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1 Základní charakteristika základní školy 
 

Název:     Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského  

Olomouc – Hejčín, Tomkova 42 (do 31. 12. 2014) 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. 

Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42 (od 1. 1. 2015) 

Sídlo:       Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc - Hejčín 

Zřizovatel:     KÚ Olomouckého kraje 

Právní forma:   příspěvková organizace  

Ředitel/ka školy:    Mgr. Jana Čiscoňová do 31. 12. 2014 

   PaedDr. Jaromír Hudek od 1. 1. 2015 

Zástupce ředitele: učitelka II. stupně ZŠ pro I. a II. stupeň 

Kontakty: 

Telefon:       sekretariát   581 580 908  

     581 580 911  

581 580 990 

ředitel/ka  581 580 991  

581 580 907 

   zástupkyně  581 580 912 

mateřská škola 581 580 994 

družina  581 580 910 

internát  581 580 904 

   581 580 905 

SPC   581 580 932 

   581 580 933 

jídelna  581 580 909 
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Webové stránky:      www.zrakol.cz, www.sskopecek.cz  

E-mail:         spec.skola@zrakol.cz, red@sskopecek.cz 

 

RED_IZO:   6000 026 691 

Kapacita:           Základní škola - 95      IZO:  108 056 848 

Mateřská škola  - 15      IZO:  181 033 216 

Školní družina - 40       IZO:  172 102 979 

Internát – 30    IZO:  110 022 556 

Školní jídelna   IZO:  110 022 548 

Speciální pedagogické centrum IZO:  110 022 530 

Základní údaje školy 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 

1. stupeň 6 54 9 

2. stupeň 4 35 8,75 

Celkem 10 89 8,9 

 

Zřizovací listina školské rady byla vydána s účinností od:      1. 1. 2012 

Občanská sdružení:            Nadace LITKA 

 

 

 

 

Základní škola prof. V. Vejdovského od srpna 2012 se sídlem v Olomouci 

má dlouholetou tradici ve vzdělávání zrakově postižených dětí.  Posláním školy 

je především věnovat péči zrakově handicapovaným dětem, poskytnout jim 

takovou výchovu a vzdělání, aby se plně integrovaly do společnosti, cítily se  

v ní dobře a byly také schopny pro ni něco vykonat. 

 

http://www.zrakol.cz/
http://www.sskopecek.cz/
mailto:spec.skola@zrakol.cz
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Škola byla založena v roce 1954 z iniciativy významného očního lékaře 

prof. Václava Vejdovského v Litovli. Vzdělávaly se v ní děti s různým stupněm 

slabozrakosti. Od 90. let se zde začaly učit i děti se zbytky zraku a žáci 

nevidomí a rovněž byly zavedeny diagnostické pobyty žáků spojené s nápravou 

tupozrakosti. V 90. letech při škole vzniklo také odborné poradenské pracoviště 

(SPC), které se věnuje pomoci zrakově postiženým žákům integrovaným 

v běžných školách. Škola v současné době pomáhá také dětem  

s poruchami učení. Je vybavena moderními učebními i kompenzačními 

pomůckami, jako jsou optoelektronické lupy, počítače upravené pro vzdělání 

nevidomých, braillské učebnice a učební texty atd. 

Specifické potřeby žáků rozvíjejí hodiny individuální tyflopedické péče 

(tj. péče zaměřené na rozvoj zrakového vnímání a rozvoj kompenzačních funkcí 

ostatních smyslů), prostorové orientace a reedukace dyslektických potíží.  

K nepovinným předmětům patří výuka hry na hudební nástroje (klavír, klávesy, 

zobcovou flétnu, kytaru a nově bicí). Školní kroužky (goalball – míčová 

kolektivní hra pro nevidomé, showdown – aplikovaný stolní tenis, šachy  

a keramika) rozvíjejí schopnosti dětí a přinášejí jim nové zážitky estetické, 

pohybové i sportovní. Součástí školy je mateřská škola, družina a internát. 

Škola byla nově otevřena v Olomouci 21. 8. 2012. 

Od 1. 1. 2015 změna názvu školy z důvodu sloučení škol ZŠ a MŠ prof. V. 

Vejdovského Olomouc-Hejčín a SŠ Svatý Kopeček. Nový název školy Střední škola, 

Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín 

 

http://www.litovel.eu/galerie/obrazky/image.php?img=191929&x=1280&y=960
http://foto.mapy.cz/original?id=187661
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2 Vzdělávací programy 

 

vzdělávací programy č. j. MŠMT 
školní rok 2013/2014 

v ročnících počet žáků 

ŠVP prof. V. Vejdovského 321/2007 1. –  9. 89 

ŠVP předškolního vzdělávání 123/2014      1 oddělení 8 

ŠVP pro školní družinu a internát 213/2014 1. –  9. 12 

 

 

Učební plán 

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti 
Vzdělávací 

obory 
Zkratka 
oboru 

1. 
r. 

2. 
r. 

3. 
r. 

4. 
r. 

5. 
r. 

Celkem 
Celkem 
v oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Čj 8 10 9 8 7 42 51 

Anglický jazyk Aj     3 3 3 9   

Matematika a její aplikace Matematika M 5 5 5 5 5 25 25 

Informační a komunikační 
technologie 

Psaní na 
počítači 

Psp       1 1 2 2 

Člověk a jeho svět 

Prvouka Prv 2 2 2     6 13 

Vlastivěda Vla       2 2 4   

Přírodověda Pří       1 2 3   

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hv 1 1 1 1 2 6 12 

Příprava hry na 
hudební 
nástroj 

Phhn 1         1   

Výtvarná 
výchova 

Vv 1 1 1 1 1 5   

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

Tv 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce 
Pracovní 
činnosti 

Pc 1 1 1 1 1 5 5 

Celkový počet hodin v 
ročníku 

    21 22 24 25 26 118 118 
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2. stupeň 

 

Vzdělávací oblasti 
Vzdělávací 

obory 
Zkratka 
oboru 

6. 
r. 

7. 
r. 

8. 
r. 

9. 
r. 

Celkem 
Celkem 
v oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Čj 4 3 4 4 15 31 

Cvičení z 
českého jazyka 

Čjcv 1 1 1 1 4   

Anglický jazyk Aj 3 3 3 3 12   

Matematika a její aplikace 

Matematika M 4 4 4 3 15 19 

Cvičení z 
matematiky 

Mcv 1 1 1 1 4   

Informační a komunikační 
technologie 

Práce na 
počítači 

Prp   1 1 1 3 5 

Psaní na 
počítači 

Psp 2       2   

Člověk a společnost 

Dějepis D 2 2 2 2 8 11 

Občanská 
výchova 

Ov 1 1   1 3   

Člověk a příroda 

Fyzika  F 1 2 2 2 7 23 

Chemie Ch     2 2 4   

Přírodopis Pp 2 1 2 1 6   

Zeměpis Z 2 2 1 1 6   

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hv 1 1 1 1 4 10 

Výtvarná 
výchova 

Vv 2 2 1 1 6   

Člověk a zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

Vkz     1 1 2 10 

Tělesná 
výchova 

Tv 2 2 2 2 8   

Člověk a svět práce 
Pracovní 
činnosti 

Pc 1 1 1 1 4 4 

Volitelné předměty 

Informatika Inf   1 1 1 3 9 

Konverzace z 
anglického 
jazyka 

KoAj   2 2 2 6   

Celkový počet hodin v 
ročníku 

    29 30 32 31 122 122 
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3 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky 
 

Volitelné předměty 

Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. - 9. ročníku, žák si volí z nabídky, kterou 

vytvoří ředitel školy pro daný školní rok z celkové nabídky volitelných předmětů na 

škole.   

Nabídka: 

Volitelný předmět 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Informatika 0+1 0+1 0+1 

Praktikum z fyziky 0+1 0+1 0+1 

 

Nepovinné předměty 

Nepovinný předmět 1.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Prostorová orientace a samostatný pohyb - - - - 1 1 - - 

Individuální tyflopedická péče - - - - 1 1 - - 

Individuální logopedická péče 1 1 - - - - - - 

Reedukace - - 1 1 - - - - 

 

Kroužky 

1. Sportovní 

2. Showndown 

3. Šachy 

4. Výtvarný kroužek 

4 Zaměstnanci školy 
 

 Počet fyzických osob 

Pedagogičtí pracovníci 26 (21ZŠ+2MŠ+3SPC) 

Nepedagogičtí pracovníci 10 

Asistenti pedagoga 4 + 1 (MŠ) 
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 Kvalifikovaní pracovníci 
Nekvalifikovaní 

pracovníci 

I. stupeň 6 - 

II. stupeň 8 - 

Vychovatelé 5 - 

Hudebníci 1 1 

Asistenti 5 - 

MŠ 1 1 

Pracovníci SPC 3 - 

Celkem 29 2 

 

Seznam nepedagogických pracovníků školy 
 

 účetní 

 školník 

 zdravotní sestra 

 3 noční vychovatelky 
 

SPC 

 sociální pracovnice 

 školní psycholožka 
 
Kuchyň: 

 provozní pracovnice výdejny 
 
Úklid: 

 3 uklízečky  
 
MŠ 

 provozní pracovnice 

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
DVPP byla ve školním roce 2014-2015 maximálně podporována vedením školy. 

Školení a vzdělávání se zúčastnila část pedagogických pracovníků.  

Studium Vzdělávací institut Ukončení studia 

ICT koordinátor CCV PdF UP Olomouc Březen 2014 

Výchovný poradce CCV PdF UP Olomouc Červen 2014 

Studium pedagogiky pro 
vychovatele CCV 

PdF UP Olomouc pokračuje 

Studium ATV FTK UP Olomouc pokračuje 

Studium SPP PdF F UPlomouc pokračuje 
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6 Údaje o zařazování žáků do základní školy a přijímacím řízení 
 

Vzdělávání Počet žáků 

Pokračování v základním vzdělávání         - 

Odklad povinné školní docházky         - 

Dodatečné odložení povinné školní 
docházky     

1 

Zařazení žáků do 1. ročníků           9 

Zařazení žáků do ostatních tříd           5 

Odchod žáků na jinou školu 7 

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 

Střední škola Počet žáků 

SPŠ  a SOU Uničov               1 

SOŠ Uničov s.r.o. 1 

SOŠ Litovel                 4 

SŠ  stavební a podnikatelská s.r.o. 
Olomouc - Chomoutov                  

1 

SŠ zemědělská a zahradnická Olomouc 1 

SŠ logistiky a chemie Olomouc 1 

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk 1 

SOŠ polytechnická Olomouc 1 

SŠ Svatý Kopeček 1 

Celkem 12 

Přístup k informacím a jejich přenos 

- internetové stránky www.zrakol.cz  

- pravidelné konzultační hodiny každého vyučujícího 

- celoškolní konzultace všech pedagogů v odpoledních hodinách 

- třídní schůzky 

- informační tabule v prostorách školy 

- telefonní čísla do jednotlivých kabinetů 

- žákovské knížky a deníčky 

- všichni pedagogičtí pracovníci školy mají vlastní pracovní e-mailové adresy  

zveřejněné v žákovských knížkách i na stránkách školy 

- informační tabule před školou 

http://www.zrakol.cz/
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7 Hodnocení chování ve školním roce 2014/2015 
 

7. 1 I. pololetí školního roku 2014/2015 

I. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 - 

Důtka ředitele školy                  2 

2. stupeň - 

3. stupeň - 

Neprospěli - 

Pochvaly 2 

Vyznamenání 35 

 

II. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 2 

Důtka ředitele školy                  4 

2. stupeň - 

3. stupeň 1 

Neprospěli 1 

Pochvaly 1 

Vyznamenání 5 

 

7. 2 II. pololetí školního roku 2014/2015 

I. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               1 

Důtka třídního učitele                 - 

Důtka ředitele školy                  - 

2. stupeň 1 

3. stupeň - 

Neprospěli 1 

Pochvaly 3 

Vyznamenání 33 
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II. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 1 

Důtka ředitele školy                  1 

2. stupeň 2 

3. stupeň - 

Neprospěli 1 

Pochvaly 4 

Vyznamenání 7 

 

7.3 Celkové hodnocení absence 
 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 5 021 187 

2. pololetí 6 132 0 

 

7.4 Hodnocení výchovného poradenství 

 

Výchovně vzdělávací  oblast 

 

   Ve školním roce 2014/2015 bylo řešeno záškoláctví u šesti žáků, z toho u pěti žáků 

z 1. stupně a u jednoho žáka z 2. stupně. Tyto problémy byly řešeny jak s rodiči, tak 

s odborem sociální péče, s nímž spolupracujeme průběžně a aktuálně řešíme vzniklé 

situace. Byla provedena nápravná opatření a spolupráce rodičů ve většině případů 

byla odpovídající. 

   Dále byly řešeny kázeňské problémy u sedmi žáků z 1. stupně a  šesti žáků 2. 

stupně. Proběhy dvě výchovné komise, kde byly řešeny nejzávažnější problémy. 

Průběžně jsou udělována opatření sloužící k nápravě těchto jevů. 

 

Oblast volby povolání 

 

   Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili několika besed věnovaných volbě povolání, které 

jsou pořádány přímo ve škole a vedou je výchovní poradci středních škol. Tady jsou 
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děti seznamováni s konkrétními středními školami, jejich studijními obory a 

podmínkami studia. 

   Dále žáci navštívili výstavu středních škol Scholaris 2015, která je věnována 

prezentaci středních škol celého regionu. Zde je možno získat celkový přehled o 

nabídce středních škol i studijních oborů. Ve škole jsou žáci seznámeni formou 

přednášky s průběhem přijímacího řízení a s administrativními úkony, které s tímto 

souvisí. 

    S žáky 9. ročníku byly provedeny skupinové i individuální pohovory na téma volby 

povolání. Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na vybrané školy již v 1. kole přijímacího 

řízení. 

 

Oblast asistentů pedagoga 

 

   Na školní rok 2015/2016 žádala naše škola příspěvek od KÚ Olomouc na 7 

asistentů pedagoga. Byl nám schválen, tzn. v příštím školním roce budou asistenti 

pedagoga pracovat v těchto třídách: oddělení MŠ, 1. , 2. , 3. , 6. A, 6. B, 7. 

 

 

7.5 Hodnocení programu prevence sociálně patologických jevů (dle ŠMSPJ) 

 

Hodnocení programu prevence sociálně patologických jevů za rok 2014/2015 

 

1. Dokumenty týkající se prevence rizikového chování 

2. Specifická primární prevence 

3. Nespecifická primární prevence  

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

5. Závěr 

 

1. Dokumenty týkající se prevence rizikového chování 

   MŠMT ČR v roce 2015 doplnilo Metodické doporučení k primární prevenci o 14. 

přílohu tohoto doporučení zaměřenou na „rizikové situace spojené s násilím“. 

19. března 2015 byl schválen Radou Olomouckého kraje Krajský plán primární 

prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2015-2018. Krajský plán je 
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zveřejněn v sekci školství, mládeže a sport na webových stránkách Olomouckého 

kraje www.kr-olomoucky.cz . 

 

2. Specifická primární prevence 

   Minimální preventivní program byl v tomto školním roce koncepčně zaměřen na 

tyto témata: 

agresivita, vulgarita, impulsivní jednání, zlepšení stravovacích návyků, dobré vztahy 

v třídním kolektivu, intolerance, návykové látky a jejich vliv na naše zdraví, prevence 

kriminality mládeže a výuka a výcvik dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti.  

 

Realizace preventivních aktivit: 

- Prevence kriminality mladistvých. Přednáška o prevenci sociálně patologických jevů 

u mladých lidí, vedenou npor. Mgr. Markétou Doleželovou z VS ČR VV Olomouc, se 

zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Seznámili se podrobněji s režimem ve vězení.  

- Lekce primární prevence pro 4. a 5. třídu na téma "Dobré vztahy, cesta k přátelství" 

realizovaná o. s. KAPPA – HELP. Žáci nejen poslouchali, ale aktivně se zapojovali 

do diskuze. Následně plnily různé úkoly jak individuálně, tak ve skupinkách. Díky  

různým didaktickým hrám se učili chápat jednání druhých, hledat řešení problémů. 

Lektorky poté seznámily třídní učitelky se svými poznatky o klima jednotlivých tříd a 

předaly několik typů pro jeho další vylepšování. 

- Dopoledne s myslivci. Žáci prvního stupně zhlédli velmi zajímavou přednášku v 

rámci  

projektu "Příroda kolem nás" pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty  

Okresního mysliveckého spolku v Olomouci. Pan JUDr. František Chromec a RNDr. 

Jiří Zbořil velmi poutavě dětem vyprávěli o přírodě a děti nejen poslouchaly, ale vše 

sledovaly na interaktivní tabuli a hodnotily chování lidí v přírodě. Dozvěděly se, co 

všechno patří mezi znalosti a povinnosti myslivce, poznávaly hlasy zvěře a 

prozkoumaly různé myslivecké pomůcky. Na závěr přednášky dostaly děti 

upomínkové předměty, pexeso a pracovní listy o přírodě a přislíbily, že se zapojí do 

výtvarné soutěže na téma "Příroda kolem nás“. 

 

- Preventivní a praktické rady doporučené Policii ČR – Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje k problematice ozbrojených útoků ve školách. Žákům druhého 

stupně jsem předala preventivní a praktické rady, které policie považuje za důležité a 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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vhodné k této problematice. Především je třeba myslet na základní věc a tou je 

ochrana života a zdraví jedince.  

- Hygiena ženy. Prvního bloku přednášek se zúčastnila děvčata 3. – 5. třídy ve škole. 

Stěžejním tématem se staly poznatky týkající se vzniku života, menstruace, intimní 

hygieny, vyváženosti jídelníčku v období menstruace. Druhý blok přednášek pro 

děvčata druhého stupně se odehrával na půdě porodnicko – gynekologické kliniky 

Fakultní nemocnice v Olomouci. Přednáška byla především orientovaná na zásady 

bezpečného pohlavního styku, pohlavně přenosných chorob, samovyšetření prsu, 

problematiku početí, nechtěného otěhotnění a antikoncepce. Navštívily centrum 

asistované reprodukce a inseminační laboratoř. 

Obě přednášky proběhly pod záštitou edukačního programu „Badatelsky orientovaná 

výuka ve školním a neformálním vzdělávání“, který je finančně podpořen Evropskými 

sociálními fondy a EU. Garanci celé akci poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. 

- Chování a vztahy mezi lidmi. 1. stupeň se zúčastnil koncertu Pavla Nováka ml. 

v Litovli, kde jeho hudební skupina zaměřila své vystoupení na téma: „Jak se máme 

správně chovat“.  

- Dentální hygiena. V rámci projektu DentalPrevention se uskutečnila přednáška 

firmy Curaprox pro všechny žáky 1. a 2. stupně. Projekt realizovali studenti Lékařské 

fakulty UP v Olomouci. Přednáška začala prezentací, která přiblížila pohled na ústní 

hygienu, její vliv na vznik a vývoj zubního kazu. V druhé části probíhal praktický 

nácvik správné techniky čistění zubů, správný výběr zubního kartáčku.  

- Seznam se bezpečně. Žákyně druhého stupně shlédly film na portálu 

www.seznamsebezpecne.cz . Film upozorňuje na nebezpečí skryté za nejrůznějšími 

identitami na internetu. Učí děti řešit situace, do kterých se mohou dostat. Dále 

děvčata shlédly videostopy připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem „Křečci 

v síti“, které shrnují tzv. „Desatero bezpečného internetu“.  S tímto vytištěným 

desaterem byly seznámení všichni žáci od čtvrtého ročníku.  

- Den Evropy 2015. Jako každý rok se žáci 2. stupně zúčastnili akce Den Evropy na 

Horním náměstí v Olomouci. K příležitosti připomínky 9. května, kdy byl představen 

tzv. Schumanův plán s myšlenkou mírového sjednocení Evropy, zde každoročně 

týmy studentů ze středních škol prezentují jednotlivé členské státy Evropské unie. 

Žáci se zúčastnili vědomostních soutěží a kvízů, ochutnali kulinářské speciality, 

dozvěděli se něco o národních tradicích, poznaly zvyky různých koutů Evropy. 

Součástí programu byla také hudební a kulturní vystoupení.  

http://www.seznamsebezpecne.cz/
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- Exkurze areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov. Žáci 2. stupně se 

zúčastnili komentované prohlídky unikátní galerie v přírodě, při které plnili různé 

úkoly. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému 

vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského Pomoraví.  

- Dopravní výchova. Žáci prvního stupně absolvovali dopravní výchovu na dětském 

dopravním hřišti v Centru Semafor v Olomouci. Teoretická část byla vysvětlena na 

interaktivní tabuli, praktická výuku probíhala na dopravním hřišti. Žáci 4. ročníku pak 

na základě zvládnutí kurzu dle metodiky MDČR obdrželi „Průkaz mladého cyklisty“. 

Dopravní výchova dětí na dětském dopravním hřišti přispívá, vedle výchovy v rodině, 

velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně 

správných návyků dětí a mládeže při pohybu na silnici. Z hlediska prevence 

dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí-účastníků 

silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec. 

- Ovoce a zelenina do škol. V tomto školním roce jsme se poprvé zúčastnili tohoto 

projektu. Jde o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím 

zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu byli žáci prvního 

stupně a mateřské školy, kterým bylo zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina 

nebo ovocné a zeleninové šťávy, ovocné protlaky.  

- Preventivní témata byla nejčastěji frekventována v hodinách výchova ke zdraví, 

výchova k občanství, přírodopis, tělesná výchova, informatika, prvouka atd. 

 

3. Nespecifická primární prevence  

   Součástí MPP je bohatá nabídka aktivit pro volný čas dětí v rámci zájmových 

kroužků organizovaných školou (keramický kroužek, sportovní kroužek, šachy, 

showdown, hry na hudební nástroje). Na naší škole se uskutečnilo showdownové a 

golballové soustředění zrakově postižené mládeže České republiky a Mezinárodní 

šachový turnaj zrakově postižené mládeže. Žáci se účastnili výtvarných a 

sportovních soutěží, navštívili filmová a divadelní představení.  

 

Nejzajímavější akce: 

- Pes pro tebe, Občanské sdružení Pes Pro Tebe. Žáci se seznámili s principy 

výchovy a výcviku asistenčních a vodících psů. 



SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Stránka 17 
 

- Listování. Žáci 1. stupně se zúčastnili Ministerstvem školství podporovaného 

výchovně vzdělávacího programu v kině Metropol, který nesl název LiStOVáNí. 

Herec, režisér a manažer celého projektu Lukáš Hejlík jej představil jako divadelní 

představení s knihou v ruce. Žáci tak byli zábavnou formou motivování 

k sebevzdělávání a čtení všeobecně. 

- Neviditelná Olomouc. Žáci 6. a 7. třídy navštívili výstavu Neviditelná Olomouc. 

Výstava přiblížila život nevidomých na vlastní kůži, jak se jim žije v hanácké 

metropoli. Žáci si prohlédli Olomouc hmatem, sluchem, čichem a s chutí. 

- Hrátky na pohádky. Hudební divadlo dětem Michaely Novozámecké připravilo pro 

děti MŠ a 1., 2. třídy zajímavé představení. S pomocí pohádek, písniček, tance a hry 

na nezvyklé hudební nástroje dětem přiblížili základní morální hodnoty a správné 

jednání ve svízelných situacích. 

 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

   V průběhu tohoto školního roku někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali školení 

a semináře, které přispějí při řešení sociálně patologických jevů. 

Mgr. Michaela Fojtů – „Dobrá praxe EVVO na školách (Bobr, Zelený ostrov)“, 

výjezdní seminář do ZŠ Opava, Havlíčkova, organizovaný Centrem ekologických 

aktivit města Olomouc – Sluňákov. 

Mgr. Lucie Vychodilová -  „ Jak pomoci dětem s ADHD a ADD“, „Jak pomoci 

autistickým dětem ve škole“, pořádané agenturou Fakta s.r.o. (akreditované MŠMT), 

vzdělávací zařízení ve Žďáru nad Sázavou. 

Mgr. Šárka Plainerová – konference pod názvem „Ozbrojený útočník ve škole“ v aule 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. 

Mgr. Adéla Kubečková, Mgr. Vladimíra Nováková – „Vzdělávací seminář pro 

spolupracující objekty orgánu sociálně právní ochrany dětí“ v Přerově, byl realizován 

v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o 

ohrožené rodiny a děti“ a financován z Evropského sociálního fondu a příspěvku 

státního rozpočtu.  

Mgr. Šárka Plainerová – seminář „Sociální komunikace pro lektory“ v rámci projektu  

VYNSPI2 (CPP, P-centrum, spolek) na Katedře psychologie FF UP Olomouc 
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5. Závěr 

   V tomto školním roce se nám podařilo v několika případech zabránit dopadům 

negativního jednání žáků. Především šlo o šikanózní jednání. 

   Neustále nás trápí agresivita a vulgarita a to především na prvním stupni. Ve 

spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a psycholožkou se snažíme tyto jevy 

odstranit.  

   Největším problém jsou vztahy mezi žáky letošní čtvrté třídy. Využili jsme programu  

primární prevence „Dobré vztahy, cesta přátelství“ o. s. KAPPA-HELP. Ve třídě jsou 

velké intelektové a sociální rozdíly, vůdčí typy, které si vzájemně dokáží ubližovat, 

především slovně, ale na druhou stranu se slabším žákům snaží pomáhat. Třídní 

učitelka Mgr. Klára Sentlová se různými technikami a pomocí her snaží kolektiv 

stmelit, vytvářet týmového ducha, učí žáky rovnoprávnosti, spravedlnosti a 

sebereflexi. 

 

   Do příštího školního roku se musíme více zaměřit na rozvoj osobnosti dětí, 

zlepšování vzájemných vztahů mezi nimi, podpory a schopnosti vzájemné 

komunikace, řešení konfliktů mezi spolužáky a vytváření pozitivních vztahů 

v jednotlivých třídách.  Základem primární prevence bude nadále maximální 

soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů v třídních 

kolektivech. 

 

   Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za spolupráci při organizování 

preventivních programů, za práci s třídním kolektivem, za včasné odhalování 

rizikového chování žáků, za vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve škole. 
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8 Další údaje o škole 

8.1 Individuální vyučování žáků 

8.1.1 Prostorová orientace a samostatný pohyb (POSP) 

Prostorová orientace a samostatný pohyb je nedílnou součástí výchovy  

a vzdělávání těžce zrakově postižených žáků. Cílem tohoto předmětu je dosažení co 

nejvyššího stupně mobility a samostatnosti odpovídajícího individuálním 

schopnostem každého zrakově postiženého žáka. Výuka předmětu probíhá ve dvou 

rovinách: jako samostatný předmět shodného názvu, který je zařazen do skupiny 

předmětů a jako integrální součást běžné činnosti ve všech vyučovacích předmětech 

při vyučování, ale i mimo něj. 

8.1.2 Individuální tyflopedická péče 

Při výuce individuální tyflopedické péče se žáci zdokonalují v oblastech jako 

smyslová stimulace, základy sebeobsluhy, trailling, Braillovo písmo, psaní na 

Pichtově psacím stroji, práce na počítači s hlasovým výstupem, práce 

v mikroprostoru, příprava pokrmů, domácí práce, apod. 

8.1.3 Individuální logopedická péče 

V rámci speciálně pedagogické  péče poskytujeme našim žákům, jak 

kolektivní, tak i individuální logopedickou péči a to v rozsahu podle aktuálních potřeb 

každého žáka. Tato péče je zcela bezplatná a je zajišťována odborníky – logopedy  

a speciálními pedagogy. Individuální logopedická péče je zařazena do výuky. 

8.1.4 Reedukace 

Věnujeme se i žákům s poruchami učení v rámci vyučovací hodiny reedukace. 

Reedukace je označení takových speciálně-pedagogických metod, které rozvíjejí 

nebo upravují porušené funkce a činnosti. Vztahují se též na odstraňování poruch 

čtení, psaní a počítání, jsou-li též podmíněny funkčními vadami analyzátorů. Žáci  

s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií navštěvují tuto hodinu pravidelně 

jednou týdně. Do těchto hodin jsou zařazeny i cviky na rozvoj jemné motoriky. 

Pomocí různých metod rozvíjejí u dětí sluchovou analýzu, syntézu a zrakové 

vnímání. Reedukace vyžaduje spolupráci nejen dítěte samotného, ale i jeho rodičů  

a učitelů. Účinný postup předpokládá znalost vyučovacích metod, provedení 

pedagogické diagnostiky, ze které se vyvodí závěry pro praxi, a znalost speciálních 

reedukačních postupů.  
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8.1.5 Pleoptika a ortoptika 

Ortopticko pleoptické cvičení je soubor cvičení pro obnovení porušeného 

jednoduchého binokulárního vidění, jak v motorické, tak v senzorické složce. 

Pleoptika se zabývá léčením sníženého vidění oka. 

Spolupráci mezi oběma očima lze obnovit pouze tehdy, bylo-li před poruchou 

jednoduché binokulární vidění vyvinuto. Jednotlivá cvičení jsou prováděna na 

speciálních přístrojích určených nejen k nápravě JBV, ale i motility a postavení očí. 

Jedná se tedy o rehabilitaci zrakových funkcí vrozených a získaných očních vad, 

jejímž vrcholem je získání prostorového vidění.  

Cvičení provádí pleopticko a ortoptisticky kvalifikovaná zdravotní sestra. 

Pacienty jsou předškolní a školní děti. Příznivé výsledky cvičení jsou založeny na 

spolupráci dítěte a jeho rodičů.  

Jednotlivá cvičení praktikují děti s nasazenou brýlovou korekcí. Na přístrojích se za 

dohledu ortoptistky postupně realizuje:  

 odtlumování a cvičení superpozice  

 nácvik fúze a cvičení šířky fúze  

 cvičení stereopse  

 cvičení pohyblivosti  

 cvičení konvergence  

 nácvik správného vztahu akomodace a konvergence 

 

8.1.6 Hra na hudební nástroje 

Na naší škole probíhá individuální výuka na hudební nástroje pod vedením 

kvalifikovaných učitelů, kteří mají vztah nejen k hudbě, ale i k dětem a učí je tak, aby 

je hra nástroj bavila a neodradila od dalšího rozvoje v tomto směru. Výuka probíhá 

po vyučování.  

Škola nabízí tyto možnosti:  

 Hra na zobcovou flétnu, která je zařazena i do povinné výuky v 1. třídě. 

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů, 

mohou na ní proto hrát už děti v předškolním věku. Získávají přitom základy 

pro další hudební vývoj, rozvíjí své hudební cítění, naučí se hravou formou 

základy hudební nauky, a také se při hře naučí lépe ovládat svůj dech, cvičí si 
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kapacitu plic a pročišťují dýchací cesty. Při hraní v kolektivu navíc rozvíjí své 

schopnosti spolupráce a empatie.  

 Hra na klavír  

 Hra na klávesy  

 Hra na flétnu - zobcovou, příčnou  

 Hra na kytaru  

 Hra na bicí  

Výuka na hudební nástroje je zcela ZDARMA.  

 

8.2 Mateřská škola 

 

Mateřská škola při základní škole prof. V. Vejdovského byla otevřena v září 

roku 2012. Kapacita MŠ je 15 dětí a nachází se v levé části komplexu budovy.   

MŠ poskytuje vzdělávání zejména dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami, přednostně dětem s poruchami zraku a narušenou komunikační 

schopností. Dětem je v rámci školy poskytována speciálně pedagogická, logopedická 

či zraková péče prováděná kvalifikovanými odborníky.  

Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu „Poznáváme 

svět…“, který je v souladu s RVP MŠ dvěma speciálními pedagožkami. V rámci MŠ 

se děti pravidelně zúčastňují divadelních představení, besed se zajímavými 

osobnostmi, školního karnevalu, dne dětí a jiných speciálních akcí. K dispozici mají 

venkovní zahradu, sportovní hřiště, školní tělocvičnu, cvičnou stezku pro zrakově 

postižené děti aj.  

 

Počet dětí ve školním roce 2014/2015: 

 

11 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 z toho 2 děti jsou zdravotně postižené – II. stupeň a IV. stupeň 

 z toho 1 dítě má odklad školní docházky 

 z toho 2 děti nastoupily na jaře 2015 

Pět dětí ukončilo docházku k 31. 8. 2015. 
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Materiálně technické zabezpečení:  

 nákup didaktických pomůcek  

 nákup hraček 

 

Akce MŠ pro rodiče: vánoční besídka a tvoření, besídka ke Dni matek, rozloučení 

s předškoláky – rozdání knih, opékání 

 

Akce MŠ pro děti:  

19. 11. 2014 – Pes pro tebe – přednáška o výcviku a práci pomocných psů 

4. 12. 2014 – Mikulášská nadílka  

12. 12. 2014 – vánoční koncert skupiny Pohoda Dřez 

18. 12. 2014 – filmové představení Tři bratři v kině Metropol 

12. 1. 2015 – beseda s Policí ČR – výukový preventivní program  

24. 2. 2015 – školní karneval – o.s. Litka 

13. 3. 2015 – Den požární ochrany – exkurze do hasičské stanice města Olomouce 

24. 3. 2015 – koncertní představení P. Nováka v Litovli – program Chovej se jako 

člověk 

30. 3. 2015 – divadelní představení Hurvínek v kině Metropol 

15. 4. 2015 – hudební představení Hudební pohádky v kině Metropol 

2.6. 2015 – školní výlet – Sluňákov v Horce nad Moravou – program Vnímej smysly 

2. 6. 2015 – Den dětí – o.s. Litka 
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8.3 Školní družina a školní klub 

 

Školní družina nabízí tři moderně vybavené herny v I. patře hlavní budovy 

školy. Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním  

a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není 

pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se 

zapojí. Činnost školní družiny se řídí vlastním Školním výchovně vzdělávacím 

programem. 
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Z rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje byl s účinností od 1. 1. 2014 

zřízen na naší škole Školní klub. Školní klub je určen především pro žáky z 6. až  

9. třídy. Pod hlavičkou školního klubu jsou organizovány všechny zájmové kroužky. 

Školní klub mohou děti navštěvovat i nepravidelně, mohou zde například čekat na 

odjezd autobusu nebo vlaku. Je jim k dispozici místnost s televizí. CD a DVD, mohou 

si zde psát úkoly nebo navštívit školní knihovnu. Školní klub je zpoplatněn stejně jako 

družina částkou 100,- Kč za pololetí. 

 

           

 

8.4 Internát 
 

 umístění v samostatné budově areálu školy  

 celodenní pobyt (pondělí - pátek)  

 ubytování ve 3 lůžkových pokojích  

 strava 5x denně  

 výchovná činnost v malých skupinách (do 10 dětí)  

 moderně vybavené herny  

 počítače, internet, audio-video-DVD  

 

http://www.zrakol.cz/druzina/attachments/IMG_5404.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/druzina/attachments/P1200710.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/skolniklub/attachments/IMG_4936.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/skolniklub/attachments/IMG_4925.JPG?action=image
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8.5 Školní jídelna 

 

      Strava na novou školu v Olomouci - Hejčíně je dovážena z nedaleké kuchyně 

Gymnázia Hejčín. Obědy žákům vydává provozní pracovnice výdejny. Veškeré 

informace, týkající se stravování jsou k dispozici na adrese: www.jidelnahejcin.cz. 

 

8.6 Speciálně pedagogické centrum 

 

Při naší škole pracuje poradenské zařízení, které se věnuje poradenské 

činnosti zrakově postiženým žákům Olomouckého kraje integrovaným v běžných 

mateřských, základních nebo středních školách. Poskytuje odborné poradenské 

služby pro zrakově postižené děti a žáky všech stupňů a typů škol. Dále ambulantní 

metodickou, speciálně pedagogickou činnost pro pedagogy a rodiče žáků 

integrovaných v běžných školách. Má výjezdy do škol a rodin. Dává informace o 

kompenzačních pomůckách a nácvik práce s nimi. Zprostředkovává výcvik práce s 

elektronickými pomůckami ovládanými braillskou i běžnou klávesnicí, práce na PC. 

Zajišťuje: 

 rozvoj zrakových funkcí  

 výuka čtení a psaní bodového písma  

 tyflografika (tvorba obrázků, plánků a map)  

 nácvik prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy  

 aplikované tělesné a sportovní pohybové aktivity  

 sociálně právní poradenství  

 

http://www.jidelnahejcin.cz/
http://www.zrakol.cz/internat/attachments/IMG_5395.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/internat/attachments/IMG_5396.JPG?action=image
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V minulém školním roce prošlo SPC změnou personálního obsazení. Od září 

pracuje v centru na pozici psychologa PhDr. Vladimíra Nováková. Od dubna se 

vyměnilo vedení a speciální pedagog, Mgr. Petra Maráčková. A od května je 

obsazena, na poloviční úvazek, nová pracovní pozice sociální pracovnice a to 

Kristýnou Poláchovou.  

Nový tým navázal na práci svých předchozích kolegů.  

8.7 Odborné učebny 
 

        Počítačové učebna 1             Počítačové učebna 2            Výtvarná výchova  

              

 

       Učebna přírodních věd             Jazyková učebna              Cvičná kuchyňka 

               

     

      Cvičné hřiště POSP                      Hudební sál                         Knihovna                               

            

               Sportovní hala                            Učebna hudební výchovy           

                   

http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/IMG_5389.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/IMG_5390.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/IMG_5375.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/1579.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/IMG_5377.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/P1200404.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/P1200436.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/Centrum_pro_slabozrak%C3%A9_-__21_08_12_-_075.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/soucasnost/attachments/P1200420.JPG?action=image
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8.8 Zájmové kroužky 

 

Šachy 

Šachy patří mezi nejstarší deskové hry a jsou velmi oblíbenou hrou dětí na 

naší škole již více než třicet roků. Šachový kroužek se koná třikrát týdně s maximální 

kapacitou 4 dětí. Časově je rozdělen dle věku a výkonnosti. K dispozici máme velké 

zahradní šachy, šachovou hernu vybavenou moderní počítačovou technikou, 

nástěnnými magnetickými šachovnicemi, odbornou literaturou a veškerým šachovým 

materiálem.  

Šachisté naší školy se účastní mnoha turnajů pořádaných partnerskými 

školami v České republice i v zahraničí. Všichni jsou registrováni jako členové 

TJ.Sigma Olomouc. Tento oddíl reprezentují na oficiálních akcích, pořádaných 

Českým svazem zrakově postižených sportovců. To jsou především oficiální 

Mistrovství ČR zrakově postižených. Ti nejlepší nás reprezentují na turnajích  

v zahraničí. Účastníme se turnajů v Nizozemí, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Tři 

naši šachisté dokonce reprezentovali Českou republiku v minulých letech na 

mistrovství světa zrakově postižených v kategorii juniorů.  

            

Výtvarný kroužek 

Již několik let na naší škole existoval keramický kroužek. Obliba kroužku vedla 

k zakoupení hrnčířského kruhu a keramické pece. Zájem o práci s hlínou je mezi 

žáky stále větší. Od školního roku 2014/2015 žáci navštěvují výtvarný kroužek. Kde 

děti postupně získávají praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně. 

Naučí se mnoha dovednostem, zapojují svou fantazii a málokdy se stane, že 

vzniknou shodné výrobky. Náplní hodin je malování různými technikami, tvoření z 

http://www.zrakol.cz/sachy/attachments/P1210371.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/sachy/attachments/IMG_5382.JPG?action=image
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hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková 

technika, zdobení engobami nebo glazování.  

           

Showndown 

Jde o velmi populární hru, která se velmi podobá klasickému stolnímu tenisu, 

hraje se na speciálním dřevěném stole ohraničeném mantinely s ozvučeným míčkem 

a dřevěnými pálkami a nazývá se showdown (šoudaun), což v překladu znamená 

"kdo z koho". Někdy se používá i termín aplikovaný stolní tenis. Hraje se soutěž 

jednotlivců i družstev a jejím cílem je rotacemi nebo odrazem míče o mantinel vstřelit 

soupeři branku. Soutěžící hrají s klapkami, což umožňuje společné zápolení osob se 

zrakovým postižením i osob bez zrakové vady.  

           

Sportovní kroužek 

Škola v letošním školním roce nabízí svým žákům možnosti smysluplného 

trávení volného času také ve sportovním kroužku, kde si děti osvojí některé 

pohybové aktivity a principy míčových her. 

         

http://www.zrakol.cz/keramika/attachments/P1200962.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/keramika/attachments/P1200974.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/showdown/attachments/P1210100.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/showdown/attachments/P1210105.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/Sportovnikrouzek/attachments/IMG_9259.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/Sportovnikrouzek/attachments/IMG_9271.JPG?action=image
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8.9 Nadace LITKA 

Cíle občanského sdružení: 

 využití volného času dětí  

 reprezentace školy ve sportovní a kulturní oblasti  

 rozvoj mezinárodní spolupráce  

 pracuje obdobně jako rodičovské sdružení  

 založeno v roce 1992 (do roku 1998 pracovalo jako nadace)  

 tuzemské i zahraniční výlety  

 finanční zajištění mimoškolních akcí (maškarní karneval, ceny na soutěže  

a sportovní akce)  

 nákup hraček a sportovních potřeb  

 příspěvek na lyžařský kurz a školu v přírodě  

 

9 Aktivity a prezentace školy 
 

Den ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského 

Letos v říjnu již uběhlo 60. let od založení naší školy. V roce 1954 ji založil 

významný oční lékař prof. Václav Vejdovský, po kterém nese dnes jméno. Škola 

původně sídlila v Litovli a věnovala se vzdělávání žáků se zrakovým postižením. 

Před dvěma lety se škola přestěhovala do Olomouce, kde byla postavena nová 

budova. Kromě dětí se zrakovým postižením školu dnes navštěvují i žáci se 

specifickými poruchami učení, autisté a děti s kombinovanými vadami.  

 Dne 10. 10. 2014 proběhla oslava tohoto významného výročí v Olomouci na 

Horním náměstí. Zúčastnili se jí všichni žáci II. stupně, děti ze 4. a 5. třídy a většina 

pedagogů školy. Před radnicí jsme umístili stánek, kde si mohli kolemjdoucí 

prohlédnout pomůcky pro zrakově postižené, které používají naši žáci a dozvědět se 

základní informace o škole. Příjemnou atmosféru podpořili Ondřej Zelenka a Marek 

Trunečka, naši nevidomí žáci, kteří předvedli svá hudební vystoupení na kytaru a 

klavír. Ostatní žáci mezitím rozdávali letáčky s informacemi o naší škole. Protože i 

počasí nám přálo, byl krásný slunný den, celá akce se vydařila na výbornou. 
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Vzpomínkové setkání 

V souvislosti s oslavami šedesáti let působení školy proběhlo dne 29. září 

2014 vzpomínkové setkání u hrobu jejího zakladatele, prof. MUDr. Václava 

Vejdovského, DrSc., na Ústředním hřbitově v Olomouci.  

Vedení školy spolu se současnými i dřívějšími vyučujícími, současní žáci, 

absolventi i širší veřejnost se setkali, aby společně uctili jeho památku. V půl jedné 

připomněl Mgr. Spurník, vedoucí SPC při ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, všem 

shromážděným život i práci profesora. Projev zaměřený na naši školu pak přednesla 

žákyně deváté třídy, Petra Faksová. Následovaly profesorovy oblíbené skladby v 

podání Věry Faksové (flétna) a nevidomého Ondřeje Zelenky (kytara). Všichni 

zúčastnění na závěr uctili tohoto obdivuhodného muže minutou ticha. 

 

Mezinárodní šachový turnaj 2014 

Ve dnech 3.- 5. října se ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského stala místem dění 

velkolepého a již tradičního turnaje, který je určen pro děti se zrakovým postižením 

do 15 let.  

Účast byla hojná, sešly se zde týmy z Maďarska: Budapešti, ze Slovenska: 

Bratislavy, a dále z Prahy, Opavy a samozřejmě z Olomouce.  

Hráče čekalo nejen sezení u šachovnic. Již v pátek, kdy byl turnaj slavnostně 

zahájen, odehráli jedno kolo. Poté je čekala krásná prohlídka podzimní Flóry 

Olomouc a také večeře u jednoho z našich sponzorů: McDonald´s.  

V sobotu se už všichni museli plně soustředit. Šest kol zbývalo do závěru 

turnaje a to se děly teprve věci. Začalo se taktizovat a vymýšlet strategie, protože 

tento turnaj nebyl pouze hodnocen jednotlivě, nýbrž i týmově.  

Při ukončovacím ceremoniálu byly oznámeny výsledky: 1. místo obsadil 

Szombor Godellei z Budapešti, 2. místo Stano Šidla z Bratislavy a 3. místo Lucia 

Ďurianova taktéž z Bratislavy. O velký pohár se bojovalo do samotného závěru, kdy z 
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oprávněného vítězství se radoval tým z Bratislavy, těsně za zády nechal družstvo z 

Budapešti a tým z Prahy.  

Bohužel místní družstvo tvořené ze samých slečen nemělo tolik potřebného 

štěstí. Alespoň velké a cenné zkušenosti si pro další boje si odneslo! Úplnou tečkou 

za celým víkendem byl raut a diskotéka.  

Všem hráčkám: Věře Faksové, Nikole Klárové, Veronice Frýbové a Karolíně 

Mánkové patří velké poděkování za reprezentaci školy! Řediteli turnaje a zároveň i 

kouči Miloši Dobešovi taktéž děkujeme a těšíme se na další stejně vydařené turnaje. 

 

 

Soutěž v sebeobsluze zrakově postižených na Slovensku 

Ve dnech 15. – 18. října se konal již 14. ročník soutěže v sebeobsluze zrakově 

postižených žáků, na které soutěžily děti ze Slovenska a ČR, a kterou pořádalo 

Sdružení přátel Základní školy internátní pro nevidomé Levoča. Akce se konala v 

nádherném podtatranském prostředí v obci Gerlachov, přímo pod majestátními 

vrcholy Gerlachovského a Slavkovského štítu, v hotelu Hubert, který svého času 

přivítal i setkání čtyř prezidentů Visegrádského spolku.  

Naši žáci se soutěží velice rádi zúčastňují, protože se zde mohou potkat se 

zajímavými lidmi, vyzkoušet si činnosti, které jsou pro praktický život nezbytné a to 

vše navíc prožít ve velice pěkném prostředí. Soutěž, ve které reprezentovali naši 

školu Marek Trunečka, Ondřej Zelenka a Tomáš Rybařík, se skládala ze šesti 

zajímavých disciplín, jako například příprava jídla, porovnávání obuvi, určování mincí 

a bankovek, četba Braillova písma nebo poznávání a rozlišování předmětů denní 

potřeby. Například příprava jídla spočívala ve zhotovení jednohubek z rohlíku, sýra a 

salámu. Disciplíny jsou každý rok obměňovány a rozhodně nejsou pro člověka se 

zrakovým postižením ničím jednoduchými.  

Ve dvou věkových kategoriích soutěžilo 27 dětí a naši tři zástupci se neztratili, 

protože skončili v horní třetině výsledkového pole. Takový výsledek svědčí nejen o 
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kvalitě obou soutěžících, ale i o výborné práci našich pedagogů při přípravě na 

soutěž.  

Součástí hotelu byl bazén s vířivkou a saunovým světem, kde jsme mohli 

každé odpoledne relaxovat. Večery byly tradičně plné soutěží, kulturní náplně s 

diskotékou a tancem. Navštívili jsme i centrum největšího města Tater – Popradu.  

Nejen že žáci získali řadu kamarádů, zkušeností a dovedností, ale i dospělí, v 

podobě nových impulsů, jak dělat svoji práci jinak a lépe. 

                 

 Mezinárodní integrovaný šachový turnaj  

Jak již se stalo milou tradicí, i letos se vydali vybraní čtyři zástupci, přesněji 

řečeno zástupkyně, do Prahy obhajovat vysokou úroveň dovedností členů 

šachového kroužku naší školy. Děvčata zápolila od soboty 25. října až do pondělního 

podvečera 27. října. Jakých výsledků se jim podařilo dosáhnout, a jak trávily chvíle 

volna se dočtete ve článku Šach bez hranic. 

 

Dopoledne s Atari 

Žáci 1. i 2. stupně budou mít možnost seznámit se s historickými počítači a 

zahrát si jedny z prvních zajímavých počítačových her. Celým dopolednem budou 

výpočetní techniku prezentovat členové olomouckého Atari klubu. Z přiložených fotek 

je jasně patrné, jak byly děti zaujaté. Krom nevšedních zážitků z používání dnes již 

staré počítačové techniky či poznání her, o kterých jistě slyšeli mnohokrát vyprávět 

rodiče, si žáci odnesli také spoustu cenných informací. Celým dopolednem byli žáci 

provázeni členy olomouckého Atari klubu, kteří i trpělivě odpovídali na všechny 

zvídavé otázky. 
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Pes pro Tebe 

V listopadu naši školu navštívila zakladatelka občanského sdružení Pes Pro 

Tebe, Jitka Lebedová, spolu s dalšími dvěma spolupracovni- cemi. Společně děti 

seznámily s principy výchovy a výcviku asistenčních a vodících psů. Žákům 

zajímavou formou přednesly základy správného přístupu k „pracujícímu” psovi, 

osvětlily řeč psího těla a jejich komunikaci. Nejednalo se ovšem o žádnou nudnou 

přednášku! Cvičitelky založily celou akci na interakci s dětmi. Žáci se průběžně ptali 

na vše, co je zajímalo. Samozřejmě, že celou dobu se aktivně zapojovali i hlavní 

aktéři, tři čtyřnozí pomocníci. 

 

Soustředění v goalballu a showdownu  

Koncem listopadu poskytla naše škola zázemí pro soustředění zrakově 

postižené mládeže z celé České republiky. Společně s Olomoučany zde trénovali 

goalball i showdown žáci z Liberce, Opavy, Brna, Prahy a Plzně. 

 

Listování  

Ve středu 26. listopadu se všichni žáci 1. stupně se zúčastnili Ministerstvem 

školství podporovaného výchovně vzdělávacího programu v kině Metropol, který nesl 

zajímavý název LiStOVáNí. Sám herec, režisér a manažer celého projektu Lukáš 

Hejlík jej představuje jako divadelní představení s knihou v ruce. Žáci jsou zábavnou 

formou motivováni k sebevzdělávání a čtení všeobecně. Inovativní forma scénického 

čtení dětem poskytuje neobvyklý zážitek z četby. Naši žáci představení hodnotili 

velice kladně. 

Prevence kriminality mladistvých  

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnila přednáška pro žáky 7., 8. a 9. třídy 

týkající se prevence sociálně patologických jevů u mladých lidí vedená npor. Mgr. 

Markétou Doleželovou z VS ČR VV Olomouc. Děkujeme zejména za trpělivé 

odpovědi na všechny všetečné otázky našich žáků. 
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TRIVIS se představil  

V pátek 28. listopadu byly žákům 2. stupně představeny ukázky bojového 

umění, které předvedli žáci TRIVIS - Střední školy veřejnosprávní Prostějov, a. s.. 

Starší žáci mohli obdivovat našeho bývalého absolventa, svého kamaráda. Děti 

nejvíce ocenily možnost vyzkoušení trenažeru pro výcvik střelby z pistole. Zejména 

chlapci z osmé a deváté třídy tak byli seznámeni s tak trochu netradiční nabídkou 

studia na střední škole. 

 

Vánoční koncert  

V pátek 12. prosince přijelo za všemi dětmi ze ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského 

hudební těleso Pohoda Dřez. Kromě zábavně podávaných informací o hudbě a 

hudebnících žáci dostali možnost zazpívat si s mladými hudebníky známé písně, ale 

dostalo se i na originální vlastní tvorbu kapely. 

 

Mikulášská nadílka  

Ve čtvrtek 4. prosince byla naše škola poctěna vzácnou návštěvou! Díky 

žákům druhého stupně a občanského sdružení LITKA se školou prošli Mikuláš s 

anděly a čerty. Všechny děti z prvního stupně a mateřské školy dostaly balíčky plné 

dobrot. Někteří se trochu báli, ale když čertům slíbili, že budou už jenom hodní, 

nechali je pekelníci ještě mezi námi. Snad se příští rok dostane už jen na pochvaly! 
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Šachy bez hranic  

Čtveřice našich šachistek startovala během podzimních prázdnin na silně 

obsazeném mezinárodním turnaji, který pořádalo humanitární sdružení „Protebe“ a 

Jedličkův ústav Praha. Byl to již XX. ročník, který nesl název „ŠACH BEZ HRANIC“. 

Hrálo se na sedm kol švýcarským systémem. Výsledky jednotlivců se započítávaly i 

do soutěže družstev. Turnaje se zúčastnilo téměř 50 hráčů z Belgie, Holandska, 

Polska, Slovenska a České republiky ve dvou věkových kategoriích. Naše děvčata 

startovala ve skupině „A“ do 16 roků, kde se sešlo celkem 25 hráčů. V kvalitní 

konkurenci jsme si vedli velmi dobře. Nejlépe se umístila Věra Faksová, která 

vybojovala 5 bodů a obsadila celkové 5.místo. Hodně ji mrzela trochu zbytečná 

porážka, která ji připravila o bronz. 4 body získala Nikola Klárová a umístila se na 

11.místě. Dvakrát porazila bratislavské soupeře a hodně tím pomohla v soutěži 

družstev. Karolína Mánková doplatila na špatný los, kdy se dvakrát utkala se svými 

oddílovými spoluhráčkami. Se třemi body obsadila 16. místo. Veronika Frýbová 

vybojovala 2 body a obsadila 22. místo. Sehrála nejdelší a nejnapínavější partii 

turnaje. V posledním kole se utkala s těžce tělesně postiženým chlapcem z Nizozemí 

a v naprosto vyrovnané partii ji od zisku bodů dělilo 13 vteřin. V soutěži družstev 

jsme získali celkem 12 bodů, kdy se počítaly nejlepší tři výsledky a z devíti družstev 

obou věkových kategorií jsme obsadili 5.místo.  

Pořadatelé připravili pro účastníky i zajímavý doprovodný program. Kromě 

závěrečného slavnostního večera jsme navštívili program Křižíkovy fontány, kterým 

nás provázely melodie legendární skupiny Queen. 

    

 

Vánoční besídka  

S rokem 2014 jsme se již tradičně rozloučili vánoční besídkou poslední školní 

den. Žáčci i žáci si pod vedením pedagogů připravili mnoho různých vystoupení: 

zazpívali nám, zatančili, zahráli divadlo, recitovali básničky, dokonce předvedli i 

žonglérské kousky! Spokojené publikum je vždy odměnilo bohatým potleskem. Na 

děti se přišli podívat nejen rodiče a příbuzní, ale i bývalí učitelé či absolventi školy. 

Jsme rádi, že panovala velice přátelská atmosféra a na všechny tak mohlo dýchnout 

kouzlo Vánoc.   
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Mea Vita- Můj život  

Celý leden měli návštěvníci Knihovny města Olomouce na pobočce 

Jungmannova možnost prohlédnout si výtvarné práce žáků naší základní školy.  

Díky ohlasům v místním přiloženém sešitě jsme se mohli přesvědčit, jak se 

díla našich dětí líbila. Lidé často vyjadřovali překvapení, jak šikovní naši žáci jsou. 

Podívejte se sami na jedno z vyjádřených poděkování.  

 

   

 

Dobré vztahy, cesta k přátelství  

V pondělí 12. ledna se žáci 4. a 5. tříd účastnili přednášky na téma přátelství a 

dobrých vztahů v kolektivu. Děti nejen poslouchaly, ale aktivně se zapojovaly do 

diskuze. Následně plnily různé úkoly jak individuálně, tak ve skupinkách. Díky 

různým didaktickým hrám se učily chápat jednání druhých, hledat řešení problémů.  

Celou akci poskytovalo o.s. KAPPA-HELP, které pomáhá lidem v tíživé 

sociální situaci. Lektorky poté seznámily třídní učitelky se svými poznatky o klima 

jednotlivých tříd a předaly několik typů pro jeho další vylepšování. 

 

Neviditelná Olomouc  

V úterý 3. února šli žáci šesté a sedmé třídy nejen shlédnout, ale hlavně i ucítit 

a nahmatat výstavu Neviditelná Olomouc, o které jsme Vás blíže informovali v 

minulém čísle. Děti bavilo zejména porovnávání výsledků svých s výsledky 

nevidomých spolužáků v poznávací části. 
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Dopoledne s myslivci  

Dne 5. a 6. 2. 2015 žáci prvního stupně zhlédli velmi zajímavou přednášku v 

rámci projektu "Příroda kolem nás" pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty 

Okresního mysliveckého spolku v Olomouci.  

Pan JUDr. František Chromec a RNDr. Jiří Zbořil velmi poutavě dětem 

vyprávěli o přírodě a děti nejen poslouchaly, ale vše sledovaly na interaktivní tabuli a 

hodnotily chování lidí v přírodě. Dozvěděly se, co všechno patří mezi znalosti a 

povinnosti myslivce, poznávaly hlasy zvěře a prozkoumaly různé myslivecké 

pomůcky.  

Žákům se velmi líbily ukázky troubení při zahájení honu nebo při jeho 

ukončení a mohli si to sami vyzkoušet. Všem se povídání moc líbilo a kdo se chce 

stát myslivcem, zjistil, že to není vůbec jednoduché a musí se toho o životě zvěře 

hodně naučit.  

Na závěr přednášky dostaly děti upomínkové předměty, pexeso a pracovní 

listy o přírodě a přislíbily, že se zapojí do výtvarné soutěže na téma "Příroda kolem 

nás." 

Návštěva z Ameriky  

Ve čtvrtek 19. února poctil naši školu návštěvou Američan Martin E. Block, 

Ph.D., profesor guru v oblasti integrované tělesné výchovy z University of Virginia. 

Zúčastnil se nejen hodiny tělesné výchovy, ale zajímal se o celou výuku. Naší školou 

ho provázel mj. pan ředitel, který ochotně zodpovídal všechny otázky a naopak také 

čerpal inspiraci od zahraničního kolegy. 

 

Maškarní karneval  

V úterý 24. února od dvou hodin odpoledne ovládli naši školu čarodějové, 

piráti, víly, princezny a jiné pohádkové bytosti. Díky občanskému sdružení LITKA se 

mohly děti mimo jiné bavit se šaškem Vikym nebo soutěžit v tanci o sladké ceny. 
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Šachový úspěch v Praze  

O mikulášském víkendu pořádal pražský šachový klub TJ Zora Praha 

mezinárodní turnaj mládeže. Místem konání byla vinohradská Základní škola pro 

zrakově postižené na náměstí Míru. Naši školu reprezentovala čtveřice dívek z páté 

a sedmé třídy – Veronika Frýbová, Karolína Mánková, Věra Faksová a Nikola 

Klárová. Protože šachový program začínal v pátek 5.prosince až v odpoledních 

hodinách, využili jsme volného dopoledne a vyrazili do předvánoční Prahy. Zisk dvou 

medailí byl pro nás všechny krásným vánočním dárkem. 

KYKLOP zase vzal děti lyžovat  

Sdružení KYKLOP letos už poosmé připravilo lyžařský pobyt pro děti od osmi 

do patnácti let pod taktovkou organizačního vedoucího Radima Gorice, našeho 

učitele hudby. Jak se tzv. lyžák líbil účastníkům? Marek Trunečka, nevidomý žák 

šesté třídy, shrnuje své letošní zážitky takto:  

Od 9. do 13. února jsem byl se sdružením Kyklop na horách v Suché Rudné v 

Jeseníkách na hotelu Paramon. K hotelu patřilo devatenáct chatek a na dvou z nich 

jsme byli ubytovaní. Na jedné byly holky, na druhé kluci. Chatky byly pětilůžkové a 

šestilůžkové. Většina vedoucích spala na hotelu. Lyžovat jsme dojížděli autobusem 

na Andělskou horu do lyžařského střediska Anaberk. Na velké sjezdovce jsem hodně 

padal. Byli jsme také na běžkách, v sauně a ve vířivce. Prázdniny se mi velmi líbily, 

protože jsem se pořádně naběžkoval a užil jsem si sníh. 

Den požární bezpečnosti  

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje připravil ke Dni požární 

bezpečnosti, tedy pátek 13. března, bohatý vzdělávací program pro nejmenší. Děti z 

naší mateřské školky se tak nejen naučily oznámit požár, ale podívaly se i do 

hasičského vozu, prohlédly si různé technické pomůcky hasičů, které detekují nejen 

kouř, ale i některé jedovaté a výbušné plyny, a dozvěděly se o nich základní 

informace. Požárníci dokázali děti zaujmout svými poutavými příběhy a také trpělivě 

odpovídali na všechny vrtošivé dotazy. 
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 Přednáška o hygieně ženy 

Přednášky na téma hygiena ženy se budou konat dne 12.3. (první skupina 

děvčat 3. - 5. třída) a 19.3. (druhá skupina děvčat 6. - 9. třída). Přednášející obou 

skupin bude Bc. Procházková, porodní asistentka gynekologicko-porodnické kliniky 

FNOL. Mladší děvčata se poučí o dodržování hygienických zásad a problematice 

menstruace. Pro starší děvčata bude přednáška zaměřená na menstruaci, 

antikoncepci, pohlavní dospělost, těhotenství a porod v prostorách gynekologicko-

porodnické kliniky, které umožňují také návštěvu vyšetřoven. Obě přednášky budou 

obohaceny o modely, pomůcky a edukační brožury. 

 

Výstava For Model 2015  

V pátek 13. března se žáci druhého stupně prošli výstavou For Model 2015, 

která se konala na výstavišti Flora Olomouc. Tuto akci si užili zejména hoši, kteří 

hojně využívali možnosti vyzkoušení si dálkového ovládání různých modelů autíček, 

nákladních aut, lodí (na umělém bazénku), vrtulníků či vláčků. Zatímco vzácné 

kolekce turistických známek, pohlednic či časopisů nechávala děti klidné, živě 

diskutovaly nad stavebnicemi Merkur či Gecco a nemohly pochopit, jak si s nimi jejich 

rodiče a starší rodinní příslušníci vůbec mohli hrát. Mnoho zajímavého se naši žáci 

dozvěděli v oddělení přibližující vojenskou historii republiky, do kterého se proplížili 

přes vybudovaný zákop. 
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Koncert Pavla Nováka  

Do Litovle po několika letech opět zavítal Pavel Novák ml. se svou hudební 

skupinou a své vystoupení zaměřil na chování a vztahy mezi lidmi: ,,Jak se máme 

správně chovat."  

Koncert se konal dne 24. března 2015 v deset hodin v sále Záložny. I tentokrát 

šlo o veselé, metodické písničky s pěknými texty, které si žáci mohli společně s 

Pavlem Novákem zazpívat.  

Po koncertě paní učitelky zakoupily CD, takže děti jeho písničky mohou 

poslouchat i v hodinách hudební výchovy. 

 

Hurvínkův popletený víkend  

Hurvínek, Mánička a dvě medvíďata na útěku z cirkusu zamotala hlavy nejen 

panu Spejblovi, ale i tetě Kateřině a našim dětem z prvního stupně. Paní režisérka 

Helena Štáchová tak představením v olomouckém kině Metropol dokázala rozesmát 

všechny tváře v hledišti. 

 

Přednáška o dentální hygieně  

V měsíci dubnu se v prostorách školy konala přednáška s názvem dentální 

hygiena. Garantem této akce se stala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v 

Olomouci ve spolupráci s firmou Curaprox, která celý program finančně podpořila.  

Přednášejícími byly studentky 3. ročníku výše uvedené fakulty oboru zubního 

lékařství, Marelová Anežka a Fialová Veronika.  

Přednášky se zúčastnili žáci prvního i druhé stupně. V úvodu hodinových 

bloků pro každou ze čtyř skupin nejdříve zaznělo anatomické a fyziologické přiblížení 

dutiny ústní. Zvláštní pozornost byla věnována stavbě zubu. Prostřednictvím 

interaktivní tabule si děti mohly vyzkoušet označování a pojmenování jednotlivých 

částí zubu, což je následně přivádělo k odpovědím na otázky, která onemocnění se 

uvedených částí zubu týkají. Upřesněno bylo početní zastoupení a pojmenování 

jednotlivých skupin zubů. 

 

Hrátky na pohádky  

Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské ve středu 15. dubna připravilo 

pro děti z naší mateřské školky, první a druhé třídy velice zajímavé představení. S 

pomocí několika pohádek, písniček, tance a hry na (mnohdy nezvyklé) hudební 

nástroje dětem herci přibližovali základní morální hodnoty a správné jednání ve 
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svízelných situacích. Vše bylo podáno natolik atraktivní a zábavnou formou, že děti 

byly z představení doslova nadšené. 

Účast ve výtvarné soutěži projektu ,,Příroda kolem nás"  

Počátkem měsíce února se třídy prvního stupně zúčastnily velmi zajímavé, 

environmentálně zaměřené přednášky o myslivosti. Dětem byla nabídnuta možnost 

účasti ve výtvarné soutěži.  

Téma soutěže podporovalo představivost i reálné zkušenosti či zážitky dětí v 

přírodních podmínkách. Není proto divu, že se téměř všechny děti vrhly do práce a 

přinášely do školy velmi hezké výtvarné práce. Ty byly následně předány vedoucímu 

projektu ,,Příroda kolem nás“, panu RNDr. Jiřímu Zbořilovi, který neskrýval nadšení z 

prací dětí (některá díla byla dokonce v 3D propracování). Mnohé z obrázků či kreseb 

byly doplněny o popisné vysvětlení, pohádkové zpracování či napínavé vyprávění. 

Pan doktor tímto děkuje všem dětem, které se do projektu zapojily.  

V sobotu 30.5.2015 proběhne v Nových Zámcích u Litovle slavnostní 

vyhlášení výsledků soutěže a ocenění nejšikovnějších autorů prací. Všichni jste 

srdečně zváni!  

V souvislosti s edukačním projektem ,,Příroda kolem nás“ se mnozí z Vás, či 

Vašich rodičů zapojili do hlasování o nejinspirativnější projekt roku 2014/2015. 

Výsledky hlasování dosud nebyly zveřejněny. 

Recitační soutěž  

V měsíci březnu se stalo již tradicí, že učitelé prvního stupně ve spolupráci s 

nadací LITKA pořádají pro žáky recitační soutěž. I letos byla tato přehlídka recitátorů 

rozdělena do dvou kategorií:  

I. kategorie- žáci 2. a 3. třídy  

II. kategorie- žáci 4. a 5. třídy  

Na úvod vystoupili mimo soutěž žáčci I. třídy, kteří přednesli své básničky a 

naladili tak přátelskou atmosféru, kterou ještě zpříjemnili žáci 2., 4. a 5. třídy svým 

hudebním vystoupením.  

A jak to celé dopadlo?  

I. kategorie:  

1. místo: Karel Valvoda  

2. místo: Diana Štědrá, Martin Přichystal  

3. místo: Petr Hudák, Zora Opichalová  
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II. kategorie:  

1. místo: Jiří Sušický  

2. místo: Nikola Foukalová  

3. místo: Lukáš Fráňa, Lukáš Kameníček  

 

Čestné uznání získaly: Marie Hrušková, Karolína Mánková, Klára Veselská, 

Eliška Končíková a Michaela Pazderová.  

Všichni žáci, kteří se zúčastnili recitační soutěže, získali krásné a hlavně 

chutné perníkové medaile, které napekli žáci ze SŠ na Svatém Kopečku, za což jim 

patří poděkování.  

Další věcné ceny, CD s pohádkami a písněmi, diplomy a sladkosti věnovalo 

rodičovské sdružení LITKA, kterému rovněž patří poděkování.  

Celá tato akce byla velmi zdařilá, probíhala v příjemném, přátelském a 

soutěživém duchu a nám nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy budou moci žáci 

opět předvést své umění v recitaci a přednesu. 

 

Hrátky na pohádky 

Děti z naší MŠ a žáci 1. a 2. třídy se ve středu 15. 4. zúčastní divadelního 

představení "Hrátky na pohádky" Hudebního divadla dětem Michaely Novozámské. 

Hudební divadlo dětem se snaží dětem nenásilnou, zábavnou a hravou formou 

předat morální hodnoty, které dotvářejí jejich osobnostní vývoj, který formují 

pedagogové, při výchově a výuce dětí ve školách. Hezké pohádkové příběhy, 

spousta veselých písniček a kvalitní herecké a pěvecké výkony herců, dobrá, 

nepodbízivá zábava pro děti. Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i veselých 

autorských písniček přikrášlené efektním tancem Veil Poi a hrou na živé hudební 

nástroje klarinet flétna / učaruje malým i velkým divákům. Humor a lehkost provedení 

působí, že se divák ani na chvíli nenudí! Představení obsahuje pohádky:  

O neposlušných kůzlátkách  

Červené karkulce  

Jak se Honza hádal s králem  

Písničky z pohádek v muzikálovém provedení  
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Den Evropy 2015 

Žáci 2. stupně se v úterý od 10.00 zúčastní akce na Horním náměstí v 

Olomouci Den Evropy 2015. K příležitosti připomínky 9. května, kdy byl představen 

tzv. Schumanův plán s myšlenkou mírového sjednocení Evropy, zde každoročně 

týmy studentů ze středních škol prezentují jednotlivé členské státy Evropské unie, 

jejich tradice, kulturu, gastronomii a jiná národní specifika. Návštěvníci budou moci 

ochutnat kulinářské speciality, dozvědět se něco o historii a poznat zvyky z různých 

koutů Evropy. Součástí programu budou také hudební a kulturní vystoupení, 

soutěže, vědomostní kvízy a další interaktivní hry, které návštěvníkům akce umožní 

poznat Evropu.  

 

Dopoledne s Ergones 

Žáci 5. tříd a 2. stupně boudou besedovat se zástupci sociální firmy Ergones, 

která zaměstnává více než 90% osob se zdravotním postižením. Firma bude 

prezentovat různé kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a informovat žáky o 

svých službách. Služby poskytuje formou náhradního plnění v oblastech:  

 IT produktů (digitálních kompenzačních pomůcek),  

 potisk reklamních předmětů a tisku  

 výuky jazyků a počítačových dovedností  

 výroby keramiky  

 přepravy osoby a drobného nákladu (více o náhradním plnění zde)  

 Firmu provozuje TyfloCentrum Olomouc.  

 

SHM pro zrakově postižené Praha 

V týdnu od 18. do 22. května probíhá 20. jubilejní ročník SHZPM, které pořádá 

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Praha náměstí Míru. Naši školu reprezentují Ondřej 

Zelenka, Marek Trunečka, Věra Faksová, Nikola Foukalová, Tomáš Rybařík a Katka 

Lišková, kterým samozřejmě přejeme mnoho úspěchů a hodně zdaru. Tyto sportovce 

na hrách doprovází a podporuje p. uč. Dalibor Trunkát a p. uč. Michaela Žižková.  

Sluňákov 

Žáci 2. stupně navštívili Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města 

Olomouce. Jeho součást Dům přírody Litovelského Pomoraví je unikátní galerie v 

přírodě a přírodní hřiště v Horce nad Moravou, přirozená vstupní brána do CHKO 

Litovelské Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky 

ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského 

Pomoraví.  
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Píseň moře 

Žáci 1. stupně navštívili filmové představení v kině METROPOL. Nádherně 

animovaný svět keltských mýtů a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a 

sourozenecké lásky. V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s 

dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, 

že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit 

všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha.  

 

Kompenzační pomůcky SPEKTRA 

V dopoledních hodinách naše SPC navštívili zástupci firmy SPEKTRA, kteří 

představili všem zájemců školy elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově 

postižené. Mimo získání zajímavých informací o pomůckách jsme si mohli přímo 

vyzkoušet práci s různými typy lup, tabletu nebo iPhonu.  

 

Turnaj v přehazované 

Žáci 2. stupně oslaví Mezinárodní den dětí sportem. Pod vedením svých 

učitelů vytvoří týmy, které se utkají v přehazované.  

 

10 Plán na školní rok 2015 - 2016 

Ve školním roce 2015 – 2016 plánujeme zrekonstruovat hřiště MŠ a 

vybudovat další nové prvky: domeček, závěsné houpačky, průlezku, pružinové 

houpačky. Hřiště bude sloužit i dětem ve školní družině a internátě.  

Vzhledem k opotřebovanosti bude zapotřebí pořídit nový školní mikrobus, 

který slouží dětem MŠ k převozu na různé vzdálené kulturně vzdělávací akce a 

žákům k převozu na soutěže, lyžařský kurz a jiné mimoškolní akce. 

Další finanční investicí bude pořízení nového vybavení počítačové učebny. 
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11 Hospodaření školy 
Příjmy a výdaje (náklady a výnosy) v roce2014 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Výnosy Celkem Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodej služeb      361,72        361,72           0,00 

Výnosy z pronájmu      115,10            0,00       115,10 

Čerpání fondů          4,16            4,16           0,00 

Ostatní výnosy   1 597,46     1 597,46           0,00 

Příspěvky a dotace na provoz 21 700,10   21 700,10           0,00 

Výnosy celkem 23 778,54   23 663,44       115,10 

Náklady Celkem Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu      425,92      424,94      0,98 

Spotřeba energie   1 037,81   1 029,36      8,45 

Opravy a udržování      270,98      270,80      0,18 

Cestovné          6,90          6,90      0,00 

Náklady na reprezentaci          0,48          0,48      0,00 

Ostatní služby   1 158,58   1 157,35      1,23 

Mzdové náklady 11 258,60 11 229,04    29,56 

Zákonné sociální pojištění   3 751,06   3 740,97    10,09 

Zákonné sociální náklady      316,59      316,30      0,29 

Odpisy dlouhodobého majetku   4 852,78   4 811,62    41,16 

Náklady z DDM      475,71      475,17      0,54 

Finanční náklady        17,17        17,17      0,00 

Náklady celkem 23 572,58 23 480,10    92,48 

 Celkem Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Hospodářský výsledek 

k 31.12.2014 

          205,96        183,34     22,62 

Stav IF k 31.12.2014 

 
       1 490,99            x         x 

Stav RF ze zlepšeného HV 

k 31.12.2014 
          790,19           x         x 

Stav RF z ostatních titulů 

k 31.12.2014 
       1 570,15           x          x 

 

Státní prostředky čerpané prostřednictvím Krajského úřadu Olomouc (v Kč) v roce 2014 

 Rozpočet Použití dotace 

Dotace na přímé náklady celkem      13 912 000,00       13 912 000,00 

v tom prostředky na platy      10 060 000,00       10 060 000,00 

v tom prostředky na OON             36 000,00               36 000,00 

ONIV celkem včetně odvodů        3 816 000,00          3 816 000,00 

 

Účelové dotace Rozvoj. program ÚZ 33 051 a ÚZ 33 052     144 102,00     144 102,00 

Účelové dotace ÚZ 33 040 a ÚZ 33 025       37 000,00       37 000,00 
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12 Závěr výroční zprávy 
 

Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy pro žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami, mezi které patří také ZŠ a MŠ prof.  

V. Vejdovského.  Základní škola pro žáky se specifickými potřebami poskytuje 

pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu  

a vzdělávání žáků mentálně, smyslově nebo tělesně postižených, žákům s vadami 

řeči, žákům s více vadami, žákům obtížně vychovatelným a žákům nemocným  

a oslabeným, umístěným ve zdravotnických zařízeních – připravuje tyto žáky 

k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. Základní školy pro žáky se 

specifickými potřebami poskytují dětem výchovu a vzdělávání způsobem přiměřeným 

jejich postižení a rovnocenné vzdělání získané v běžné základní škole s devíti 

ročníky. 

Základní škola prof. V. Vejdovského poskytuje vzdělání v rozsahu základní 

školy pro děti slabozraké, se zbytky zraku a nevidomé. Podle pokynů MŠMT jsou do 

výuky zařazeny tyto předměty: psaní na počítači, POSP – prostorová orientace, 

samostatný pohyb, ITP – individuální tyflopedická péče, ILP – individuální 

logopedická péče, Phhn - příprava hry na hudební nástroj a rozšířená výuka na 

hudební nástroj jako nepovinný předmět. Škola dále poskytuje vzdělávání žákům se 

specifickými poruchami učení. Pro tyto žáky je zaveden předmět Re - reedukace. 

Vzdělávací a výchovná činnost školy vychází z koncepce školy, plánu práce, 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Světlo, víra, naděje“, 

školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Poznáváme svět…“  

a školního vzdělávacího programu pro školní družinu a internát s mottem „Člověk se 

může stát člověkem pouze vychováním“. Koncepce a cíle školy jsou funkční. Žáci 

jsou vedeni k samostatnému myšlení, během vyučovacích hodin jsou jim zadávány 

individuální úkoly dle jejich schopností, mají dostatek prostoru pro samostatnou práci, 

vyjádření vlastního názoru a řešení problémových úkolů. Zdravé životní návyky jsou 

upevňovány během vyučovacích hodin, o přestávkách, ve školní jídelně, družině, 

školním klubu i na internátě tak, aby se staly samozřejmou součásti života žáků. 

Kromě tradiční formy výuky využíváme práci ve skupinách, ve dvojicích, práci na 

počítači, besedy, poznávací výlety, exkurze a sportovně kulturní akce.  

Další rozvoj školy zaměřujeme na zvyšování informační gramotnosti 

vyučujících, zavádění a rozvoj inovativních forem výuky.   
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 Od 1. ledna 2015 se naše škola sloučila se SŠ Svatý Kopeček. Nyní můžeme 

umožnit nejen našim vycházejícím žákům získat výuční list (obory Rekondiční a 

sportovní masér, Kuchař- číšník, Cukrář, Prodavač, Stravovací a ubytovací služby, 

Potravinářská výroba, popřípadě Práce ve stravování) či absolventům tříletých 

učňovských oborů i maturitu (obory Gastronomie a Podnikání). Poskytujeme také 

Praktickou školu dvouletou pro absolventy ZŠ se speciálním vzdělávacím 

programem, speciální školy či těm, kteří povinnou školní docházku ukončili v nižším 

než devátém ročníku. 

 

V Olomouci 16. 9. 2015 

 

Zpracovala: Mgr Jana Čiscoňová, zástupce ředitele pro ZŠ 

 

Schválil: PaedDr. Jaromír Hudek, ředitel školy 

 

 

 

 


