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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Základní škola Přerov, Svisle 13 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena  

  do školského rejstříku, má právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. 

 

 Název:    Základní škola Přerov, Svisle 13 

 Sídlo:    Přerov, Přerov I – Město Svisle 13 

     PSČ  750 02 

 Kapacita:    750 žáků 

 Zřizovatel:    Statutární město Přerov 

 

 Ředitel:                                    Mgr. Miroslav Fryštacký 

 Statutární zástupce ředitele: PhDr. Zdeňka Taberyová 

      

 e-mail:    skola@zssvisle.cz 

     frystacky@zssvisle.cz 

 www:    www.zssvisle.cz 

 Telefon:    581 701 811 

 

              

1.2. Charakteristika školy 

 

       Základní škola Přerov, Svisle 13 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky.           

 Budova školy slouží svému účelu od roku 1969. 

Škola se nachází na sídlišti v centru města Přerova s dobrou přístupností. Spádovou oblast školy 

tvoří také místní část města Lověšice a Újezdec. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy. 

Škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každý 

den. 

       Základní škola měla ve školním roce 2017/2018 celkem 18 tříd.  

  

        

 

1.3. Materiální podmínky 
        

Žáci využívají při výuce 2 počítačové učebny, 2 jazykové učebny, 7 učeben s interaktivní tabulí, 

odbornou učebnu fyziky a chemie, dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny a školní hřiště. 

 

       V průběhu školního roku byly zajištěny tyto opravy a modernizace zařízení školy: 

 

- nákup nových počítačů do počítačové učebny 

- oprava tělovýchovného nářadí 

- nákup pomůcek do TV 

- nákup 1 ks tabule  

- oprava dataprojektoru   

- obnova a modernizace fondu učebnic 

- vysázení mladých stromků do školního arboreta 

- oprava doskočiště na hřišti  

- oprava elektroinstalace na chodbách  

- nákup vitrín na poháry ze soutěží  

 

 

mailto:skola@zssvisle.cz
mailto:skopalova@zssvisle.cz
http://www.zssvisle.cz/
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1.4. Školská rada    

 

 za zřizovatele  1. Mgr. Galová Lada 

   2. Mgr. Bürglová Petra (od 1. 3. 2018 MUDr. Mathonová Marie)  

 za zákonné zástupce 3. Tobolík Petr    

  4. Ing. Štěpánková Hana  

 za pedagogy 5. Mgr. Bartošíková Gabriela - předseda     

  6. Mgr. Macečková Lenka  

   

1.5. Sdružení přátel školy 

 

       Škola velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením Sdružení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13, z.s. 

Při pravidelných schůzkách se sdružení sestávající ze zástupců jednotlivých tříd zabývá 

především financováním různých akcí a aktivit žáků a také řešením problémů, připomínek, 

návrhů, podnětů rodičů, vedení školy a dalších osob zainteresovaných na úspěšném chodu školy. 

       

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  

 ve školském rejstříku 
 

Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,  

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů,  79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP). 

 

  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1. Ve školním roce 2017/2018/ byly obsazeny tyto pracovní pozice: 

 

             

   

PRACOVNÍ POZICE POČET 

Ředitel ZŠ 1 

Zástupce ředitele 1 

Učitelé 1. stupně ZŠ 10 

Učitelé 2. stupně ZŠ 

 

14 

Speciální pedagog       1 

Školní asistent 1 

Vychovatel ŠD                           

Asistent pedagoga 

4 

4 

Finanční referent 1 

Administrativní pracovnice 1 

Školník 

Uklízečka 

1 

4 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce  

 a následném přijetí do školy 
 

4.1. 1. září nastoupilo do 1. - 9. ročníku 425 žáků. 30. června ukončilo školní rok 426 žáků. 

       Průměrná naplněnost tříd byla 23,61 žáků.      

        

      Zápis do 1. třídy na naší škole proběhl 9. a 10. dubna 2018. Zapsáno bylo celkem 59 dětí.  

      Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 13 dětem. 

 

4.2. Údaje o zařazení odcházejících žáků 

 

Povinnou školní docházku končí 44 žáků z devátých ročníků, 3 žáci z osmých ročníků, 2 žáci  

ze sedmého ročníku.  

Z  5. ročníků odchází na osmiletá gymnázia 8 žáků. Všichni byli přijati na osmileté Gymnázium  

J. Škody v Přerově.  

Z devátých ročníků bude pokračovat ve studiu na gymnáziích 5 žáků, 4 žáci na Gymnáziu J. Škody 

v Přerově a 1 žák na Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově. 

Na maturitní obory na středních odborných školách nastoupí 33 žáků z devátých ročníků. 

Na střední odborná učiliště nastoupí 6 žáků. 

 

4.3. Přehled umístění vycházejících žáků 1. a 2. stupně – školní rok 2017/2018 

 

 5. ročník 8 žáků (6 dívek)   

       7. ročník 2 žáci (1 dívka) 

 8. ročník 3 žáci (2 dívky) 

 9. ročník 44 žáků (19 chlapců + 23 dívek ) 

 Celkem vycházejících žáků 57 žáků (20 chlapců + 24 dívek ) 

 

 Gymnázium J. Škody Přerov všeobecné 5 žáků 

  osmileté 8 žáků 

       Gymnázium J. Wolkera Prostějov se sportovní přípravou 1 žák 

       Gymnázium J. Blahoslava Přerov šestileté gymnázium 1 žák  

 Obchodní akademie Přerov obchodní akademie 3 žáci                                                                  

 Střední průmyslová škola Přerov technické lyceum 2 žák 

 elektrotechnika 2 žáci 

 strojírenství 3 žáci 

 Střední škola gastronomie a služeb Přerov  hotelnictví 1 žákyně 

 kuchař – číšník 2 žákyně 

 kadeřnice 3 žákyně 

 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 mechanik opravář mot. vozidel 1 žák  

 mechanik seřizovač 1 žáci  

 jemný mechanik – optik 1 žák 

 truhlář      1 žák 

       Střední škola řezbářská Tovačov uměleckořemeslné zpracování dřeva 1 žák 

 ART ECON Střední škola s.r.o. Prostějov grafický design   2 žákyně  

 SPŠ stavební Lipník nad Bečvou grafický design  3 žáci 

 Střední zdravotnická škola Hranice ochrana obyvatel záchranářství  1 žákyně 

  zdravotnický asistent  3 žákyně 
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       Střední zdravotnická škola Zlín zdravotnický asistent  1 žákyně 

 Střední škola pedagogická Přerov předškol. a mimoškol. pedagog. 2 žákyně 

 

 Střední škola zemědělská Přerov agropodnikání  2 žákyně 

 opravář zemědělských strojů  1 žák 

 Střední policejní škola Holešov bezpečnostně právní činnost  1 žák 

       Střední škola film., mult. a poč. tech.Zlín            multimediální tvorba  1 žákyně 

       Střední škola lesnická Hranice lesnictví  1 žák 

       Střední škola technická Česká Třebová elektrotechnika  1 žák 

 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž hotelnictví   1 žákyně 

  

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacím programem 

 

5.1. Prospěch žáků 

 

 Třída    prospěli         prospěli                    neprospěli    průměr   

                s vyznamenáním 

 1. A 3 15 1 1,141 

 1. B 1  20 0 1,060 

 2. A 4  18 0 1,295 

 2. B 4  20 0 1,203 

 3. A 7 22 0 1,308 

 3. B 9 18 0 1,370 

 4. A 14 11 0 1,652 

 4. B 19 7 0 1,354 

 5. A 8 16 0 1,400 

 5. B 9 10 0 1,516 

 6. A 15 13 0 1,660 

 6. B 15 13 0 1,538 

 7. A 14 4 1 2,105 

 7. B 14 5 0 2,004 

 8. A 13 8 0 1,927 

 8. B 11 11 0 1,767 

9. A 12 10 0 1,687 

9. B 18 4 0 1,848 

 

 

 

5.2. Zpráva o činnosti výchovného poradce (VP) 

 

Činnost výchovného poradce v tomto školním roce probíhala podle celoročního plánu a v souladu 

s platnou legislativou. Výchovná poradkyně se zabývala metodickou a informační činností  

pro rodiče, žáky a učitele, kariérovým poradenstvím, výchovnými a výukovými problémy žáků, 

pracovala se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s podpůrnými opatřeními, 

spolupracovala s metodikem prevence, vedením školy a školní pedagožkou. Rovněž spolupracovala 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově, s Orgánem sociálně – právní ochrany dětí 

Magistrátu města Přerova a speciálními pedagogickými centry. 

V oblasti kariérového poradenství se zabývala poradenskou činností pro vycházející žáky i jejich 

rodiče při volbě povolání. V listopadu 2017 se žáci 9. ročníků zúčastnili besedy v Informačním  
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a poradenském středisku na Úřadu práce v  Přerově. Společně navštívili prezentační výstavu oborů 

vzdělávání středních škol Scholaris 2017, kde získali mnoho informací o možnostech dalšího studia. 

V prosinci 2017 se uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků, na které jim byly poskytnuty 

informace o přijímacím řízení na střední školy a učiliště.  

V průběhu školního roku byli žáci formou besed se zástupci různých středních škol a učilišť 

seznamováni s nabídkou studijních a učebních oborů.   

V rámci volby povolání se žáci 9. ročníků účastnili projektových dnů na středních školách. Naše 

škola se zapojila do 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. Jeho 

realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Očekávaným výsledkem je 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. Projektu  

se účastní žáci 7. až 9. ročníků, spolupracují se Střední školou technickou Kouřílkova v Přerově. 

V rámci spolupráce by měly vznikat nové výrobky, např. šněrovalo, dřevěné hračky. 

Všichni vycházející žáci, kteří si podali přihlášku k dalšímu studiu, byli úspěšně přijati. Pouze jedna 

žákyně neprojevila zájem o další vzdělávání. 

Součásti práce výchovného poradce je rovněž práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří mají podpůrná opatření 1. až 3. stupně.  

V průběhu školního roku je sledována a doplňována databáze těchto žáků. Celkem evidujeme  

70 žáků s podpůrnými opatřeními, z toho 33 žáků na prvním stupni a 37 žáků na druhém stupni. 

Žáků s podpůrnými opatřeními (dále PO) 1. stupně je 25, žáků s PO 2 máme 37 a s PO 3. stupně 

máme 8 žáků. Na škole pracují 4 asistentky pedagoga. Žákům s PO 2. a 3. stupně byly vypracovány 

individuální vzdělávací plány, těmto žákům byla poskytována pedagogická intervence. Na škole 

pracuje speciální pedagožka, která má v péči žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

a se zvýšeným rizikem ohrožení.   

Všem žákům s podpůrnými opatřeními byla věnována odpovídající péče ze strany všech vyučujících      

i vychovatelek. Výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala se všemi vyučujícími, zejména  

s třídními učitelkami Po celý rok probíhala úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Přerově. 

V oblasti řešení výchovných a výukových problémů žáků výchovná poradkyně spolupracovala 

s metodičkou prevence Mgr. Pavlou Zbožínkovou. Společně řešily výchovné problémy žáků, 

zejména vztahy ve třídách, třídní klima, agresívní chování žáků vůči ostatním, absence žáků  

a problémy žáků se zhoršeným prospěchem. Pro řešení výraznějších výchovných a výukových 

problémů byly svolány výchovné komise, kde se problémy projednávaly s žákem i s jeho rodiči  

a společně bylo navrženo řešení. Během školního roku probíhala spolupráce s okresní metodičkou 

prevence Mgr. Irenou Oršulíkovou.    

V rámci školského poradenského pracoviště (dále ŠPP) výchovná poradkyně úzce spolupracovala  

se školní metodičkou prevence Mgr. Pavlou Zbožínkovou, speciální pedagožkou Mgr. Nelou 

Teufertovou a také s předsedy předmětových komisí a metodických sdružení. Každý měsíc se konaly 

pravidelné schůzky ŠPP s vedením školy, na kterých se projednávala činnost a práce ŠPP. V oblasti 

prevence rizikového chování jsme pro žáky připravovali akce zaměřené na zdůraznění škodlivosti 

rizikového chování a na možnosti, jak vhodně trávit volný čas. Po celý školní rok výchovná 

poradkyně spolupracovala s třídními učiteli v práci s jejich třídními kolektivy. 

 

 

5.3.  Environmentální výchova  
 

Ekologický provoz školy 

 

- separace odpadu – papír, plasty, plastová víčka, použité baterie, bioodpad, elektroodpad, 

ostatní 

- používání spořičů vody, šetření energiemi 
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- regulace vytápění 

- používání úsporných zářivek 

- vytříděný papír v budově školy použitý do sběru starého papíru 

 

Přehled aktivit zaměřených na EVVO 

 

- zapracování EVVO do učebních osnov jednotlivých předmětů 

- přírodopisné vycházky, výuka v přírodě, soutěže s přírodovědně-ekologickou tematikou, 

olympiády 

- úprava a úklid školy a jejího okolí, environmentální třídní hlídky 

- exkurze, výukové programy, projekty 

- DVPP 

- ekovýchovné vícedenní pobyty – škola v přírodě, adaptační kurz 

- spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Magistrátem města Přerova, ORNIS, 

BIOS, ekologickým centrem Sluňákov v Olomouci 

-  

Dílčí akce a aktivity  

  

září 

- sportovní kurz pro děti šestého ročníku – třídní učitelé 

- využívání odborné učebny přírodopisu pořízené z projektu „ Budování odborné přírodovědné 

učebny – pořízení pomůcek pro rozvoj EVVO“, umožněno díky získání dotace na podporu 

aktivity v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty Magistrátem města Přerova,  

- cvičení v přírodě, 1. a 2. stupeň, třídní učitelé 

- sběr starého papíru 

- „Den jazyků a turistiky“ 

- „Prima den s medvědem“ – loučení s prázdninami na hřišti - ŠD 

-  hry v přírodě, ŠD 

- „Všímálek“, pozorování přírody na vycházkách, ŠD 

 

říjen 

- sběr plastových víček (celoročně), 

- exkurze „Mamutov“, 6.r.,třídní učitelé 

- „O zvířatech se zvířaty“ – EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios – 1. odd. ŠD  

- „Ježkův rok“ – VP v ORNIS - ŠD 

 

listopad 

- „Jablíčkový den“, akce pro veřejnost 

- „Ekologie živočichů měst a venkovů“ – EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios – 1. odd. ŠD  

- sázení stromů, projekt školní zahrady,  

 

prosinec 

- „Jak Slunce ovlivňuje život na Zemi“ – EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios – 1. odd. ŠD  

 

únor 

- sběr starého papíru,  

- lyžařský kurz,  

 

březen 

      -     „Den otevřených dveří“, ekoprogram pro předškoláky a malé školáky, 

      -     „Ovocná stezka do polí“, sázení ovocných stromků, vybraní žáci    

- „Ovoce do škol“, TU 
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- „Za zvířaty kolem světa“ – EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios – 1. odd. ŠD  

- „Velikonoční dílničky ve ŠD“ 

- „Pravěk“ – VP v DO MěK Přerov – ŠD 

 

duben 

- „Den Země“, hlášení v rozhlase, vyhlášení výtvarně-literární soutěžě „Den Země – Den 

Slunce“,  

- sběr starého papíru,  

- „Otvírání řeky Bečvy chlebovými klíči“, ŠD 

- „Koření známé a neznámé“ – EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios – 1. odd. ŠD  

 

květen 

- sběr starého papíru,  

- „Bezpečný pes“ – VP Kynologického servisu Praha pro ŠD 

- škola v přírodě, 3., 4. ročník 

- zapojení pracovníků školy do akce „ Do práce na kole“ 

 

 

červen 

- výjezdní akce v rámci projektu „Do práce na kole“ 

- vyhlášení sběru starého papíru a dalších komodit TSMP (3. místo ve sběru starých baterií) 

- cvičení v přírodě, 1. a 2. stupeň 

- „Ranč Kostelany“ – výlet ŠD, prohlídka ranče, seznámení s životem indiánů a jejich spojení  

s přírodou 

 
 

 

5.4. Školní družina 

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu 120 dětí, z toho 6 dětí bylo od poplatku  

za ŠD osvobozeno, neboť se rodina nacházela v hmotné nouzi. Děti byly rozděleny do 4 barevných 

oddělení.  
    

Pedagogická praxe  

 

Od 2.10. 2017 do 11. 1. 2017 probíhala ve 2. oddělení ŠD učební praxe studentek 3. roč. GJB a SPgŠ  

u p. vychovatelky M. Janákové a od 18. 1. do 12. 4. 2018 u ved. vychovatelky Z. Duliškovičové. 

V termínu od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 proběhla ve 4. oddělení ŠD u p. vych. D. Tománkové 

odborná praxe studentek 3. roč. téže školy. 

Vychovatelky vedly od října 2017 tyto zájmové kroužky:   

   

                 Duliškovičová Z.  zpívání s kytarou   

                 Janáková M.                šikovné ruce   

                 Pokorná M.                   angličtina hrou pro 1. roč.   

                 Tománková D.  cvičení na gymballech + jóga  

  

Vychovatelky Janáková M. a Pokorná M. se zúčastnily školy v přírodě 3. – 4. ročníků. Vedoucí ŠD 

Z. Duliškovičová se zúčastnila se svým oddělením pěti EVVO kurzů v SVČ ATLAS a BIOS. 

   

Během školního roku pečovaly vychovatelky s dětmi o svěřené úseky ve školní družině, o terasu, 

atrium a květinovou výzdobu. Udržovaly hezký vzhled všech prostor školní družiny.   
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Přehled uskutečněných akcí ve školní družině : 

   

1.   Přivítání prvňáčků - pásmo písní a básní  

2. „Prima den s medvědem aneb Loučení s prázdninami“ na školním hřišti   

3.  „Barevný týden“ ve všech odděleních ŠD   

4.  „O zvířatech se zvířaty – 1. EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios 

5.  „Strašidel se nebojíme aneb Veselý Halloween“ 

6.  „Ježkův rok“ – VP v ORNIS 

7.  „Ekologie živočichů měst a vesnic“ – 2. EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios 

8.  „Já mám malovanou vestu“ – VP v Muzeu J. A. Komenského 

9.    Vánoční salon v SVČ Atlas 

10. „Čertovská diskotéka“ v malé tělocvičně 

11. „Možná přijde i Mikuláš“ -  v realizaci praktikujících studentek   

12.  Posezení u stromečku - rozloučení se starým rokem   

13. „Putování k jesličkám“ – VP v ORNIS 

14. „Jak Slunce ovlivňuje život na Zemi“ – 3. EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios 

15. „Vánoční vystoupení“ dětí s HV kroužku v Domě s pečovatelskou službou na Jižní čtvrti 

16. „ZUMBA  FITNESS 2018“ – taneční soutěž mezi ŠD Želatovská a ŠD Svisle  

17. „Talentmánie“ - celodružinová soutěž v tanci, zpěvu, hře na hud. nástroje  

18. „Písničková abeceda“ – hudební program pro děti nejen o zvířátkách 

19. „Zvířátkový bál“ – karneval 1. oddělení v malé tělocvičně 

20. „Knihohraní“– Pravěk - VP v dětském oddělení MěK Palackého ul.  

21.  Velikonoční salon – výstava tradic, zdobení vajíček, výroba zápichů do květináče v SVČ Atlas 

22.  Velikonoční dílničky – zapojení do školní akce  

23. „Za zvířaty kolem světa“ – 4. EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios 

24. „Otvírání řeky Bečvy chlebovými klíči“ – výroba klíčů z chleba, spolupráce s rodinou 

25. „Koření známé a neznámé“ – 5. EVVO kurz v SVČ Atlas a Bios 1. oddělení ŠD 

26. „Lotrando a Zubejda“ – divadelní představení v GJB a SPgŠ 

27. „Slet malých čarodějnic a čarodějů“ na školním hřišti 

28. „Maminkám k svátku“ – besídka ke Dni matek 1. oddělení 

29. „Vystoupení ke Dni matek“ v DPS Jižní čtvrť – HV kroužek 

30. „Bezpečný pes“ – VP pražského kynologického servisu Praha 

31.  Exkurze k Hasičskému záchrannému sboru v Přerově  

32. „Nasedat, jedeme“ – výlet ŠD na Ranč Kostelany 

33.   Rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne s Pepínem Prckem 

 

Všechny tyto akce společně s fotodokumentací zveřejnila vedoucí vychovatelka na www. stránkách 

školní družiny.   

   

Závěr 

   

Vychovatelky po celý rok pracovaly podle ŠVP ŠD, předávaly dětem užitečné poznatky a potřebné 

dovednosti k osvojení klíčových kompetencí. Snažily se vytvářet takovou náplň činností, aby se děti  

ve školní družině cítily dobře a byli spokojeni i jejich rodiče.   

Při jednotlivých činnostech, hrách a soutěžích učily vychovatelky děti spolupracovat s ostatními, 

vzájemně si pomáhat, správně komunikovat, nenásilnou formou vést děti k dosažení cílů ŠVP.   
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6. Údaje o prevenci rizikového chování  
 

Hodnocení realizace Preventivního plánu školy (PPŠ) ve šk. roce 2017/2018 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali na plnění úkolů, které jsme si stanovili v PPŠ na začátku 

školního roku. Na realizaci se podílelo vedení školy, pedagogové, výchovná poradkyně (VP), školní 

metodička prevence (ŠMP), speciální pedagožka, asistenti pedagogů, další pracovníci školy, rodiče  

a žáci. Při práci jsme postupovali dle platné legislativy. 

Na začátku školního roku jsme si stanovili témata z oblasti prevence, která realizovali jednotliví 

vyučující v rámci vyučovacího procesu. Témata byla v PPŠ rozdělena podle jednotlivých ročníků  

a vyučovacích předmětů.  

Pravidelně (1x měsíčně, případně dle potřeby) se konaly schůzky školního poradenského pracoviště 

s vedením školy (ve složení ŘŠ, ZŘ, VP, MP, speciální pedagožka, další pracovní školy dle potřeby).  

Na těchto schůzkách byly vzájemně předávány informace z oblasti výchovného poradenství  

a prevence, řešeny aktuální problémy, navrhovány postupy apod. 

Využili jsme nabídky Preventivní skupiny Přerov, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která pro 

nás zajišťuje preventivní přednášky a besedy pro naše žáky. Spolupráce by měla pokračovat  

i v příštím školním roce. 

Žáci, rodiče a pedagogové měli možnost využít pomoc VP Mgr. Hany Kopecké a ŠMP Mgr. Pavly 

Zbožínkové. Velký podíl na formování kolektivů a utváření zdravého klimatu ve třídách měli třídní 

učitelé, kteří rovněž předávali informace rodičům během třídních schůzek, konzultačních hodin, 

případně individuálních pohovorů. Třídní učitelé pravidelně (1x za čtvrtletí) předávali zprávu o práci 

se třídou ŠMP. Žákům byla celoročně k dispozici schránka důvěry. Na škole funguje žákovský 

parlament, jehož členy jsou zástupci jednotlivých tříd. Koncem školního roku si ověřili své znalosti 

z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Naše žáky motivujeme a podporujeme při celé 

řadě sportovních aktivit a snažíme se, aby se vždy chovali podle pravidel „fair play“.  

Žáci měli možnost se zapojit do celé řady kroužků, zaměřených do různých oblastí života. Nadále  

se snažíme zapojovat do života školy i rodiče a veřejnost prostřednictvím nejrůznějších akcí a dnů 

otevřených dveří. V osvědčených akcích budeme pokračovat i nadále.  

Údaje o preventivních aktivitách vykazujeme prostřednictvím elektronického výkaznictví v prevenci 

– informace budou doplněny nejpozději do konce září 2018 – zajistí ŠMP ve spolupráci s dalšími 

pedagogy. 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 
      

ZÁŘÍ Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi    

 Digitální kompetence 

 Školství 2018 

 Podpora podnikavosti a digitálního vzdělávání  

 Setkání výchovných poradců     

ŘÍJEN  Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu Čj na ZŠ 

 Vzdělávání žáků se SVP 

 Pracovně lékařské služby 

 Konference Bakaláři 

 Role školního pec. pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 

 Hodina pohybu navíc 

LISTOPAD  Výroba netradičních hudebních nástrojů 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Využití nových IT ve výuce 
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 Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství   

 Setkání školních metodiků prevence    

 Setkání výchovných poradců   

 Inkluze – Využití pomůcek 

 Inkluze – Děti s ADHD a ADD 

 Inkluze – Moderní deskové hry a klíčové kompetence 

 Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy  

 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 Pomoc a vedení pedagogů v preventivním působení na žáky 

 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018  

PROSINEC Digitální technologie v jazykovém vzdělávání 

 GDPR 

 Práce se žáky se SVP ve školní družině  

 Strategické řízení a plánování ve školách 

LEDEN Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 Aktuální stav školské legislativy 

 Akademie programování 

 Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018 

 Zdravotník zotavovacích akcí  

ÚNOR Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky   

 Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi     

BŘEZEN  Registr smluv 

 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Šablony I. – Sdílení dobré praxe 

 Šablony II.  

DUBEN   FKSP tvorba a použití 

 Šablony II. 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Ozbrojený útočník ve škole 

 Čtenářská gramotnost 

 MAP – matematická gramotnost 

 Mentoring (Šablony I) 

 Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi  

KVĚTEN  Vaše škola pod palbou inkluze a GDPR 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Platy ve veřejných službách 

 Mentoring (Šablony I) 

 Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky cizince 

ČERVEN Financování škol od 1. 9. 2018 

 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

 Školská personalistika   
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1. Hlídky rodičů 

Z podnětu komise pro prevenci kriminality se obrátil výbor SPŠ prostřednictvím třídních učitelů  

na rodiče žáků s aktivitou směřující ke zvýšení bezpečnosti dětí při přecházení přes rušné ulice. 

Tento projekt odstartoval dne 15. 4. 2003. Rodičovské hlídky každodenně v době od 7,15 hod.  

do 8,00 hod. dohlížely na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce v blízkosti naší 

školy se snahou pomoci zvláště nejmenším dětem při orientaci v provozu. 

Do projektu se zapojili rodiče žáků l. – 5. ročníků. 

Celou akci, včetně zajištění viditelných vest, zastřešila Městská policie. Po celou dobu trvání 

projektu nedošlo k ohrožení zdraví ani bezpečnosti žádného z dětí. 

Naše škola tak nadále, jako první z přerovských škol, pokračuje v projektu, který je funkční  

a osvědčený v mnoha zemích EU. Za svou činnost v oblasti prevence byla škola v roce 2005 

oceněna komisí BESIP při Radě města Přerova. 

 

8.2. Drakiáda            

V úterý 3. října 2017 zavítali do naší školy ZŠ Svisle neobvyklí návštěvníci – papíroví draci. 

Společně se svými majiteli – žáky 1. – 3. tříd a jejich rodiči se zúčastnili 7. ročníku Drakiády. 

Venku se ochladilo a občas i zapršelo a tak jsme tentokrát soutěžili přímo ve škole. Rodinné 

týmy svými hlasy určily vítěze soutěže O nejhezčího draka. V průběhu celého odpoledne  

byly pro děti připravené soutěže. 

 

8.3. Hrátky se skřítkem Svisláčkem pro předškoláky 

 V období od ledna 2017 do března 2017 se uskutečnila 3 setkání dětí předškolního věku a jejich 

 rodičů s učitelkami 1. stupně, na kterých se budoucí prvňáčci postupně seznamovali se školním 

 prostředím. Vyzkoušeli si v příjemné a přátelské atmosféře aktivity a některé úkoly, které pak

 bez obav a úspěšně plnili při zápisu do 1. ročníku.  

 

8.4. Den otevřených dveří  

 V sobotu dne 17. března v 10:00 hodin jsme otevřeli naši školu široké veřejnosti. Až do 13:00 

hodin jsme představovali všem návštěvníkům činnost naší školy a zájmových kroužků. Připravili 

jsme výtvarné dílny, vzdělávací i sportovní aktivity, do kterých se všichni podle zájmu mohli 

zapojit. Některé aktivity byly věnovány zdravému životnímu stylu a ochutnávce zdravých 

pokrmů. 

  

8.5 Slet čarodějnic  

Ve čtvrtek 26. dubna se na školní hřiště slétli čarodějnice a čarodějové z celého okolí.  

Za příjemného počasí si vyzkoušeli své znalosti rostlin a hub, šifrovali, kouzlili, hledali zakletá 

zvířátka, létali na koštěti a na závěr upálili čarodějnici. Také si každý mohl opéct přinesený 

špekáček. Akce byla velmi příjemná a všichni odcházeli unavení, ale spokojení. 

 

8.6. Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči 

Na 17. května 2018 připravili učitelé 1. stupně setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů 

s třídními učitelkami. Rodičům jsme poskytli nejdůležitější informace před nástupem dětí  

do školy. Pro děti byl připraven program s plněním různých zábavných úkolů. Každý školáček 

byl odměněn malým dárkem. Toto setkání se školou se dětem i rodičům velmi líbilo a proto 

podobné setkání  plánujeme i v dalším školním roce. 

 

8.7. Sběr starého papíru a použitých baterií 

Od 1. 9. 2017 do 14. 5. 2018 probíhala v rámci všech přerovských základních škol soutěž 

vyhlášená technickými službami města Přerova ve sběru starého papíru a použitých baterií. 
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Z naší školy se zapojilo celkem 405 žáků a nasbíralo se 16 210 kg papíru a 102 kg použitých 

baterií.  

 

 

8.8. Účast žáků v soutěžích  

  

 Literární soutěž – Tak to vidím já  1. místo – Frygyiková L. 

        2. místo – Zádrapa J. 

        5. místo – Veselý V. 

 

 Soutěž v počítačových a manuálních   1. místo – celkové umístění 

 dovednostech 2. místo – počítačové dovednosti – Dohnalová V. 

  2. místo – manuální dovednosti – Vinklerová V. 

  

 Vědomostní soutěž Čtyřlístek   1. místo – vědomostní kvíz 

        2. místo – výroba a prezentace plakátu 

        Kaňovská T., Gerhátová E., Bednařík J.,  

        Vachl D. 

 

 Soutěž SŠS stavební Horstav Olomouc 2. místo – Růžička T. 

 „Můj dům“ 

 

 Technická soutěž pořádaná UP Olomouc 1. místo – Růžička T. 

 

             

8.9. Sportovní soutěže 

 

 Turnaj v minikopané – okresní kolo  3. místo – 7. – 9. ročník 

 

 Turnaj v basketbale  2. místo – 9. ročník 

 

 ČEPS cup – florbal  4. místo – chlapci 3. – 5. ročník   

  

   

 Svislá laťka – ZŠ Svisle 

 Mladší žákyně     1. místo – Murgašová V. 

 Starší žáci     3. místo – Škoda V. 

 

 Krajský pohár – Šachy 4. místo – Poljak K. 

  6. míso – Tobolík K. 

 

8.10. Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

Školní kroužky: 

 

 - angličtina hrou  1. ročník Pokorná M.  

 - gymbally + jóga 1. ročník Tománková D. 

 - zpívání s kytarou  1. – 5. ročník Duliškovičová Z. 

 - výtvarný s keramikou  1. – 2. ročník Krumpová H. 

 - výtvarný s keramikou 3. – 9. ročník Krumpová H. 

 - vaření  3. ročník Vitoulová E. 

 - vaření  4. - 5. ročník Vitoulová E. 
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 - novinářský  3. – 9. ročník Trávníčková M.  

 - programování v KODU 3. – 4. ročník Bartošíková G. 

 - programování v KODU 5. – 8. ročník Bartošíková G.    

 - šikovné ruce  1. – 5. ročník  Janáková M.  

 - míčové sporty  3. – 5. ročník  Kopřiva K. 

 - stolní tenis 3. – 9. ročník  Pavlíčková K. 

 - florbal  1. ročník Hořecký T. 

 - florbal  2. ročník Hořecký T. 

 - florbal  3. – 5. ročník Hořecký T.  

 - basketbal  1. – 5. ročník Nohejlová E.  

 

8.11. Tělesná výchova 

         18. 6. a 22. 6. 2018 se konaly na našem školním hřišti Olympijské hry.  

 Těchto her se zúčastnili všichni žáci školy. Vítězné kolektivy získaly putovní poháry  

  a ceny z prostředků SPŠ. 

 

8.12. Plavecký výcvik 

 Žáci 2. a 3. ročníku se v období od 5. 1. – 6. 4. 2018 zúčastnili plaveckého výcviku,  

 celkem 106 žáků. 

 

8.13. Škola v přírodě 

Na školu v přírodě vyjelo 64 žáků 3. - 4. ročníku v termínu 28. 5. – 1. 6. 2018,  

do Jeseníků – Penzion Rejvíz.  

 

8.14. Lyžařská školička 

V týdnu od 25. - 31. 1. 2018 proběhla lyžařská školička - pětidenní výjezdový výcvikový kurz 

pro děti 4. - 5. tříd naší školy. Zavítali jsme do skiareálu Troják, kde jsme byli nadmíru 

spokojeni, jak se sněhovými podmínkami, tak se zázemím, které tento areál poskytuje. Celkem 

se  kurzu zúčastnilo 38 dětí, které byly rozděleny dle dovedností do lyžařských družstev. 

 

8.15. LVK  

 Konal se v termínu od 25. 2. do 2. 3. 2018  - Filipovice, hotel Stará Pošta. 

 Pobyt na horách byl nabídnut žákům 6. – 9. ročníku. 

 

8.16. Sportovní kurz 6. ročníku 

Žáci absolvovali ve dnech 21. a 22. září dva dny plné sportu, nových poznání a aktivit. Cílem 

kurzu bylo zlepšit utváření kolektivu, zapojit do kolektivu všechny žáky, umožnit žákům se 

lépe poznat a utužit kamarádské vztahy. 

 

8.17. Dopravní výchova 

         Teoretická část vzdělávacího programu pro žáky 1. - 5. ročníku probíhala ve spolupráci  

 se Střediskem volného času ATLAS a BIOS  v říjnu a listopadu 2017.   

 Praktický výcvik se uskutečnil na dopravním hřišti SVČ ATLAS a BIOS v květnu 2018.  

 

8.18. Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 

Ve školním roce 2017/2018 se žáci prvních tříd zapojili do celostátního projektu „Už jsem 

čtenář  – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podnítit zájem dětí o četbu. V prostorách 

dětského oddělení Městské knihovny v Přerově na ul. Palackého se děti seznamovaly  

s prostředím knihovny  a plnily různé úkoly, které se vztahovaly ke knihám a čtenářským 

dovednostem. Poslední setkání s pracovníky knihovny se uskutečnilo v prostorách Muzea  

J. A. Komenského, kde byli žáci slavnostně pasováni na čtenáře a jako odměnu za své snažení 

získali knihu a na rok také zdarma průkazku do knihovny. 
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8.19. Spolupráce s MŠ 

Ve dnech 27. 2. a 20. 3.  navštívily děti z předškolních oddělení MŠ Lověšice, Újezdec, 

Jasínkova a Lešetín  se svými učitelkami žáky prvního ročníku naší školy. 

 

8.20. Kulturní akce 

 

 1. stupeň 

 Já padouch 3 – filmové představení    Kino Hvězda  

 Koncert ABRAKA MUZIKA     Klub Teplo Přerov   

 Tarzan – divadelní představení     Divadlo Olomouc 

 2. stupeň 

 Polsko, beseda       Kino Hvězda 

 Divadelní představení v Aj     Klub Teplo Přerov 

  

8.21. Jednorázové akce 

 

 říjen Drakiáda pro 1. stupeň  

    Dějepisná exkurze – MAMUTOV, Předmostí, 6. ročník 

    Kreslení s Lubomírem Dostálem, 1. Stupeň 

  Exkurze – Chropyňská strojírna, 9. Ročník 

  Dějepisná exkurze – Archeoskanzen Modrá, 7. ročník 

    Halloween pro 1. stupeň   

 listopad  Jablíčkový den, 1. stupeň 

    Revolution train – protidrogový vlak – 8. a 9. ročník 

 prosinec  Mikuláš pro 1. stupeň 

    Vánoční jarmark 

 březen  Vitamínový den v rámci projektu Ovoce do škol 

    Exkurze – Svíčkárna Rhodas, 2. ročník    

    Den otevřených dveří 

    Akce - Sázení stromů – 7. a 8. ročník 

 duben  Slet čarodějnic 

 květen  Plackohraní, 1. stupeň 

    Výstava – Kouzelný svět optiky, 7. a 8. ročník 

 červen  Přerovský zámek – Pasování na čtenáře, 1. ročník 

  Exkurze – Polsko Osvětim – 7. – 9. ročník   

  Planetárium Brno – 5. ročník  

   O pohár ředitele ZŠ Svisle, turnaj ve stolním tenise 

 

8.22. Do práce na kole 

V letošním roce se zaměstnanci naší školy již popáté zapojili do celostátní soutěže Do práce 

na kole. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě 

používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. 

V letošním roce se zapojilo celkem 16 zaměstnanců. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí  
 

V tomto školním roce ČŠI školu nenavštívila. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy jsou součástí přílohy č. 1 k výroční zprávě. 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

11.1. Projekt reg.č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005549 Inkluze v ZŠ Přerov Svisle 

 

Projekt byl zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, zřízení pracovních pozic školního 

speciálního pedagoga a školního asistenta. 

 

11.2. Projekt reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375 „IKAP_ Rovný přístup ke vzdělávání s 

ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ 

 

Naše škola je zapojena do 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 (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety 

(KMK). 

Očekávaným výsledkem je 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 (CUOK). 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

 učení 

 
Pedagogové se účastnili DVPP dle schváleného plánu. Členové pedagogického sboru se zúčastnili 

vzdělávacích akcí zaměřených na zavádění společného vzdělávání (inkluzi) od 1. 9. 2016. 

Specializační studium zahájila koordinátorka Školního vzdělávacího programu. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 financovaných z cizích zdrojů 
 

13.1. Budování školního arboreta – modernizace školní zahrady 

 

Projekt byl realizován za podpory organizací Nadace Partnerství a  Sázíme stromy, z.ú. 

Projekt je zaměřen na modernizaci podmínek výchovy a vzdělávání. Dlouhodobé, stálé využívání 

odborné přírodopisné učebny k výukovým i mimovýukovým aktivitám v oblasti EVVO. 

Efektivnější a intenzivnější vedení cílové skupiny ke vztahu k přírodě a svému životnímu prostředí. 

Revitalizace dřevin na školním pozemku. 

 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
14.1. Odborová organizace není zřízena. 

 

14.2. Spolupráce s podniky: MEOPTA Přerov, ČMŽO Přerov, Precheza Přerov, Úřad práce Přerov, 

Honeywell Aerospace Hlubočky, Tovačov SOŠ, BIRCHER Hranice, SCHÄFFER Hranice, SPŠ 

Hranice. 

 

14.3. Spolupráce s dalšími institucemi VÚP Praha, NIDV Praha, ČŠI, Muzeum JAK Přerov, 

Knihovna Přerov, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, Městská policie Přerov, PPP Přerov, Magistrát 

města Přerova, florbalový klub FBC Přerov, Český svaz Kin-ballu Hradec Králové, KÚ 

Olomouckého kraje, UP Olomouc. 

 

14.4.  UP Olomouc - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí 

   

  Spolupráce je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxí na UPOL, JČU a OU soustředěných  

na matematické, čtenářské a informační gramotnosti. 

 

14.5. Spolupráce školy s DPS Přerov - Jižní čtvrť 

  - Prohlubování mezigeneračních vztahů. 

 

14.6.  Stezka PASTVISKA - Jižní čtvrť Přerov 

  Aktivní zapojení žáků 2.stupně naší školy ve druhé etapě výsadby stromů a keřů pod garancí 

spolku Pro Přerov z.s., Sázíme stromy z.ú., Statutárního města Přerov a dalších  v rámci nově 

vznikající ovocné polní stezky PASTVISKA v městské části Jižní čtvrť Přerov. 

 

14.7. MAP I. – Místní akční plán I. 

 MAP je strategie, která popisuje, jakým způsobem bude zlepšováno školství v rámci regionu 

ORP Přerov a k tomu budou využívány finanční prostředky z dostupných zdrojů. 
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                                                                     Závěr 
 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena  

 

Školskou radou ZŠ Přerov, Svisle 13 dne:  ……………………………………. . 

 

Seznam použitých zkratek 

 

ADHD/ADD  - hyperaktivita s poruchou pozornosti/porucha pozornosti 

ČŠI   - Česká školní inspekce 

EVVO  - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

InspIS  - informační elektronický systém ČŠI 

LVK   - lyžařský výcvikový kurz 

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SPŠ   - Sdružení přátel školy 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Hospodaření školy za rok 2017 

 

Finanční hospodaření základní školy se řídilo ročním rozpočtem.  

Během kalendářního roku docházelo k individuálním úpravám plánu, které byly po zpracování 

předloženy ke schválení zřizovateli. 

Finanční prostředky (příjmy) byly členěny z hlediska zdrojů.  

Organizace hospodařila s peněžními prostředky přijatými ze SR (NIV celkem), z rozpočtu 

zřizovatele (provozní výdaje) s příjmy z doplňkové činnosti, s prostředky svých fondů a ostatními 

příjmy.  

Veškeré výdaje – náklady finančních prostředků organizace byly členěny dle finančních toků   

a jednotlivých činností účetní jednotky. Čerpání finančních prostředků bylo sledováno 

prostřednictvím syntetických účtů, které byly rozvedeny dle požadovaných hledisek na účtech 

analytické evidence. 

Doplňková činnost byla sledována účetně odděleně a okruhy doplňkové činnosti se řídily zřizovací 

listinou. 

Dle vnitřní směrnice o finanční kontrole probíhala v organizaci předběžná, průběžná a následná 

kontrola příjmů a výdajů organizace.   

 

 

Vyúčtování finančních prostředků  - provozní příjmy a výdaje 

Příjmy:   

 provozní dotace                 2 251 723,00   

                                               výnosy z dotací (transferů)         302 532,00 

 výnosy z prodeje služeb-hřiště        21 870,00 

                                              výnosy z prod. služeb-družinné    167 250,00 

 jiné z vl.výkonů 16 465,00 

                                            zaúčtování fondů    63743,77 

 ostat.výnosy z činnosti      39 138,20  

                                                 

 celkem            2 862 721,97 
 

Výdaje: spotřeba materiálu    128 802,91 

 spotřeba energie 843 515,20 

 opravy a udržování    141 088,00 

 cestovné        1 572,00 

 nákl.na reprezentaci  203,00       

 ostatní služby     480 076,41 

 mzdové náklady    168 585,00 

 zákon. sociální pojistné   12 508,73 

                                               jiné soc.pojišť.                                     154,52 

                                              zák.soc. náklady (FKSP)                   5 458,00 

 daně a poplatky                                52 272,00 

                                               ostatní náklady činností      52 058,20 

 odpisy  DNM    561 934,00 

 odpisy DNM transferů                    302 532,00 

 náklady z DDHM                           111 962,00    

  celkem    2 862 721,97  
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Vyúčtování finančních prostředků na mzdy a ONIV 

 

Příjmy:  

 neinvestiční dotace                  17 323 382,00 

                             jiné výnosy z vl.výk.(akce šk.)      222 793,00 

 čerpání fondů                 18 228,26   

                             ostatní výnosy                       3 875,00  

 celkem                  17 568 278,26 

 

Výdaje:                  

 mzdové náklady             12 297 325,00 

                              OON                      180 000,00 

  Odvody ZP a SP                          4 147 620,97 

  zákonné sociální náklady              260 891,50 

                             jiné soc. pojištění               48 476,39 

                              spotřeba materiálu                       179 939,00 

                              cestovné             24 476,00 

 ostatní služby                        292 469,40 

 ost. náklady z činnosti 550,00  

 DVPP                          21 044,00 

                              náklady z DDHM a DDNM          115 486,00 

 celkem                        17 568 278,26 
 

                        

Vyúčtování účelových dotací a projektů: 

 

Projekt: Inkluze v ZŠ Přerov Svisle (reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005549) 

 

výnosy z dotace celkem                            394 116,45 

 

Výdaje: spotřeba materiálu              96 528,00 

cestovné                 5 379,00 

ost. služby                          17 500,00 

mzdové náklady            163 539,00 

OON                                                                        33 650,00 

odvody ZP a SP                 55 602,80 

jiné soc. pojištění                                                          686,87 

DVPP                                                                       17 960,00 

zákonné soc. náklady                                              3 270,78 

celkem               394 116,45 

 

 

 

 

Ozdravný pobyt žáků 2-5. ročník (podpora v rámci Národního programu Státního fondu ŽP) 

Záchrana říše Fantazie 
 
 

neinvestiční dotace       285 367,00 

jiné výnosy z vl.výk.      117 460,00 

čerpání fondů                      8 002,00 

celkem       410 829,80 



 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018                   Stránka 21 z 21 

 

 

Výdaje: 

spotřeba materiálu                                                         16 499,80 

ostatní služby                                                   394 330,00 

celkem                                                          410 829,80 

  

 

Mimoškolní činnost: 

 

příspěvek celkem                                                                    79 319,00 

zapojení fondů-čer. daru                                                           5 323,53   

Jiné výnosy z činn. kroužku                                                   13 250,00 

celkem 97 892,53 

 

Výdaje: 

čerpání: mzdy                                        46 580,00 

zákon.soc.a zdrv.pojišť.        2 366,30   

zákonné pojistné                                29,23 

zákonné soc. náklady                                                                  150,00 

spotřeba materiálu          12 979,00 

opravy a udržování 23 564,00 

náklady z DDHM           12 224,00 

celkem        97 892,53  

 

 

Fond reprodukce majetku: 

 

Hlavním zdrojem fondu byly odpisy dlouhodobého majetku prováděné podle schváleného 

odpisového plánu. Organizaci byl nařízen  69,60 % odvod z odpisů nemovitého majetku školní hřiště 

a od 30. 9. 2016 62,72 % odvod z odpisů nemovitého majetku budova (zajištění energetický úspor 

objektu Základní školy). 

  

Zapojení fondů: 

 

Rezervní fond HV                                                        32 947,07 Kč 

Rezervní fond ost. tit.                                                     24 386,00 Kč 

Fond odměn                            16 000,00 Kč 

  

Zlepšený hospodářský hospodaření za rok  2017                  64 341,50 Kč 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: rezervní fond    51 473,20 Kč 

   fond odměn        12 868,30 Kč 

    

Příděly zlepšeného hospodářského výsledku byly po schválení zaúčtovány do fondů. 

 

V Přerově dne 16. 08. 2018 

Zpracovala: L. Cigánková 

 

 

 

 


