 19 13 

III. B 23 11 12 0 0 0 17 23 12 

III. C 22+ 1 9 13 3 0 0 13 20 15 

IV. A 23 14 9 2 0 0 5 22 0 

IV. B 24 13 11 3 0 0 8 22 2 

IV. C 22 13 9 1 1 0 8 20 5 

V. A 26 11 15 1 0 0 1 23 1 

V. B 26 14 12 2 0 0 2 25 4 

V. C 24 14 10 3 0 0 1 24 14 

VI. A 26+ 1 13 13 2 0 0 0 24 4 

VI. B 26 9 17 1 1 0 0 25 7 

VI. C 25 12 13 1 1 0 0 23 7 

VII. A 26 16 10 4 0 0 0 26 6 

VII. B 23 8 15 0 0 0 0 17 2 

VII. C 24  12 12 2 0 0 0 19 2 

VIII. A 25 12 13 0 0 3 0 21 8 

VIII. B 25 12 13 2 0 1 0 23 6 

VIII. C 26 7 19 1 0 2 0 19 5 

IX. A 17 8 9 4 0 17 0 13 4 

IX. B 17 6 11 1 0 17 0 17 5 

IX. C 18 9 9 1 0 18 0 18 2 

CELKEM 
612 
+ 4 

v zahr. 
290 322 43 4 58 183 565 204 
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Závěrečné hodnocení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 a následnému zavedení distančního vzdělávání, nedošlo 
k použití značné části evaluačních nástrojů. Ve 3., 4. a 6. ročníku se prostřednictvím testů zjišťovala 
úroveň čtení s porozuměním, další plánované testy z matematiky, českého jazyka, přírodovědných  
a společenskovědních kompetencí neproběhly. Ověření úrovně čtení žáků 1. ročníku, stejně 
diagnostiku čtení za 1. období, český jazyka a matematiku u žáků 3. ročníku jsme přesunuli na podzim 
2020. Hodnocení žáků na závěr školního roku proběhlo dle doporučení MŠMT. 

Je evidentní, že zejména ve druhém pololetí školního roku nemohlo dojít k objektivnímu zmapování 
aktuální úrovně znalostí žáků v hlavních vyučovacích předmětech. Testování čtení s porozuměním jsme 
náležitě vyhodnotili, přičemž jsme zohlednili žáky s podpůrnými opatřeními. Součástí hodnocení byla 
kromě závěrů i opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Hospitační a kontrolní činnost byla 
prováděna průběžně do února 2020, v období distančního vzdělávání pak v omezenějším rozsahu 
formou účasti vedení školy ve vybraných skupinách TEAMS. Závěry byly projednávány na poradách 
pedagogů. 

Komerční testování ve školním roce 2019/2020 
Naše škola již řadu let ověřuje znalosti žáků při přechodu z prvního na druhý stupeň. Využíváme k tomu 
komerční testy společnosti SCIO a naši žáci si v silné konkurenci pravidelně vedou velmi dobře. Letos 
dosáhli výborných výsledků v Olomouckém kraji dokonce 3 žáci – všichni vynikli v matematice. 

Třída 
Průměr. 
prospěch 

Vyzname- 
nání 

Prospěl 
Nepro- 
spěl 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

CH 2 CH 3 
Pochvaly 
(PTU, PŘŠ) 

I. A 1,053 19 0 0 0 0 0 0 17 

I. B 1,000 20 0 0 0 0 0 0 20 

I. C 1,000 19 0 0 0 0 0 0 19 

I. D 1,000 17 0 0 0 0 0 0 17 

II. A 1,071 22 2 0 0 0 0 0 20 

II. B 1,149 21 3 0 0 0 0 0 17 

III. A 1,101 20 1 0 0 0 0 0 17 

III. B 1,179 22 1 0 0 0 0 0 22 

III. C 1,276 18 4 0 0 0 0 0 10 

IV. A 1,367 16 7 0 0 0 0 0 6 

IV. B 1,352 16 8 0 0 0 0 0 2 

IV. C 1,470 13 9 0 1 0 0 0 17 

V. A 1,288 18 8 0 0 0 0 0 4 

V. B 1,109 24 2 0 0 0 0 0 16 

V. C 1,338 15 9 0 0 0 0 0 9 

VI. A 1,518 15 11 0 1 0 0 0 17 

VI. B 1,361 19 7 0 0 0 0 0 17 

VI. C 1,591 14 10 1 0 0 0 0 17 

VII. A 1,677 9 15 2 0 0 0 0 21 

VII. B 1,849 4 19 0 1 0 0 0 7 

VII. C 1,621 11 12 1 0 0 0 0 10 

VIII. A 1,801 9 14 2 0 0 0 0 8 

VIII. B 1,715 10 14 1 0 0 0 0 12 

VIII. C 1,491 17 7 2 0 0 0 0 11 

IX. A 1,923 4 13 0 0 0 0 0 10 

IX. B 1,544 7 9 1 0 0 0 0 9 

IX. C 1,868 1 16 1 0 0 0 0 7 

CELKE
M 

1,479 400 201 11 3 0 0 0 359 
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V testování matematiky pro šesté třídy dosáhli nejlepšího výsledku v kraji Antonín Kouřil (VI. B) a Petr 
Žižka (VI. C). Na třetí příčce se umístil Mikuláš Horníček (VI. A). 

Hodnocení výsledků a závěry vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2019/2020 
 
Vzhledem k nařízení vlády o zrušení prezenční výuky od 11. 3. 2020 neproběhla většina z plánovaných 
aktivit v rámci autoevaluční činnosti. 

Realizované aktivity 

 
Výsledky a závěry 

Čtení s porozuměním – 3. ročník 
Výsledky všech tříd byly vyrovnané a přibližně odpovídají pololetnímu hodnocení. Úspěšnost 
jednotlivých tříd se v jednotlivých úlohách příliš nelišila. Oproti loňskému ročníku jsme zaznamenali 
mírný pokles úspěšnosti, úkoly v této oblasti českého jazyka tedy přetrvávají. Je třeba důsledně vést 
žáky k samostatnému řešení úlohy přesně podle zadání, hledat přesný význam slov a vět, vymýšlet ke 
kratším textům výstižné názvy, učit se vyhledávat jednoznačné odpovědi na otázky vztahující se 
k významu vět a textů a učit žáky správně se rozhodnout. Mnozí žáci potřebují docvičit schopnost 
vyhledat v delším textu kratší úsek dle zadaného požadavku. Stále je třeba pracovat s porozuměním 
textu, a to nejen v českém jazyce. K procvičení čtení s porozuměním využívat i texty a úkoly 
v matematice či prvouce.  

Čtení s porozuměním – 4. ročník 
Letos jsme zařadili nový text, a tudíž lze obtížně srovnávat s předchozími lety. Čtvrťáci předvedli 
vyrovnaný výkon, který korespondoval s pololetním hodnocením. Stejně jako v předchozích letech však 
u žáků přetrvává neochota vyjádřit se vlastními slovy, odpovědi na zadané otázky doslova přepisují 
z textu, což není vždy ta nejlepší cesta. Hodně chyb souvisí s nepozorným čtením žáků. Vzhledem 
k tématu testu (první pomoc) bylo zjištěno, že děti ovládají základy první pomoci, ale jsou mírně 
odtrženi od reality běžného života (např. ne každý ví, kde najde ocet). 
Doporučení pro další práci – čtení s porozuměním procvičovat nejen v českém jazyce nebo čtení. 
Využívat různé úkoly i v matematice, přírodovědě a vlastivědě. Bez pochopení významu různých 
sdělení se žáci budou špatně orientovat v praktickém životě plném různých nabídek, reklam, informací 
na internetu či v jiných médiích. Nezapomínat také na hlasité čtení ve škole, domácí čtení  
a seznamování se se zajímavými knižními tituly pro děti. 

Čtení s porozuměním – 6. ročník 
Základem čtení s porozuměním se stala ukázka z Werichovy pohádky Lakomá Barka (z knihy Fimfárum).  
Žáci test zvládli poměrně dobře, nicméně v porovnání s předchozími ročníky šla úroveň opět mírně 
dolů. Výsledky testu až na výjimky odpovídají závěrečné klasifikaci v 5. ročníku, ale bez výraznějších 
rozdílů mezi jednotlivými třídami.  

Nadále přetrvává nutnost stále se věnovat různým typům čtení s porozuměním a práci s informacemi 
– zejména vyhledávat odpovědi přímo v daném textu či vybírat vhodné titulky k vybraným textům. 
Vytrvale vést žáky k uvědomělému čtení, přemýšlení o přečteném. Dále pak pracovat s informacemi - 
ať už jde o jejich vyhledávání v textu, formulování odpovědí či vytváření titulků.  V jednotlivých třídách 

termín autoevaluační nástroj předměty ročník 

21. – 30. 9. vstupní testy  ČJ, M, AJ                              2. - 9. roč., (AJ od 4. roč.) 

20.11. test – čtení s porozuměním ČJ 6. ročník 

4. 12. test – čtení s porozuměním ČJ 4. ročník 

21. 2. test – čtení s porozuměním ČJ 3. ročník 
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se zaměřit na oblasti, v nichž žáci zaostávají za celkem. Podporovat spontánní domácí čtení a zařazovat 
do výuky čtenářské dílny k podchycení zájmu dětí o čtení.  

Akce doplňující vzdělávací činnost školy 
V průběhu školního roku vyučující jednotlivých tříd a předmětů připravili pro žáky školy řadu 
krátkodobých projektů, v nichž žáci aplikovali získané znalosti a dovednosti. 

Celoškolní projekty 

Retro den – oslavy 45. výročí založení naší školy 
V úterý 18. února 2020 jsme si akcí Retroden připomenuli 45. výročí otevření naší školy. Žáci měli 
možnost vrátit se v čase a zažít školu v přísném socialistickém hávu a my učitelé jsme si uvědomili, jak 
velmi se liší dnešní pojetí výuky od té normalizační. K tomu jsme navíc zažili i spoustu legrace. 
 

Akce, kterých se zúčastnili žáci jednotlivých tříd, případně ročníků 

Stmelovací pobyt žáků 1. ročníku – nové kolektivy 
V průběhu září se noví prvňáčci vypravili se svými vyučujícími do ÚEV Mladoňov, kde ve středisku Pod 
vrtulí strávili 1 – 2 dny plné her, soutěží, ale i poznávání přírody a hlavně nových kamarádů. 

Projekt města Šumperk – Město čte knihu 
V rámci 15. ročníku projektu Město čte knihu se letos četlo z knížky „Vrbová píšťalka“ spisovatele Ilji 
Hurníka, hudebního skladatele, klavíristy, hudebního pedagoga, dramatika a spisovatele. Tradiční 
součástí čtení z tvorby některého českého autora je čtenářská štafeta, která putuje napříč 
šumperskými školami a v pondělí 4. 11. 2019 dorazila štafeta i do naší školy.  

Metoda CLIL ve výuce 
CLIL  = Content and Language Integrated Learning 
Již tři roky využíváme metodu CLIL při výuce některých předmětů. CLIL je použití cizího jazyka jako 
prostředku komunikace a sdílení obsahu v nejazykovém předmětu. Prakticky CLIL znamená integraci 
anglického jazyka do jiných předmětů. Vytvořili jsme vždy souhrn cvičení, kde se stejné učivo probere 
česky i anglicky. Pro žáky je výhodné, že anglický jazyk použijí nejen v angličtině, propojí tak dva různé 
vyučovací předměty, ale hlavně použijí angličtinu přirozeně a prakticky. Tímto způsobem jsme zatím 
zpracovali hodiny dějepisu o Karlu IV., zeměpisu o světadílech Evropa, Afrika, Amerika a v matematice 
povrch a objem kvádru i krychle a nakonec zlomky. Ohlas žáků naší školy, kteří tyto pozoruhodné 
hodiny absolvovali, byl velmi pozitivní, a proto pokračujeme. V letošním školním roce jsme dětem 
nabídli v angličtině část obecného zeměpisu a základy chemie. 

Rukodělná soutěž PATaMAT 
Dne 17. prosince 2019 proběhl ve školní dílně již 4. ročník rukodělné soutěže PATaMAT. Soutěžící měli 
za úkol během čtyř vyučovacích hodin zhotovit dva výrobky. V kategorii žáků 7. ročníku soutěžilo  
8 žaček, které vyráběly věšáček na klíče podle vlastního návrhu. V kategorii žáků 8. – 9. ročníku 
soutěžilo 10 žáků. Jejich úkolem bylo zhotovit model automobilu dle vlastního návrhu. Soutěžící v obou 
kategoriích pak ještě pracovali na přívěsku na klíče. Každý z účastníků si ze soutěže odnesl nejen své 
výrobky, ale také sladkou odměnu. Vítězové obou kategorií dostali drobné dárky.  

Dopravní hřiště pro 4. ročník 
Na podzim 2019 se zúčastnili žáci 4. ročníku výuky dopravní výchovy, která probíhala na dopravním 
hřišti v Mohelnici. Žáci se seznámili s pravidly silničního provozu, s dopravními značkami a povinnou 
výbavou kola. Řešili nejčastější dopravní situace, které mohou nastat v dopravním provozu. Ve druhé 
části programu si všechny získané vědomosti prakticky vyzkoušeli na kole. Učili se správně odbočovat 
doleva i doprava, zvládat křižovatky a jezdit ve správné vzdálenosti, aby neohrozili svoji bezpečnost ani 
nikoho jiného.  

Beseda o USA 4. – 9. ročník 
Ve dnech 22. – 23. ledna 2020 se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili besedy o USA. Náš bývalý kolega  
Mgr. Karel Kocůrek děti poutavou formou seznámil s přírodou Spojených států, dle úrovně znalostí 
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v jednotlivých skupinách vedl diskusi ve větší či menší míře v angličtině. Beseda měla u dětí kladný 
ohlas. 

Dentální hygiena pro žáky 1. stupně.  
V průběhu února a března jsme ve škole přivítali studentky stomatologie z Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Žáci 1. stupně se postupně seznamovali se správnou technikou čištění zubů, 
dozvěděli se, které potraviny zubům nejvíce škodí. Je škoda, že na poslední 3 třídy se v důsledku 
uzavření škol nedostalo. 

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku 
Lyžařského výcvikového kurzu žáků 7. ročníku, který proběhl od 24. do 28. února 2020, se pod vedením 
3 kvalifikovaných pedagogických pracovníků školy zúčastnilo 30 žáků. 

Lyžařský výcvik žáků 5. ročníku 
Ve dnech 12. – 14. února 2020 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pátých tříd. Ve skiareálu Kareš 
v Koutech nad Desnou se v těchto dnech učilo lyžovat nebo si vylepšovalo lyžařskou techniku 43 dětí 
pátého ročníku.  

Exkurze 
V průběhu školního roku se žáci mohli zúčastnit tematických exkurzí, které pro ně vyučující připravili. 

Exkurze němčinářů       Vídeň 
Exkurze do Muzea silnic – příprava občanů k obraně státu 8. ročník Vikýřovice 
Exkurze Úřad práce (9. ročník)      Šumperk 

 Multimediální den        Brno 
 Kameny Sobotínska       Sobotín 
 Den středoškolákem (9. ročník)      Šumperk 

 

Hodnocení adaptace žáků 1. ročníku na systém práce na základní škole 

Podpora budoucích žáků 1. ročníku před nástupem do základní školy a po něm 

Žáci letošních prvních tříd měli možnost seznámit se se školním  prostředím prostřednictvím několika 
akcí. S pedagogickými pracovnicemi z mateřských škol navštívili učebny prvňáčků před zápisem do  
1. ročníku, s rodiči měli možnost navštívit školu v rámci Dne otevřených dveří (7. 3. 2020) a některé děti 
se zúčastnily v červenci 2019 příměstského tábora, který probíhal v budově školy. Všechny akce měly 
rodičů nastávajících prvňáčků kladnou odezvu. 
Na začátku školního roku žáci zasedli do lavic s chutí, elánem a očekáváním. Postupně přecházeli od 
hry ke školním povinnostem a měnil se tak i jejich denní režim. Ve třídách I. A a I. C se žáci učili číst  
a psát pomocí genetické metody. Ve třídě I. C probíhala výuka matematiky podle profesora Hejného. 
Ve třídě I. B a I. D se čtení a psaní učilo analyticko-syntetickou metodou. Tento náročný začátek zvládly 
všechny děti a velmi dobře se adaptovaly na školní práci (i v rámci distančního vzdělávání). 
V 1. pololetí školního roku se žáci prvního ročníku bez větších problémů aklimatizovali na školní 
prostředí. Na systém práce a organizaci základní školy se dobře adaptovali a učivo zvládli úspěšně.  
Po jarních prázdninách se děti vrátily do školy a práce ve druhém pololetí úspěšně navázala na 
předchozí výuku. Bohužel situace se zkomplikovala 11. března 2020, kdy byly ze dne na den nařízením 
vlády uzavřeny všechny školy. Učitelé, děti i rodiče přešli na distanční výuku, která trvala až do  
22. 5. 2020. Během tohoto období probíhala v prvních třídách on-line výuka elektronickou cestou. 
Spolupráce s rodiči ve všech třídách byla dobrá a velmi vstřícná. 
S některými dětmi jsme se setkali až 25. 5. 2020 a zbývající část školního roku jsme využili na 
docvičování, opakování a upevnění učiva. I přes neobvyklou situaci zvládla většina žáků učivo 1. ročníku 
na výborné či velmi dobré úrovni. Ve třídách, kde se český jazyk vyučoval genetickou metodou, bude 
dopracován 3. díl písanky během měsíce září. Taktéž i matematika podle profesora Hejného bude 
postupně docvičována. Ve všech třídách bude ve 2.  ročníku na začátku školního roku věnován delší 
čas na opakování a procvičování učiva. 
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Podpora neúspěšných žáků v 1. ročníku základní školy 

Zjištěným obtížím žáků byla věnována náležitá pozornost vyučujících ve spolupráci s rodinou. Třídní 
učitelky během roku dále spolupracovaly s výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem a podle 
potřeby byli někteří žáci posláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Pouze u jednoho 
žáka bylo po domluvě s matkou a na základě doporučení PPP rozhodnuto o dodatečném odkladu. 

Hodnocení práce s nadanými žáky (NŽ) a mimořádně nadanými žáky (MNŽ) 
Do běžných tříd (III. C, IV. C, V. C, VI. B a VI. C) byli integrováni žáci s mimořádným nadáním. Celkem se 
jedná o 6 žáků, z toho jsou 2 žáci nadaní a čtyři žáci mimořádně nadaní.  
Do třetího ročníku chodil jeden nadaný žák s poruchou chování. V průběhu letošního školního roku se 
jeho chování výrazně zklidnilo. Ve vyučování pracoval stejně rychlým tempem jako ostatní výborní žáci 
ve třídě. Výrazně polevil ve vypracovávání obohacujících pracovních listů. Neměl vnitřní motivaci 
k písemné práci navíc. K jeho oblíbeným činnostem patřily skupinové hry se spolužáky. Ve vyučování 
využíval deskové hry, výukové materiály Logico Piccolo, interaktivní tabuli, encyklopedie. Školní  
i domácí písemné práce byly pečlivě vypracované, domácí příprava byla svědomitá. Pravidelně četl  
a vedl si čtenářský deník. Během distanční výuky byl aktivní a sám odesílal požadované vypracované 
úkoly ke kontrole. Ve školním roce navštěvoval zájmové kroužky různého zaměření. Pozitivní bylo jeho 
zklidnění a začlenění do kolektivu třídy. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá po celý školní rok. 
Čtvrtý ročník navštěvovali dva mimořádně nadaní žáci. Ve vyučování pracovali společně se třídou, 
vypracovávali pracovní listy především v matematice a v českém jazyce. Karty Logico Piccolo, kde si 
žáci mohli sami hned po vyřešení úkolů provést kontrolu, byly velice oblíbené. Žáci využívali didaktické 
a deskové hry. Do těchto aktivit se často zapojovali i ostatní žáci třídy. V hodinách se pro práci využívala 
i interaktivní tabule. Školní výsledky mimořádně nadaných žáků patřily vždy k těm nejlepším. Od 
začátku školního roku si vedli čtenářský deník, pravidelně navštěvovali městkou knihovnu.  
O přestávkách využívali deskové hry. Mezi jejich volnočasové aktivity patřil kroužek matematiky 
Hejného, Hravá věda. Při distanční výuce pracovali svědomitě, úkoly, zadané nad rámec povinností, 
vždy splnili. 
Mimořádně nadaný žák v pátém ročníku dosáhl výborných výsledků ve všech vyučovacích 
předmětech, vynikal především v přírodovědě a vlastivědě, úkoly plnil vždy pečlivě, vypracovával práce 
a různé projekty nad rámec zadání, zúčastnil se také školního a okrskového kola recitačních  
a matematických soutěží. Ve vyučování využíval materiály pro nadané žáky, různé encyklopedie  
a odbornou literaturu.  
V šestém ročníku pracoval velice šikovný, nadprůměrně nadaný a extrémně snaživý žák, který 
potřeboval neustále povzbuzovat a pozitivně hodnotit. Na výuku býval skvěle připraven, výborně 
komunikoval, rád četl. V některých předmětech rád pracoval nad rámec učiva, v jiných předmětech 
bylo potřeba jej do práce nad rámec učiva nutit. V hodinách byl aktivní, pracoval, často se ptal na 
doplňující informace. Občas se dopouštěl zbytečných chyb jako důsledek určité nepozornosti a snahy 
mít úkol rychle vypracovaný. Dále tento ročník navštěvoval nadaný žák, který exceloval především 
v matematice a fyzice pro svůj perfektní logický úsudek. Vzhledem k diagnostikovaným poruchám 
nedosahuje výborných výsledků. 
Ve výuce byly využity metody projektové, manipulační, práce s daty a informacemi z internetových 
zdrojů a encyklopedií, práce s interaktivní tabulí. NŽ i MNŽ se pokoušeli o tvořivé psaní, zpracovávat 
tabulky dat, vytvářeli modely a plánky, grafy. Samostatně vytvářeli rébusy a křížovky pro spolužáky. 
Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala od 11. 3. 2020, byly zrušeny všechny soutěže, kterých se 
nadaní žáci účastnili. Čtyři z nich však vystupovali v projektu (muzikál Kocourek Modroočko). 
U NŽ i MNŽ byla velmi nápadná vnitřní motivace pro osvojování nového učiva, získávání nových 
poznatků a bylo pro ně charakteristické výrazné pracovní nasazení. Byli velmi kreativní, samostatní  
a úlohy řešili mnohdy netradičními postupy. NŽ i MNŽ měli bohaté mimoškolní aktivity, jako je sport  
a hudba. U všech těchto žáků bylo podnětné domácí prostředí a spolupráce s rodiči byla 
bezproblémová. Rodiče projevovali velký zájem o školní práci svých dětí v průběhu celého školního 
roku.  
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Hodnocení environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty (EVVO) 
 Průřezová témata byla průběžně zařazována do výuky v  6. až 9. ročníku i na prvním stupni naší 

školy. 

 V letošním školním roce byl otevřen volitelný předmět seminář z Př v osmém ročníku. 

 V rámci akce „Ukliďme svět“ žáci naší školy průběžně uklízeli okolí školy, tato akce vedla k rozvoji 
ekologické etiky a probouzení citových vztahů a vazeb žáků k prostředí, ve kterém žijí a kterým 
jsou ovlivňováni (pozitivní vazby k rodnému kraji, škole, aj). 

 Probíhalo třídění odpadu (plasty a papír) – nádoby umístěné na chodbách, plánovaná akce Tonda 
obal na cestách se v letošním školním roce neuskutečnila z důvodu uzavření škol  
(Covid-19). 

 Sběr papíru se konal jedenkrát, a to na podzim, na jaře se neuskutečnil – sběrné suroviny přestaly 
papír vykupovat, díky těmto iniciativám žáci lépe porozumí nutnosti společného řešení 
ekologických problémů. 

 Akce školní družiny – sběr víček od PET lahví, sběr kaštanů a žaludů (obora Vernířovice), sběr 
suchého pečiva (obora Vernířovice). Tyto akce vedou k pochopení základních principů 
udržitelného rozvoje a budou pokračovat i příští školní rok. 

 Přírodovědná soutěž „Zlatý list“, okresní kolo biologické olympiády se bohužel v letošním školním 
roce v důsledku uzavření škol neuskutečnily. 

 Žáci 6. ročníku se nezúčastnili plánovaného týdenního pobytu v přírodě – pobyt měl být zaměřen 
na udržitelný rozvoj lesního hospodářství v Jeseníkách s vlivem na druhovou různorodost hmyzu. 

 Šestý ročník se zapojil do projektu „Les ve škole – Lesní třída“, který vyhlásilo sdružení TEREZA, 
v tomto projektu naši žáci uspěli. 

 Pro žáky devátých tříd byla naplánovaná geologická exkurze „Za kameny Sobotínska“, která se 
uskutečnila v listopadu 2019, žáci si zde ujasnili geologickou stavbu a vznik Jeseníků. 

 Žáci prvního stupně absolvovali tematicky zaměřené přírodovědné vycházky do okolí Šumperka – 
– uvědomili si zde nutnost ochrany bezprostředního okolí jejich bydliště a vztahy mezi znečištěním 
přírody a druhovou rozmanitostí jak živočichů, tak rostlin. 

 V průběhu školního roku žáci prvního i druhého stupně navštívili řadu výukových programů 
zaměřených na EVVO, které probíhají v SVČ Doris Šumperk a ÚEV Mladoňov. 

 Ve druhém pololetí školního roku byla naplánována řada akcí v přírodě, exkurzí aj, bohužel se tyto 
akce neuskutečnily z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020. 

 

Hodnocení projektu Světová škola - 2019/2020 
Naším mottem je: Žirafa pomáhá. 
V letošním školním roce pokračoval náš projekt Světová škola vedený organizací Člověk v tísni, o.p.s., 
opět pod heslem „Žirafa pomáhá“. Cílem projektu je měnit svět k lepšímu – aktivně se podílet na 
dobročinných akcích, vést žáky k tomu, aby nebyli lhostejní k lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli 
v těžké životní situaci. Zároveň vést žáky k šetrnému využívání přírodních zdrojů a zamýšlet se nad 
ekologickými problémy dnešního světa. 
Naše akce 
Adopce na dálku Banglakids  
Nadále pokračujeme v adopci na dálku neboli „Adresném sponzorství vzdělávání“. Nyní nově 
sponzorujeme šestiletého chlapce, který chodí do 1. třídy vesnické školy Mohipur (Bangladéš). 
V letošním školním roce dobrovolná finanční sbírka neproběhla, sponzorství je hrazeno z finančních 
prostředků vybraných v předchozích letech, které byly uloženy v pokladně KRAPŠ. 
Předvánoční jarmark 
Pod záštitou KRAPŠ se dne 28. 11. 2019 konal tradiční předvánoční jarmark. Na jarmarku si mohli hosté 
zakoupit drobnosti či perníčky, na jejichž výrobě se podílely děti. Výroba vánočních dárečků a pečení 
perníčků proběhlo v několika dílničkách, do kterých se žáci dobrovolně přihlásili. Finanční výtěžek 
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z tohoto jarmarku byl uložen v pokladně KRAPŠ a bude využit na vybavení venkovní učebny, kterou 
plánujeme vybudovat v areálu školy. 
Prodej vánoční hvězdy 
Již pátým rokem se v rámci projektu „Žirafa pomáhá“ účastníme sbírky Vánoční hvězda, kterou pořádá 
Šance Olomouc o.p.s. Výtěžek z prodeje těchto vánočních květin je určený na léčbu onkologicky 
nemocných dětí. Výtěžek 7 080,- Kč byl zaslán na konto Šance při Fakultní nemocnici v Olomouci. 
Žáci 9. ročníků se ve výuce zabývali globálními problémy, které trápí naši planetu – např. přelidnění, 
znečištění vody a vzduchu, degradace půdy, ubývající surovinové zdroje nebo vymírající druhy 
organismů. 
Připravovaný projekt „Plasty, kam se podíváš“ se z důvodu pandemie COVID-19 neuskutečnil. 
Chceme tento projekt uskutečnit během školního roku 2020/2021. 
 

Hodnocení práce školního parlamentu 
Školní parlament na naší škole působí šestnáct let. Ke schůzkám se schází pravidelně každý měsíc. 
Parlament tvoří vždy dva žáci jednotlivých tříd od čtvrté po devátou. Každý rok je volen nový předseda 
a místopředseda parlamentu.  
Cílem parlamentu je větší propojenost mezi žáky, pedagogy a dalšími součástmi školy – školní 
družinou, školní jídelnou. Kromě naplánovaných akcí, které parlament pořádá, se řeší nápady a názory 
nejen členů, ale také žáků jednotlivých tříd. V letošním školním roce školní parlament připravil  
a následně organizoval různé soutěže, hry a zábavu pro žáky školy (např. Valentýnská přání). Úzce 
spolupracoval se školní družinou (Vrškování, Mistrovství ČR v deskových hrách, Uspávání skřítků) i se 
školní jídelnou (Na co máš chuť – výběr jídla). Také pořádal programy pro mateřské školy (Předvánoční 
hrátky pro děti z MŠ, Mikulášská nadílka). V rámci projektu Světová škola se školní parlament podílel 
na podpoře vzdělávání dítěte v projektu Adopce na dálku. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu od dne 
11. 03. 2020 se mnohé další plánované aktivity musely zrušit. 

 
Spolupráce školy a školní družiny 
Spolupráce mezi vychovatelkami a učiteli byla příkladná. Vzájemná výměna zkušeností byla významnou 
pomocí při zvládání výchovných problémů některých žáků z 1. stupně školy. Vzájemná oboustranná 
výpomoc je samozřejmostí. Akce pořádané ve ŠD byly z velké části uskutečněny, významný byl úspěch 
na Mistrovství ČR v deskových hrách – z desíti hráčů se do finálových bojů probojovalo 8 našich hráčů. 
Máme také jedno vítězství, to si z Prahy přivezl Josef Turek ve hře RUMMIKUB v nejmladší kategorii. 
Neuskutečnily se pouze ty akce, které se nemohly uspořádat z důvodu mimořádných opatření  
v souvislosti s koronavirem (uzavření školy). U těchto akcí se zpravidla připravují náhradní termíny.  

 
Výsledky soutěží  
Žáci školy se v průběhu školního roku 2019/2020 zúčastnili řady různě zaměřených soutěží, mnozí 
postoupili do okresních a krajských kol. 
Do krajských kol soutěží postoupili níže uvedení žáci:  

František Richtr V. C Logická olympiáda – 3. místo 

Josef Turek V. C Logická olympiáda – 15. – 18. místo 

Eva Hamplová IX. B Soutěž v německém jazyce - 6. místo 

     

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Na naší škole jsme se ve školním roce 2019/20 důsledně věnovali prevenci sociálně patologických jevů. 
I když došlo od 11. března 2020 k uzavření škol kvůli pandemii koronaviru, témata prevence rizikového 
chování jsme probrali v rámci distančního vzdělávání. Znovu se k nim ale vrátíme i v následujícím 
školním roce. 

 Třídní učitelé 1. - 9. ročníku soustavně pracovali na stmelení kolektivu a budování přátelské 
atmosféry v každé třídě. 
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 Klima školy jsme zlepšovali díky projektům se společným cílem – Vánoční jarmark, muzikál 
Kocourek Modroočko, Retroden, Uspávání skřítků atd. 

 Žáci 5. – 9. ročníku prošli částečně projektem KPPŠ. Z důvodu uzavření škol kvůli COVID-19 
jsme přišli o besedy na téma: Práva a povinnosti nezletilých dětí (5. roč.), Kouření vznik 
závislosti a její důsledky (5. roč.), Kyberšikana (6. roč.), Poruchy přijmu potravy (7. roč.), Mám 
15 let, co to pro mne znamená (8. roč.) Rizikové sexuální chování (9. roč.). Předpokládáme, že 
tyto besedy proběhnou v příštím školním roce. 

 Žáci 1. – 9. ročníku v rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy  
a výchovy ke zdraví debatovali podle plánu na téma závislostí, poruch přijmu potravy, šikany  
a dalších forem rizikového chování. Tato témata byla probírána i v rámci distančního studia. 

 Po celý školní rok probíhala spolupráce se SVP Dobrá vyhlídka Šumperk a s kurátory pro mládež  
z OSPOD a s Policií ČR. Pracovnice SVP se účastnily i schůzek vedení školy s rodiči žáků, kteří 
jsou zároveň jejich klienty. Spolupráce vedla k jednotnému postupu při řešení rizikového 
chování žáků. 

 Školní metodik prevence se účastnil supervizních setkání v PPP, přednášek pořádaných v PPP 
a konferencí pořádaných PPP a Městským úřadem Šumperk. Supervizních setkání se účastnili  
i někteří zájemci z řad pedagogického sboru, kteří se na těchto setkáních snažili najít další 
možná řešení problému ve svých třídách. Supervizní setkání hodnotíme velice kladně. 

 V tomto školním roce proběhly na naší škole ve spolupráci s Místními akčními skupinami 
Šumperský venkov a Horní Pomoraví dvě rodičovské akademie na téma kyberšikany  
a kybergroomingu. Těchto akademií se zúčastnili i zájemci z řad pedagogů. 

 Do všech tříd v 5. – 9. ročníku byly umístěny letáky poukazující na zdravotní problémy kuřáků 
cigaret. Ve škole jsou umístěny plakáty a nástěnky s preventivní tématikou. 

 V rámci prevence šikany a kyberšikany byly v každé třídě umístěny letáky „ Nepřehlédni, trápíš-
li se kvůli šikaně“ a „Víš, co je to kyberšikana?“ které oba pojmy objasňují a vysvětlují jak se 
bránit.  

V tomto školním roce jsme řešili celkem 30 případů rizikového chování našich žáků. Tento vysoký počet 
v porovnání s minulými lety souvisí s podrobnější statistkou případů, kterou jsme od letošního školního 
roku zavedli. 

 V převážné většině (13 případů) se jednalo o narušené mezilidské vztahy se znaky počáteční 
šikany, která je stále častěji propojena s kyberšikanou.  

 Ve dvou případech došlo k vyloučení jedince z kolektivu (ostrakizace). 
 Kyberšikanu ze sociálních sítí jsme řešili dvakrát. 
 Často jsme také řešili závažné porušování školního řádu (7 případů). 
 Jednou jsme se zabývali šikanou učitele. 
 Dvakrát jsme řešili sebepoškozování dívek. 

 Dvakrát jsme rovněž odhalili skryté záškoláctví. 

 V jednom řešeném případě se jednalo o kriminální jednání žáka. 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  
a celoživotním učení 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků pro školní rok 2019/2020, některé vzdělávací akce byly realizovány operativně nad rámec 
tohoto plánu. Dlouhodobým záměrem je, aby měli všichni pedagogičtí pracovníci dobrý základ v oblasti 
společného vzdělávání, řešení krizových situací ve škole a také aby se zvýšily jejich znalosti  
a dovednosti v oblasti ICT – tomu paradoxně napomohla letošní situace s uzavřením školy z důvodu 
koronavirové pandemie, kdy všichni vyučující přešli na distanční vzdělávání, čímž se podstatně zvýšila 
úroveň jejich znalostí v oblasti účelného využití informačních a komunikačních technologií. Napomohly 
tomu i školou operativně realizované semináře zaměřené na využití MS Teams v rámci MS Office365. 
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Mimo uvedené probíhalo vzdělávání i v oblastech, které si pracovníci volili individuálně podle svých 
zaměření a zájmů (viz příloha).  

V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na 
šikanu, žákům se potřebné informace předaly způsobem přiměřeným jejich věku prostřednictvím 
třídnických hodin, občanské či rodinné výchovy.  

K DVPP je průběžně využíváno nabídek různých subjektů, které mají pro tuto činnost akreditaci. 
Finanční prostředky přidělené na DVPP byly řádně čerpány. Vzdělávací akce bez potřebné akreditace 
se do DVPP zařadily v případě, že byly organizovány zdarma, popř. byly hrazeny z jiných zdrojů. 

Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí je uveden v příloze tohoto dokumentu. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Škola dlouhodobě realizuje pro žáky velké množství aktivit. Významné postavení v účelném naplňování 
volného času žáků měla i školní družina. V průběhu školního roku 2019/2020 proběhly následující akce 
(přehled po měsících):  

DATUM AKCE 

2. – 6. 9. Týden bez odpadu (akce školní družiny) 

9. – 13. 9. Kreslení před školou – malování draků (akce školní družiny) 

12. 9. Stmelovací akce – ÚEV Mladoňov (I. B) 

19. 9. Den policistou 2019 (vybraní žáci 8. ročníku) 

19. – 20. 9. Stmelovací pobyt – Velké Losiny (VI. A) 

20. 9. Dopravní hřiště Mohelnice – školení, testy, jízdy (IV. C) 

23. 9.  Minikopaná – okrskové kolo (hoši 8. a 9. ročníku) 

23. – 24. 9. Stmelovací pobyt – ÚEV Mladoňov (I. A, C) 

24. 9. Atletický čtyřboj – okrskové kolo (hoši a dívky 6. – 9. ročníku) 

25. 9. „Vrškování“ (školní družina ve spolupráci se školním parlamentem) 

27. 9. Dopravní hřiště Mohelnice – školení, testy, jízdy (IV. A, B) 

16. 9. – 11. 10. Třídní kola MČR deskových her 

30. 9. – 4. 10. Sběrový týden 

30. 9. – 11. 10. Dráčkování – draci, dráčci, dráčata (akce školní družiny) 

1. 10. Burza práce a vzdělávání (9. ročník) 

1. 10. Přespolní běh – okrskové kolo (dívky 6. – 9. ročníku) 

1. – 7. 10. Logická olympiáda, kat. A – 1. kolo (zájemci z řad žáků 3. – 5. ročníku) 

1. – 31. 10. Sběr kaštanů (akce školní družiny) 

3. 10. 
Hraní deskových her pro děti z MŠ Třebízského v Informačním centru Šumperk (akce 

školní družiny) 

3. – 4. 10.  Stmelovací pobyt – Stříbrnice (VI. B) 

3. 10.  Návštěva knihovny T. G. Masaryka – prohlídka (I. B, D) 

3. 10.  Beseda v knihovně Sever (IV. C) 

4. 10. Návštěva knihovny T. G. Masaryka – prohlídka (I. A, C) 

7. 10.   Historie Šumperka – komentovaná prohlídka (IV. A) 

7. 10. 
Ekoprogram „Chráníme mořské želvy “ – knihovna T. G. Masaryka (III. C, IV. C, V. C, VI. 

A, IX. C) 

8. 10. Beseda „Bezpečno kolem nás“ (školní družina) 

9. 10. Ekoprogram „Na zahradě ježek dřímá“ – SVČ Doris (I. B) 
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10. 10.  Beseda v knihovně Sever (IV. A) 

10. 10. Historie Šumperka – komentovaná prohlídka (IV. C) 

12. 10. Mistrovství ČR v deskových hrách – krajské kolo (školní družina) 

14. 10. Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (V. B) 

14. 10. KPPŠ „Mediální výchova aneb dvakrát měř a jednou klikni“ (IV. A, C) 

14. 10. VOŠ a SPŠ Šumperk „Finanční gramotnost“ (IX. A) 

15. 10. Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (V. A) 

15. 10. KPPŠ „Mediální výchova aneb dvakrát měř a jednou klikni“ (IV. B) 

16. 10. Přírodovědný KLOKAN – školní kolo (8., 9. ročník) 

16. 10. Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (V. C) 

17. 10. Historie Šumperka – komentovaná prohlídka (IV. B) 

18. 10. VOŠ a SPŠ Šumperk „Finanční gramotnost“ (IX. B) 

21. – 22. 10. Stmelovací pobyt – ÚEV Mladoňov (I. B, D) 

22. 10. Ekoprogram „Ježek “ – SVČ Doris (I. C) 

22. 10.  Dýňobraní – projektové odpoledne (VIII. B) 

23. – 25. 10.  Podzimní soustředění školního pěveckého sboru – ÚEV Mladoňov   

24. 10. VOŠ a SPŠ Šumperk „Finanční gramotnost“ (IX. C) 

24. 10.  „ELIŠKA BAREVNÁ“ projektový den (II. A) 

24. 10.  
Workshop se spisovatelkou Petrou Braunovou – knihovna T. G. Masaryka (vybraní žáci 

školy) 

24. 10. Den Stromů – akce SVČ Doris (III. B, C) 

24. 10. Keramika – vánoční dílna (9. ročník) 

25. 10. Florbal kat. III. – okrskové kolo (6. – 7. ročník dívky) 

25. 10. Studio Galimatyáš „ELIŠKA BAREVNÁ“ projektový den (II. B) 

31. 10. Ekoprogram „Na zahradě ježek dřímá“ – SVČ Doris (I. D) 

31. 10.  Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (IV. B) 

31. 10. Dušičkový rej (akce školní družiny) 

1. – 8. 11. 
Město čte knihu 2019 – věnováno tvorbě I. Hurníka – čtení knih v jednotlivých 

odděleních (akce školní družiny) 

4. 11. Město čte knihu 2019 – zahájení čtenářské štafety (VII. C a vybraní žáci školy) 

5. 11. SCHOLARIS (9. ročník) 

5. 11. Beseda „Táhneme za jeden provaz“ (VII. A) 

5. 11. Beseda v knihovně Sever – vyhledávání informací, čtení ukázek knih (V. B) 

6. 11. E-bezpečí (beseda pro rodiče) 

6. 11. Logická olympiáda, kat. A – krajské kolo (postupující žáci z 1. kola) 

7. 11. Beseda v knihovně Sever – vyhledávání informací, čtení ukázek knih (IV. C) 

7. 11. Vánoční tvořivá dílna (III. C) 

8. 11. Výtvarná soutěž „Dávají za nás ruku do ohně“ celostátní kolo (vybraní žáci) 

8. 11. Ekoprogram „Na zahradě ježek dřímá“ – SVČ Doris (I. A) 

8. 11. Florbal dívky – okrskové kolo (8. – 9. ročník) 

8. 11. Knihovna T. G. Masaryka „Práce s encyklopediemi“ (III. B) 

12. 11. Knihovna T. G. Masaryka „Práce s encyklopediemi“ (III. C) 

12. 11. Vánoční tvořivá dílna (IX. B) 
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12. 11. Florbal dívky – okresní kolo (8. – 9. ročník) 

13. 11. Exkurze ÚŘAD PRÁCE (IX. B) 

14. 11. Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (IV. A) 

14. 11. Pasování prvňáčků - slavnostní předávání slabikářů (I. B, D a 9. ročník) 

15. 11. Florbal hoši – okrskové kolo (8. – 9. ročník) 

15. 11. Kameny Sobotínska (9. ročník) 

15. 11. Vánoční dílnička „Korálkování“ (VIII. B, C) 

18. 11.  Dějepisná olympiáda – školní kolo (8. a 9. ročník) 

18. 11. Ekoprogram „Podzim volá“ – ÚEV Mladoňov (III. C) 

18. 11. Vánoční tvořivá dílna (I. A; IV. B) 

18. 11. Brána recyklace – putovní výstava SVČ Doris (8. ročník) 

18. 11. Beseda „Letem sexem“ (VII. A) 

19. 11. Knihovna Sever „Dobrodružná literatura“ (V. A) 

19. 11. Vánoční tvořivá dílna (I. D) 

20. 11. Čtení s porozuměním - autoevaluace (6. ročník) 

20. 11. Knihovna Sever „Dobrodružná literatura“ (V. C) 

20. 11. Vánoční tvořivá dílna (2. ročník) 

21. 11. Seminář „17. 11. 1989“ (zájemci z řad žáků 7. – 9. ročníku) 

21. 11. Beseda spojená s promítáním filmu „Jeden svět“ (zájemci z řad žáků 8. ročníku) 

21. 11. Vánoční tvořivá dílna (III. A) 

22. 11. Multimediální den 2019 Brno (vybraní žáci školy) 

22. 11. Ekoprogram „Podzim volá“ – ÚEV Mladoňov (III. A) 

22. 11. Vánoční tvořivá dílna (I. B; III. B) 

23. 11. Koncert školního pěveckého sboru v Klášterním kostele 

25. 11. Knihovna T. G. Masaryka „Pitva knihy“ (VI. C) 

25. 11. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (vybraní žáci 8. a 9. ročníku) 

25. 11. Vánoční tvořivá dílna (V. A, B) 

26. 11. Pečení a zdobení perníčků ve školní kuchyňce (akce školní družiny) 

26. 11. Knihovna Sever „Dobrodružná literatura“ (V. B) 

27. 11. SKŘÍTKOVÁNÍ – projektové dopoledne (1. a 2. ročník) 

27. 11. SKŘÍTKOVÁNÍ – projekt školní družiny 

27. 11. Astronomická olympiáda, kat. EF – školní kolo (8. - 9. ročník) 

28. 11. Ekoprogram „Podzim volá“ – ÚEV Mladoňov (III. B) 

28. 11. Vánoční tvořivá dílna (I. C) 

28. 11. Vánoční jarmark (celá škola, akce i pro veřejnost) 

28. 11. Beseda v knihovně Sever „Vánoce v Evropě a za rohem“ (IV. B) 

29. 11. Loučenská vločka – přehlídka dětských pěveckých sborů 

29. 11. Beseda v knihovně Sever „Vánoce v Evropě a za rohem“ (VII. A) 

30. 11. Finále MČR v deskových hrách Praha (vítězové krajského kola) 

2. 12. Pečení perníčků ve školní kuchyňce (V. B) 

4. 12. Adventní Vídeň (7. – 9. ročník) 

4. 12. Čtení s porozuměním - autoevaluace (4. ročník) 

5. 12. Mikuláš na 1. stupni a v mateřské škole Šumavská - Sluníčko (9. ročník) 
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5. 12. Mikuláš ve školní družině – nadílka děti dětem (akce školní družiny) 

5. 12. 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 1. část (poslech) – školní kolo (vybraní žáci 6. a 

9. ročníku) 

5. 12. Beseda v knihovně Sever – Tradice Vánoc (IV. C) 

5. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (VIII. B) 

9. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (III. B) 

9. – 16. 12. Adventní čas pro rodiče a děti (jednotlivá oddělení školní družiny) 

10. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (III. A) 

10. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (VIII. C) 

10. 12. 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2. část (konverzace) – školní kolo (vybraní žáci 

6. a 9. ročníku) 

10. 12. Divadlo Šumperk – „Tučňáci koláč nesvedou“ (I. A, B, D) 

10. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (VIII. C) 

10. 12. Vánoční besídka pro rodiče (V. B) 

11. 12. „Příprava občanů k obraně státu – civilní ochrana“ – Muzeum silnic Vikýřovice (VIII. B) 

11. 12. Vánoční besídka pro rodiče (IV. A) 

12. 12. Předvánoční hrátky pro předškoláky (akce školního parlamentu) 

12. 12. „Příprava občanů k obraně státu – civilní ochrana“ – Muzeum silnic Vikýřovice (VIII. A) 

12. 12. Knihovna T. G. Masaryka „Vánoce v Evropě a za rohem (III. C) 

13. 12. 
Vánoční hrátky „Z pohádky do pohádky“ (akce školní družiny pro vybrané žáky 

v knihovně T. G. Masaryka) 

13. 12. Beseda v knihovně Sever – Tradice Vánoc (IV. A) 

13. 12. „Příprava občanů k obraně státu – civilní ochrana“ – Muzeum silnic Vikýřovice (VIII. C) 

13. 12. První vánoční sněhulák (akce školní družiny) 

14. 12. VÁNOČNÍ AKORDY OSTRAVA – soutěž dětských pěveckých sborů 

16. 12. SEARCH IT – školní kolo (8. a 9. ročník) 

17. 12.  PATAMAT – rukodělná soutěž žáků ve školních dílnách (8. a 9. ročník) 

17. 12. Deskohraní pro rodiče (akce školní družiny) 

17. 12. Vánoční divadlo v kostele sv. Jana Křtitele (1. stupeň) 

18. 12. Zeměpisná olympiáda, kat. A, B, C – školní kolo (6. – 9. ročník) 

18. 12. „Zmatené peníze“ – vlastivědné muzeum Šumperk (VIII. B) 

19. 12. Vánoční vystoupení školního pěveckého sboru u radnice (školní pěvecký sbor) 

6. – 10. 1. Matematická olympiáda Z5 – školní kolo (5. ročník) 

6. – 17. 1. Školní kolo biologické olympiády – 1. část – test (vybraní žáci 2. stupně) 

9. 1. Matematická olympiáda Z5 – okresní kolo (postupující ze školního kola) 

15. 1. Družina má talent (akce školní družiny) 

16. 1. Knihovna T. G. Masaryka – dílna čtení, prezentace knih (IV. C) 

16. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo (8. a 9. ročník) 

21. 1. Soutěž v německém jazyce – školní kolo (vybraní žáci 8. a 9. ročníku) 

21. 1. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo (vybraní žáci 8. a 9. ročníku) 

21. 1. KPPŠ „Klima ve třídě“ (VI. B) 

22. 1. Beseda „USA“ K. Kocůrek (4. – 6. ročník) 

23. 1. Beseda „USA“ K. Kocůrek (7. – 9. ročník) 
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23. 1.  „Prezentujeme moderně“ - projekt IKAP – VOŠ a SPŠ Šumperk (žáci 9. ročníku)  

23. 1. Knihovna T. G. Masaryka – projekt „Pověsti“ (IV. A) 

24. 1. Divadelní vystoupení ZŠ Šumperk, Sluneční „Tři veteráni“(1. a 2. ročník) 

24. 1. Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ – (1. i 2. stupeň) 

24. 1.  Divadelní spolek GALIMATYÁŠ – představení „Jak to jde pod mořem“ (I. C) 

27. 1. KPPŠ „Klima ve třídě“ (VI. C) 

27. – 29. 1. Soustředění školního pěveckého sboru – Mladoňov   

27. – 30. 1 
CČČD - soutěže pro děti v tělocvičně – inspirováno knižními hrdiny (akce školní 

družiny) 

28. 1. KPPŠ „Klima ve třídě“ (VI. A) 

28. 1. SEARCH IT – okresní kolo (8. a 9. ročník) 

29. 1. 3IQ rekord – 3. ročník soutěže (akce školní družiny) 

30. 1. Sněhové hrátky ve školní družině (akce školní družiny) 

30. 1. Divadelní spolek GALIMATYÁŠ – představení „Jak to jde pod mořem“ (IV. C) 

10. – 14. 2. 
Školní kolo biologické olympiády – 2. část – poznávání organismů (vybraní žáci 2. 

stupně) 

10. 2.  Chemická olympiáda – školní kolo (9. ročník) 

10. 2. Laboratorní práce z chemie na Gymnáziu Šumperk (9. ročník) 

11. 2.  Divadlo Šumperk – „Vinetůůů!“ (2. stupeň) 

12. 2. Pasování prvňáčků - slavnostní předávání slabikářů (I. A, C a 9. ročník) 

12. – 14. 2. Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) 

13. 2. Soutěž v německém jazyce – okresní kolo (vítězové školního kola) 

13. 2. Knihovna T. G. Masaryka – dílna čtení, prezentace knih (IV. C) 

14. 2. Knihovna T. G. Masaryka – „Knihovnické minimum“ (VI. A) 

14. 2. Svátek Sv. Valentýna – výroba dárků (školní družina) 

17. 2. Výtvarná a literární soutěž OVOCE DO ŠKOL: „Krokodýlek hledá sestřičku“ (žáci V. A) 

18. 2. Robotický den na VOŠ a SPŠ Šumperk – regionální kolo (žáci 9. ročníku) 

18. 2. Projektový den „RETRO DEN“ (1. i 2. stupeň, školní družina) 

19. 2. Recitační soutěž – školní kolo (2. a 3. ročník)) 

20. 2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo (postupující žáci 6. - 9. ročníku) 

20. 2. Divadelní spolek GALIMATYÁŠ – představení „Jak to jde pod mořem“ (III. A) 

20. 2. Masopustní odpoledne – výroba karnevalových masek, rej masek (školní družina) 

21. 2. Recitační soutěž – školní kolo (2. stupeň) 

21. 2. Čtení s porozuměním - autoevaluace (3. ročník) 

24. 2. Recitační soutěž – školní kolo (1. ročník) 

24. 2. Den s průmyslovkou „Den středoškolákem 2020“ (9. ročník) 

24. – 28. 2. Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník) 

25. 2. Recitační soutěž – školní kolo (4. a 5. ročník) 

25. 2. Masopustní odpoledne – výroba karnevalových masek, rej masek (školní družina) 

25. 2. DENTAL ALARM - projekt zubní hygieny (III. C, IV. B, C) 

26. 2. Ekoprogram „Živá voda“ – Vila Doris (I. A) 

26. 2. Zeměpisná olympiáda kat. A, C – okresní kolo (vítězové školního kola) 

26. 2. DENTAL ALARM - projekt zubní hygieny (I. C; 2. ročník) 
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27. 2. Ekoprogram „Živá voda“ – Vila Doris (I. C) 

1. - 10. 3. Měsíc věnovaný čtení – vzájemné předčítání (akce školní družiny) 

2. 3. Návštěva knihovny T. G. Masaryka – exkurze (V. C) 

2. – 4. 3. Muzikál „Kocour Modroočko“ – vystoupení žáků naší školy v kině OKO  

2. – 6. 3. Olympiáda Chytrolín 2018 – školní kolo (5. ročník) 

3. 3. Muzikál „Kocour Modroočko“ (1. – 3. ročník) 

3. 3.  Návštěva knihovny T. G. Masaryka – exkurze (V. A) 

3. 3. Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo (vybraní žáci 9. ročníku) 

4. 3. DENTAL ALARM - projekt zubní hygieny (I. A, B, D) 

4. 3. Muzikál „Kocour Modroočko“ (4. a 5. ročník) 

4. 3. Tvořivá dílna – velikonoční dekorace (III. C) 

5. 3. Knihovna T. G. Masaryka – projektový den (IV. C) 

5. 3. Divadelní spolek GALIMATYÁŠ – představení „Žal a štěstí“ (II. A) 

6. 3. Divadelní spolek GALIMATYÁŠ – představení „Žal a štěstí“ (II. B) 

6. 3. Knihovna T. G. Masaryka – projekt „Pověsti“ (IV. B) 

6. 3. Mozart v Šumperku – koncertní vystoupení žáků ZUŠ (2. stupeň) 

7. 3. Den otevřených dveří 

9. 3. Ekoprogram „Živá voda“ – Vila Doris (I. B) 

10. 3. Futsal Rapotín (6. – 9. ročník) 

10. 3. Projektový den „Za polárním kruhem“ (V. A) 

10. 3. DENTAL ALARM - projekt zubní hygieny (III. A, B; V. C) 

10. 3. Ekoprogram „Živá voda“ – Vila Doris (I. D) 

 

Na veřejnosti se škola ve školním roce 2019/2020 prezentovala těmito akcemi 

DATUM AKCE    

2. – 6. 9. Týden bez odpadu (akce školní družiny) 

9. – 13. 9. Kreslení před školou – malování draků (akce školní družiny) 

19. 9. Den policistou 2019 (vybraní žáci 8. ročníku) 

23. 9.  Minikopaná – okrskové kolo (hoši 8. a 9. ročníku) 

24. 9. Atletický čtyřboj – okrskové kolo (hoši a dívky 6. – 9. ročníku) 

25. 9. „Vrškování“ (školní družina ve spolupráci se školním parlamentem) 

30. 9. – 4. 10. Sběrový týden 

30. 9. – 11. 10. Dráčkování – draci, dráčci, dráčata (akce školní družiny) 

1. 10. Přespolní běh – okrskové kolo (dívky 6. – 9. ročníku) 

1. – 31. 10. Sběr kaštanů (akce školní družiny) 

3. 10. 
Hraní deskových her pro děti z MŠ Třebízského v Informačním centru Šumperk (akce 

školní družiny) 

12. 10. Mistrovství ČR v deskových hrách – krajské kolo (školní družina) 

22. 10.  Dýňobraní – projektové odpoledne (VIII. B) 

25. 10. Florbal kat. III. – okrskové kolo (6. – 7. ročník dívky) 

31. 10. Dušičkový rej (akce školní družiny) 

4. 11. Město čte knihu 2019 – zahájení čtenářské štafety (VII. C a vybraní žáci školy) 

6. 11. E-bezpečí (beseda pro rodiče) 
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6. 11. Logická olympiáda, kat. A – krajské kolo (postupující žáci z 1. kola) 

8. 11. Florbal dívky – okrskové kolo (8. – 9. ročník) 

12. 11. Florbal dívky – okresní kolo (8. – 9. ročník) 

14. 11. Beseda v knihovně Sever „Vznik a vývoj knihy“ (IV. A) 

14. 11. Pasování prvňáčků - slavnostní předávání slabikářů (I. B, D a 9. ročník) 

23. 11. Koncert školního pěveckého sboru v Klášterním kostele 

27. 11. SKŘÍTKOVÁNÍ – projekt školní družiny 

28. 11. Vánoční jarmark (celá škola, akce i pro veřejnost) 

29. 11. Loučenská vločka – přehlídka dětských pěveckých sborů 

30. 11. Finále MČR v deskových hrách Praha (vítězové krajského kola) 

5. 12. Mikuláš na 1. stupni a v mateřské škole Šumavská - Sluníčko (9. ročník) 

9. – 16. 12. Adventní čas pro rodiče a děti (jednotlivá oddělení školní družiny) 

10. 12. Vánoční besídka pro rodiče (V. B) 

11. 12. Vánoční besídka pro rodiče (IV. A) 

12. 12. Předvánoční hrátky pro předškoláky (akce školního parlamentu) 

14. 12. VÁNOČNÍ AKORDY OSTRAVA – soutěž dětských pěveckých sborů 

17. 12. Deskohraní pro rodiče (akce školní družiny) 

19. 12. Vánoční vystoupení školního pěveckého sboru u radnice (školní pěvecký sbor) 

9. 1. Matematická olympiáda Z5 – okresní kolo (postupující ze školního kola) 

16. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo (8. a 9. ročník) 

21. 1. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo (vybraní žáci 8. a 9. ročníku) 

28. 1. SEARCH IT – okresní kolo (8. a 9. ročník) 

12. 2. Pasování prvňáčků - slavnostní předávání slabikářů (I. A, C a 9. ročník) 

13. 2. Soutěž v německém jazyce – okresní kolo (vítězové školního kola) 

20. 2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo (postupující žáci 6. - 9. ročníku) 

26. 2. Zeměpisná olympiáda kat. A, C – okresní kolo (vítězové školního kola) 

2. – 4. 3. Muzikál „Kocour Modroočko“ – vystoupení žáků naší školy v kině OKO  

3. 3. Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo (vybraní žáci 9. ročníku) 

7. 3. Den otevřených dveří 

10. 3. Futsal Rapotín (6. – 9. ročník) 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ze strany České školní inspekce žádná inspekční činnost  
s písemným výstupem.  

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

1. PŘÍJMY Kč Kč 

Prostředky získané z vlastní 
činnosti 

  72 585,68 

Prostředky získané z dotací celkem   41 182 539,72 

z toho od zřizovatele celkem:   4 163 967,00 

 příspěvek na provoz 3 741 000,00  
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 správa hřiště 176 000,00  

 účelová dotace – 
nábytek 

100 000,00  

 účelová dotace – 
bazén 

127 000,00  

 Účelový příspěvek – 
Micro:bit 

19 967,00  

z toho prostředky ROP:    1 234,20 

 ROP – odpisy 1 234,20  

z toho Krajský úřad (KÚ) celkem:   35 960 753,98 

 UZ 33 353 - přímé 35 245 310,00  

 UZ 33 075 – na platy 48 416,00  

 UZ 33 076 – na platy 426 826,82  

 UZ 33 070 – na plavání 54 076,00  

 UZ 33 077 – na platy 186 125,16  

z toho projekt Moderní formy výuky UZ 33 063 – na platy a 
ONIV 

 1 056 584,54 

    

Prostředky z doplňkové činnosti    72 585,68 

z toho z obchodní činnosti:   72 585,68 

Prostředky fondů k 31. 12. 2019   3 284 156,31 

Fond reprodukce majetku, IF   141 264,70 

Fond odměn   406 830,00 

FKSP   589 897,65 

Rezervní fond tvořený z HV   616 037,20 

Rezervní f. z ostatních titulů - dary 
a projekt OP VVV 

1 530 126,76 

Celkové příjmy včetně dotací 
(pouze hlavní činnost) 

  44  856 187,13 

příspěvek zřizovatel  4 163 967,00  

projekty OPVK + ROP  1 234,20  

dotace KÚ – MŠMT  35 960 753,98  

dotace z projektu OP VVV  1 056 584,54  

Ostatní příjmy z hlavní činnosti     3 673 647,41 

školné ŠD  233 500,00  

mimorozpočtový zdroj – fondy 

(RF+FO) 
 377 404,18  

stravné žáci a zaměstnanci  2 570 536,79  

energie, byt školníka  35 851,09  

stravovací žetony  6 780,00  

prodej materiálu UP  4 849,00  

úroky  1 741,99  

náhrady škod  11 353,00  

LVK žáků  116 956,00  

pobyt v přírodě, zájezdy žáků  314 648,00  

ostatní  27,36  
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2. VÝDAJE Kč 

Neinvestiční výdaje celkem   44 923 218,97 

Náklady na platy pracovníků:   26 834 663,00 

MŠMT UZ 33 353 25 310 800,00  

 OON 91 700,00  

 UZ 33 075 - UZ 33 077 486 501,00  

 Náhrady DPN 166 862,00  

Město Šumperk OON – jiné zdroje 137 600,00  

Projekt OP VVV UZ 33 063 mzdy + OON 641 200,00  

Ostatní neinvestiční výdaje 
celkem: 

  9 578 699,77 

zdravotní a soc. pojištění z OON 
Město 

  2 542,00  

zákonné odvody ZP + SP 
MŠMT+UZ 

 8 743 361,00  

zákonné odvody ZP + SP OPVVV  54 925,00  

příděl do FKSP 2 % z HM   519 283,26  

příděl do FKSP 2 % z HM OPVVV  2 706,00  

výdaje na učebnice  122 033,00  

výdaje na UP 
(včetně UP pro žáky SVP) 

 
 

 
78 106,00 

 
 

školní potřeby pro 1. ročník a IŽ  25 584,00  

předplatné z prostředků MŠMT  2 588,00  

OOPP  27 571,51  

Ostatní provozní náklady celkem:   8 509 856,20 

Opravy a údržba, včetně revizí  909 319,05  

Reprezentace  572,00  

Materiálové výdaje  2 858 947,87  

 pohonné hmoty 359,00  

 materiál na opravy  
a údržbu 

30 370,44  

 čistící a úklidové 
prostředky 

117 526,59  

 potraviny 2 345 902,82  

 všeobecný materiál 240 378,04  

 DHMm - v OE  45 912,12  

 UP-hrazené z projektu 1 459,00  

 školní potřeby 43 400,36  

 předplatné Město 11 482,27  

 stravovací žetony 5 763,00  

 lékárničky 2 785,00  

 kancelářský mat.  13 606,23  

Energie  1 697 099,09  

 elektřina  515 399,55  

 voda 331 816,19  

 teplo 797 895,12  

 plyn 51 988,23  

Služby a výdaje nevýrobní povahy  1 496 009,25  
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 DNM – softwary do 7 
tis. provoz 

4 480,00  

 DNM - softwary do 7 
tis.  - UP 

22 243,00  

 lyžařský výcvik žáků 116 925,00  

 kopírování 73 232,18  

 zájezdy, pobyt 
v přírodě 

314 648,00  

 ostatní služby a práce 
nevýrobní povahy 

288 832,30  

 plavecký výcvik  128 929,00  

 telefony 16 992,03  

 poštovné 7 070,87  

 UPC 2 771,92  

 besedy pro žáky KPPŠ 16 800,00  

 DVPP MŠMT a projekty 34 462,00  

 Sekání trávy a stříhání 
keřů 

34 760,68  

 připojení k internetu  18 000,00  

 preventivní prohlídky  10 550,00  

 BOZP 19 200,00  

 provozní náklady na 
bazén 

146 185,00  

 odvoz odpadu 63 519,82  

 zpracování mezd 79 280,00  

 poplatky bance 33 882,50  

 softwarové služby 9 354,71  

 projektové dny 53 890,24  

Jiné ostatní náklady  1 482 204,94  

 zákonné pojištění  
(4,2 ‰ z HM) 

101 887,00  

 ostatní pojištění 42 819,00  

 pojištění spoluúčast 10 000,00  

 neuplatněná DPH 614 182,50  

 zaokrouhlování DPH 58,38  

 opotřebení lyžařské 
výzbroje 

500,00  

 technické zhodnocení 23 592,58  

 odpisy DHM 191 072,50  

 DDHM provoz 2 – 40 tis.  388 744,43  

 DDHM UP 2 – 40 tis. Kč  65 943,25  

 DDHM UP - Šablony 43 405,30  

Prodej učebních pomůcek – 
pracovní sešity žákům 

 4 849,00  

Cestovné  60 855,00  

Hospodářský výsledek z hlavní 
činnosti 

 -67 031,84  

Hospodářský výsledek 
z doplňkové činnosti 

 +72 585,68  
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HV z HČ + DČ celkem   5 553,84 

Návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku          

   

 Fond odměn 0,00  

 Rezervní fond 5 553,84  

 

3. HOSPODAŘENÍ S FONDY Kč 

Fond investic    

 Počáteční stav k 1. 1. 2019  85 721,57 

 Dotace na investice 0,00  

 Odpisy DM za rok 2019 214 932,30  

 Posílení FI z RF na opravy 262 784,18  

 Čerpání: nákup DHM -159 389,17  

 Opravy majetku -262 784,14  

 Zůstatek k 31. 12. 2019  141 264,70 

 Použití fondu:    

 Nákup DHM – elektrický varný kotel 
pro ŠJ a podlahový čistící stroj-úklid 

  

Rezervní fond 
z hospodářského 
výsledku 

   

 Počáteční stav k 1. 1. 2019  818 694,97 

 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2018  60 126,41  

 Použití k posílení FI na opravy -262 784,18  

 Zůstatek ve fondu k 31. 12. 2019  616 037,20 

Rezervní fond 
z ostatních titulů 

   

 Počáteční stav k 1. 1. 2019  306 067,30 

 Nevyčerpané dotace – OP VVV 1 515 470,76  

 Dary - účelové 77 699,00  

 Čerpání – OP VVV -258 708,30  

 Čerpání z darů  -110 402,00  

 Zůstatek ve fondu k 31. 12. 2019                             1 530 126,76 

Fond odměn    

 Počáteční stav k 1. 1. 2019  206 830,00 

 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2018 200 000,00  

 Čerpání - překročení čerpání 
mzdových prostředků 

0,00  

 Zůstatek k 31. 12. 2019  406 830,00 

FKSP    

 Počáteční stav k 1. 1. 2019 účet 412  399 508,53 

 Stav na BÚ účet 243  364 625,95 

 finančně (rozdíl - 3 500,- Kč příspěvek 
na PF  + 38 382,58 Kč příděl 12/2018) 

34 882,58  

 Tvorba fondu - základní příděl za rok 
2019 – 2 % z HM a DPN 

533 245,36  

 Tvorba + počáteční stav celkem  932 753,89 

 Použití fondu:   

 Příspěvek na stravování -145 491,84  
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 Příspěvek na penzijní fond -99 000,00  

 Příspěvek na rekreace a zájezdy -38 86,40  

 Společenské akce + Den učitelů -56 060,00  

 Zlepšení pracovního prostředí -4 218,00  

 Použití fondu celkem:  -342 856,24 

 Stav k 31. 12. 2019 účetně účet 412                             589 897,65 

 Stav na BÚ účet 243  546 556,15 

 Rozdíl mezi finančním a účetním 
stavem: 

43 341,50  

 (příspěvek na Penzijní fond -8 200,00 
Kč, příděl prosinec + 51 541,50 Kč) 

  

 
Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb. 
 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Rozvojový program – Podpora výuky plavání v ZŠ – příspěvek na dopravu UZ 33 070 

Finanční prostředky byly účelově určeny na dopravu žáků na plavecký bazén do Zábřehu na Moravě, 
zdroje byly vyčerpány v plné výši se spoluúčastí školy. 

Rozvojový program – Podpora výuky cizinců UZ 33 075 

Finanční prostředky byly účelově určeny na podporu vzdělávání cizinců ve školách na nenárokové 
složky platů pedagogických pracovníků (vč. zákonných odvodů a přídělu do FKSP) -  Modul C - Zajištění 
bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského 
státu Evropské unie. 

Rozvojový program – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 
pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 -  UZ 
33 076  

Finanční prostředky byly účelově určeny na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků v základní škole a ve školní družině. 

Rozvojový program – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému 
financování regionálních školství -  UZ 33 077 

Finanční prostředky byly účelově určeny na zvýšenou potřebu na platy pedagogických zaměstnanců od 
září 2019 v souvislosti s přechodem na nové financování od r. 2020. 

Škola není zapojena do realizace žádného mezinárodního programu. 

 

12.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
z cizích zdrojů 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – UZ 33 063 

Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV 
prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I. Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002814 a nazvali 
jsme jej Moderní formy výuky ZŠ Šumperk, Šumavská 21. Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: 
další vzdělávání pedagogů s různou časovou dotací, CLIL ve výuce, realizaci klubu zábavné logiky  
a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně 
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zaměřená tematická setkávání s rodiči. Projekt byl realizován 2 roky, skončil dne 31. 1. 2019. Zatím 
nebyla schválená poslední monitorovací zpráva, projekt ještě nebyl vyúčtován. 
Od 1. 2. 2019 – jsme se zapojili do dalšího projektu v rámci OP VVV – náš projekt pod názvem 
Projektové dny ZŠ Šumavská, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011377. Z finančních 
prostředků hradíme tyto aktivity: další vzdělávání pedagogů s různou časovou dotací, CLIL ve výuce, 
realizaci klubu zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, čtenářská gramotnost, klub 
komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole 
a mimo školu. Projekt budeme realizovat 2 roky, skončí dne 23. 5. 2021 (prodloužení termínu z důvodu 
krizových opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií). 

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce  

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost 
na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je 
podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad 
Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, 
vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety. 
Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů 
SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické 
vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pedagogickým pracovníkům 
projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení 
v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných 
pracovišť. Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení 
Olomouckého kraje, které je zájmovým sdružením právnických osob.  

Projekt „Obědy pro děti“ 

Projekt je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Projekt 
pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve 
školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím školy na základě 
darovací smlouvy. 

Projekt „Světová škola“ 

Ve školním roce 2019/2020 naše škola pokračovala v projektu Světová škola, který v rámci vzdělávacího 
programu Varianty vyhlásila organizace Člověk v tísni. Projekt se zabýval zaváděním interkulturního  
a globálního rozvojového vzdělávání do výuky, dále podporoval vzdělávání a přípravu žáků na reálný 
život v globalizovaném světě. Cílem akce bylo vybrat zajímavé globální téma, které potom kolektiv žáků 
pod vedením vyučujících rozpracoval a převedl na naše místní podmínky.                               

Projekt „Ovoce do škol“ 

Od roku 2010 je škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Základní cíl projektu se zaměřuje na trvalé 
zvýšení spotřeby zdravé ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě dětí, dále 
na boj proti epidemii dětské obezity a zvrácení klesající spotřeby ovoce a zeleniny. Nárok na dotované 
ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. ročníku. 

Projekt „Školní mléko“ 

Do tohoto projektu se škola zapojila již před několika lety. Hlavní účel programu spočívá ve snížení 
deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků 
dětí. Mezi podporované mléčné výrobky patří kromě mléka i zakysané mléčné výrobky, ovocné 
svačinky, cereální tyčinky a jiné výrobky zdravé výživy. Od roku 2008 funguje ve škole v rámci projektu 
„Školní mléko“ chladicí automat na výdej výše uvedených mléčných výrobků.  Výrobky si děti 
vyzvedávají kreditní kartou přímo z automatu. 
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
V Základní škole Šumperk, Šumavská 21 není ustavena odborová organizace.  
Priorita školy spočívá v dalším rozvíjení dobrých vztahů se všemi účastníky vzdělávání i zřizovatelem. 
Proto bylo nezbytné hodnotit veškeré činnosti školy či upravovat nebo rozvíjet budoucí aktivity 
s ohledem na tuto skutečnost. Škola chce být jednotnou organizací, jdoucí za společným cílem  
a spolupracující na všech úrovních. Proto zaměřuje své aktivity na otevřenou spolupráci s širším okolím. 
Při plnění úkolů ve vzdělávání škola kooperuje zejména s níže uvedenými subjekty: 

 MěÚ Šumperk, Odbor školství, kultury a vnějších vztahů  

 MěÚ Šumperk, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany a prevence 

 Školská rada při Základní škole Šumperk, Šumavská 21 

 Sdružení rodičů a přátel šestky (KRAPŠ) 

 Mateřské školy v Šumperku 

 Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk 

 Speciální pedagogické centrum Šumperk 

 Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk 

 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk 

 Ústav ekologické výchovy Mladoňov 

 Úřad práce – informačně poradenské středisko 

 Plavecká škola Šumperk 

 Plavecká škola Zábřeh 

 Hasičský záchranný sbor Šumperk 

 Policie ČR 

 Nemocnice Šumperk 

 Knihovna Šumperk 

 Kino OKO Šumperk 

 SCIO 

 Člověk v tísni, nezisková organizace 

 ARPOK, nezisková organizace 

 Pontis Šumperk, o.p.s. – Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

 MAS Šumperský venkov, z. s. 

 MAS Horní Pomoraví, o. p. s. 
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Příloha 
 

Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí ve školním roce 2019/2020  

(akreditované akce i akce bez akreditace) 

Název akce/oblast DVPP realizátor DVPP termín Počet 
účastníků 

akreditace cena 

Seminář Hlasová výchova 
v dětském sboru; Hlasová 
výchova ve středoškolském 
sboru; Hlasová výchova 
v dospělém (seniorském) 
sboru 

Národní informační a 
poradenské středisko pro 
kulturu, Fügnerovo 
náměstí 1866/5, Praha 2 
NIPOS-ARTAMA Praha 

14. 9. 1 - 600,-   

Metoda rozvoje 
kognitivních funkcí 
Reuvena Feuersteina – 
Basic 1. 

Autorizované tréninkové 
centrum metod prof. 
Feuersteina, z. ú., 
Stejskalova 192/9, Praha 
8 

17. – 20. 6. 
9. – 12. 9. 

1 616/2018-3-15 - 

Jak hodnotit a klasifikovat 
žáky – cizince v předmětu 
český jazyk na základní 
škole 

NIDV Olomouc, 
Wellnerova 25 

30. 9.  1 28998/2017-1-1144 680,- 

Setkání regionálního centra 
projektu České filharmonie 
HUDBA DO ŠKOL „TÓNY 
PODZIMU“ 

Česká filharmonie, 
Rudolfinum, Alšovo 
nábřeží 12, Praha 1 

5. 10. 1 - - 

Setkání regionálního centra 
projektu České filharmonie 
HUDBA DO ŠKOL „TÓNY 
PODZIMU“ 

Česká filharmonie, 
Rudolfinum, Alšovo 
nábřeží 12, Praha 1 

5. 10. 1 - - 

NÁZOR – ZÁJEM – 
MOTIVACE Filmové ukázky 
činnostního učení 

Spolek pro zlepšení 
matematické a čtenářské 
gramotnosti, z. s. 

7. 10.  7 - - 

Vzdělávací seminář 
„SEKTY“ 

Pedagogicko-
psychologická poradna a 
Speciálně pedagogické 
centrum Olomouckého 
kraje, U sportovní haly 1a, 
Olomouc 

17. 10. 1 - - 

Integrace dětí/žáků ze 
zahraničí do českých škol 

NIDV, krajské pracoviště 
Olomouc, Wellnerova 25, 
Olomouc 

24. 10. 1 28998/217-1-1144 - 

Beseda s Petrou Braunovou MAP vzdělávání ORP 
Šumperk 

24. 10. 1 - - 

Kurz CNC stroje a 3D 
tiskárny 

Univerzita Palackého 
v Olomouci, Křížkovského 
8, Olomouc 

1. 11. 1 - 430,- 

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

Sdružení D, z. ú., tř. 17. 
Listopadu 1126/43, 
Olomouc 

5. 11. 1 14991/2018-2-595 - 
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Krajská konference škol 
Olomouckého kraje 
rozvíjejících ekologickou 
výchovu v roce 2019 

Sluňákov, Centrum 
ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s., 
Horka nad Moravou 

5. 11. 1 13241/2017-2-722 - 

Seminář pedagogických 
pracovníků ŠD a ŠK 

Středisko volného času a 
zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris 
Šumperk 

13. 11. 1 - - 

Seminář „ŠKOLSKÝ ZÁKON“ 
se zaměřením na vyhlášku 
27/216 Sb.           

Aliance pro rozvoj a 
výuku lyžování, 
snowboardingu, carvingu 
a skatingu České 
republiky z. s. ????? 

21. 11.  1 25027/2016-3-606 1 590,- 

Konference TECH – EDU – 
INSPIRE 2019: Výuka 
techniky na základní škole 
– inovace, trendy, inspirace 

Univerzita Palackého 
v Olomouci, KATEDRA 
TECHNICKÉ A 
INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

2. 12. 1 - - 

Konference TECH – EDU – 
INSPIRE 2019: Výuka 
techniky na základní škole 
– inovace, trendy, inspirace 

Univerzita Palackého 
v Olomouci, KATEDRA 
TECHNICKÉ A 
INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

3. 12. 1 - - 

Regionální konference pro 
ředitele základních a 
středních škol 

ČŠI 5. 12. 1 - - 

Školení MS Teams – 
možnost distanční výuky 

Metodik ICT 30. 3. 16 - - 

Školení MS Teams – 
možnost distanční výuky 

Metodik ICT 30. 3. 23 - - 

Školení – Modul Tématické 
plány a Plán akcí - webinář 

PaedDr. Pavel Pavelka, 
Antala Staška 32, Lomnice 
nad Popelkou 

21. 4. 1 15548/2015-1-522 390,-   

D 121 Československo a 
naše země ve 20. století. 
Jak a co učit o tomto 
období. 

DESCARTES v. o. s., 
Svratouch 104, Svratouch 

23. 4. 1 27664/2017-2-1065 833,- 

On-line seminář „Jak 
pracovat s metodikou 
dopravní výchovy pro ZŠ“ 

Centrum dopravního 
výzkumu, v. v. i. 

30. 4. 2 - - 

AMOS – soubor 
vzdělávacích materiálů pro 
1. ročník 

Mgr. Miloš Novotný – 
lektor semináře, NOVÁ 
ŠKOLA , s.r.o. Brno 

4. 5. 1 14929/2019-1-625 - 

Seminář „Využití pomůcek 
pro rozvoj digitální 
gramotnosti žáků ve výuce, 
při volnočasových 
aktivitách a pro domácí 
přípravu 

KMK DG 03 VOŠ a SPŠ 
Šumperk 

5. 5.  1  - - 

Webinář: Empatická 
komunikace a důležitost 
omluvy jako nástroje 
dobrých vztahů 

MAP vzdělávání ORP 
Šumperk 

12. 5. 1 - - 
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On-line seminář „Pohyb 
organizovaného útvaru 
chodců“ 

Centrum dopravního 
výzkumu, v. v. i. 

13. 5. 1 - - 

Online kurz – Učíme děti, 
nebo matematiku? 

Nakladatelství Fraus, 
s.r.o., Edvarda Beneše 
2438/72, Plzeň 

1. – 30. 6. 1 18845/2020-1 - 

Webinář: „Pracovní jednání 
KMK DG 03“ 

IMPLEMENTACE IKAP, 
Centrum uznávání a 
celoživotního učení 
Olomouckého kraje 

9. 6. 2 - - 

Zkouška podle vyhl. 50/78 
Sb. §11 

Vzdělávací institut, spol. 
s r. o., Vápenice 2980/7, 
Prostějov  

19. 6. 2 - 1 452,- 

Školení k organizování a 
poskytnutí první pomoci 

Vzdělávací institut, spol. 
s r. o., Vápenice 2980/7, 
Prostějov  

23. 6. 3 - 1 272,- 

Staň se řezbářem aneb 
výroba vyřezávané misky 

Univerzita Palackého 
v Olomouci, KATEDRA 
TECHNICKÉ A 
INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

23. 6. 1 - - 

 


