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1 Základní charakteristika školy 
 

 

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

Hejčín, Tomkova 42 

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

Zřizovatel:     KÚ Olomouckého kraje 

Právní forma:   příspěvková organizace  

Ředitel školy:       Mgr. Jiří Müller 

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

Kontakty: 

Telefon:       sekretariát   581 580 912  

     581 580 911  

581 580 990 

ředitelka  581 580 991  

581 580 907 

   zástupkyně  581 580 908 

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 

 

Webové stránky:      www.zrakol.cz 

E-mail:         spec.skola@zrakol.cz 

 

mailto:spec.skola@zrakol.cz
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RED_IZO: 6000 026 604 

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 5 43 8,6 

2. stupeň 4 37 9,25 

Celkem 9 80 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.litovel.eu/galerie/obrazky/image.php?img=191929&x=1280&y=960
http://foto.mapy.cz/original?id=187661
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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. 
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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. 80 

ŠVP předškolního vzdělávání 123/2014      1 oddělení 12 

ŠVP pro školní družinu a internát 213/2014 1. –  9. 14 

 

 

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 - - 1 

Individuální tyflopedická péče - - - 1 1 - - 1 

Individuální logopedická péče 1 - - - - - - - 

Reedukace - 1 1 - - 1 1 - 

 

Kroužky 

1. Sportovní 

2. Shown-down 

3. Goalball 

4. Šachy 

5. Keramika 

4 Zaměstnanci školy 
 

 Počet fyzických osob 

Pedagogičtí pracovníci 22 

Nepedagogičtí pracovníci 11 

Asistenti pedagoga 2 
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 Kvalifikovaní pracovníci 
Nekvalifikovaní 

pracovníci 

I. stupeň 5 - 

II. stupeň 8 - 

Vychovatelé 5 - 

Hudebníci 1 1 

Asistenti 2 - 

MŠ 1 1 

Pracovníci SPC 3 - 

Celkem 25 2 

 

Seznam nepedagogických pracovníků školy k 30. 9. 2013 
 

 vedoucí ekonomického úseku 
 

 účetní 
 

 školník 
 

 zdravotní sestra 
 

 2 noční vychovatelky 
 
Kuchyň: 

 provozní pracovnice výdejny 
 
Úklid: 

 3 uklízečky  
 
MŠ 

 provozní pracovnice 

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP byla ve školním roce 2012-2013 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 
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6 Průběh školního roku 2013 – 2014 
 

Srpen:  

 Přípravný týden: od 26. 8. do 30. 8.  

 Zahajovací provozní porada (seznámení s dokumentací školy pro nový školní 

rok) 

 Příprava kmenových tříd a odborných učeben 

 Pedagogická rada 

 

Září: 

 Správci pracoven a kabinetů kontrola a nahlášení změn 

 Nahlášení změn osobních údajů 

 Seznámení žáků se školním řádem a pravidly pro hodnocení 

 Poučení o bezpečnosti ve všech pracovnách 

 Nábory do kroužků 

 Vypracování časových učebních plánů 

 Katalogové listy, třídní výkaz, třídní kniha kontrola 

 Školení PO (všichni zaměstnanci) 

 2. 9. Zahájení školního roku 

 Schůzka k projektu Braillcom 

 Revize nářadí v tělocvičně 

 Sportovní tábor pro zrakově postižené  

 Jednání se sponzory – Praha           

 Seminář psychologů – integrace zrakově postižených 

 Showdownový turnaj  

 Exkurze studentů z PdF UP 

              

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=V0S5WcDWCn4ltM&tbnid=KzuCBRcAshcNKM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id%3D15302306%26img_type%3D1&ei=3iYhVPnsGMarO4LbgKAJ&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNFEKGPWItK9zH-V6zmrBGrWTQbZGA&ust=1411545179947562
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6MwC_xuH6EgY_M&tbnid=Asz54SAv-50hnM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.omalovanka.com/&ei=-CYhVObzOIPEOeP3gYgG&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNHxouzEk0Mqd3pSyzHc3TZjnELOew&ust=1411545207186716


ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Stránka 12 
 

Říjen: 

 Mezinárodní šachový turnaj  

 Exkurze pracovníků Krajské hygienické stanice 

 Porada ředitelů 

 Náslechová praxe v MŠ 

 Prezentace projektu Brailcom, RCO – sál Centaurus 

 Schůzka k projektu Braillcom 

 Braillský klíč – Brno    

 Náslechová praxe v MŠ 

 28. 10. - Státní svátek 

 29. – 30. 10. - Podzimní prázdniny 

 31. 10. – 1. 11. - Ředitelské volno 

 

Listopad: 

 1. 11. - Ředitelské volno 

 Schůzka o problematice autismu – MŠ Blanická 

 Návštěva z FTK – Schowdown  

 1. stupeň - divadelní představení O medvědu Ondřejovi (Litovel) 

 Goalballové soustředění             

 Návštěva kolegů ze ZŠ praktické – Moravská Třebová 

 Den otevřených dveří 

 Pedagogická rada, Třídní schůzky 

 Schůzka k projektu E - BOOKS 

 Plavecký výcvik ve spolupráci s FTK        

 AP SPC – ZŠ logopedická                                

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HsYReZXRLey2gM&tbnid=iLiY1-FJojlSHM:&ved=0CAcQjRw&url=http://denny-hebdova.blog.cz/rubrika/oddelovace-podzim&ei=iF4hVNqwD4LnOp-bgBA&psig=AFQjCNEFvECFJKLC-vWsGgJAvbkjIECGLA&ust=1411559417209859
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Prosinec: 

 Plavecký výcvik ve spolupráci s FTK     

 Mikulášská nadílka 

 Mezinárodní šachový turnaj - Praha     

 Sportovní soustředění – Krkonoše  

 Vánoční odpoledne (internát + družina) 

 Vánoční besídka 

 Konec vyučování v roce 2013 

 Třídní učitelé sdělí rodičům konec vyučování, poučí žáky o bezpečnosti a 

provedou zápis do třídní knihy 

 

 

 

 

http://www.vanocnistromky.info/wp-content/uploads/2011/11/stromek-kresleny.jpg
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Leden: 

 Školení preventistů 

 AP SPC 

 Seminář k problematice autismu (vyučující) 

 Schůzka k projektu E – BOOKS (Brailcom) 

 Křest průvodce po Olomouci pro nevidomé  

 16. 1. Zápis žáků do 1. třídy  

 1. stupeň – kulturní představení v Litovli  

 Návštěva autistické školy v Brně  

 Pedagogická rada 

 Společný koncert ZUŠ Lanškroun a našich žáků 

 Třídní učitelé sdělí rodičům konec vyučování, poučí žáky o bezpečnosti a 

provedou zápis do třídní knihy 

 31. 1. - Pololetní prázdniny 

 

 

 

 

https://www.google.cz/search?q=obr%C3%A1zky+kreslen%C3%A9+zima&biw=1680&bih=891&tbm=isch&imgil=-0G7b0iQ-lLz7M:;e_OrVRxwZHqprM;http://cs.hereisfree.com/materials/download/13367.html&source=iu&pf=m&fir=-0G7b0iQ-lLz7M:,e_OrVRxwZHqprM,_&usg=__Mf5QCkknL0iyQKbGsTeMtNe4hhU%3D&dur=388
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Únor: 

 3. – 7. 2. Jarní prázdniny 

 Showdownový turnaj 

 Valná hromada asociace speciálních škol  

 Lyžařský výcvik – Severomoravská chata  

 Dětský karneval  

 Schůzka k projektu E – BOOKS (Brailcom) 

 

Březen: 

 Valná hromada – Sigma Olomouc 

 Podnikání a rodina  

 Dny speciálních pedagogik  

 Praxe studentů z PdF UP – 1. třída 

 Metoda dobrého startu  

 Porada ředitelů – Jeseník  

 Praxe studentů z PdF UP – 1. třída 

 Podnikání a rodina  
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Duben: 

 Předání čtecí lupy žákyni 6. třídy 

 Vernisáž výstavy obrazů  

 Praxe studentů z PdF UP 

 Filmové představení (1. a 2. stupeň) 

 Mezinárodní goalballový turnaj – Praha  

 Podnikání a rodina  

 Tisková konference k projektu E – BOOKS 

 Schůzka k projektu E – BOOKS (Brailcom) 

 Návštěva učitelů z Bratislavy 

 Setkání Atari 

 Podnikání a rodina  

 Pedagogická rada, třídní schůzky, valná hromada  

 Praxe studentů z FTK (10:30 – 12:00, 13:20 – 14:50) 

 Třídní učitelé poučí žáky o bezpečnosti a provedou zápis do třídní knihy  

  17. – 18. 4. - Velikonoční prázdniny 

 21. 4. - Velikonoční pondělí  

 Praxe studentů z FTK 

 Mistrovství Slovenska v šachu 

 Podnikání a rodina   

 Praxe studentů z FTK 

 Různé: 2. 5. a 9. 5. - Ředitelské volno 
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Květen: 

 1. 5. - Státní svátek 

 2. 5. - Ředitelské volno 

 8. 5. - Státní svátek 

 9. 5. - Ředitelské volno 

 Jednání na notářství v Praze  

 Odvoz výtvarných prací – Zlín  

 Beseda s absolventy 8. a 9. třídy  

 Benefiční koncert – Metropol  

 Schůzka k projektu E – BOOKS (Brailcom) 

 Podnikání a rodina  

 Dopravní hřiště – 1. stupeň 

 Různé: připravujeme 

o 2. 6. - 13:00 - Den dětí (1. a 2. stupeň) 

o 7. 6. - Den otevřených dveří (setkání absolventů) 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qUDAH1MZV2xsKM&tbnid=9H_AixtbpCuKhM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.predskolaci.cz/jaro/10270&ei=AjEhVJDNNYrMyAOM2ICoAg&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNGVRyvQjfxolljVm8PMUH9zs6l7pQ&ust=1411547777588012
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Červen: 

 Účast na vyhlášení soutěže „Radost tvořit“  

 Den dětí – areál školy 

 SHM – sportovní hry mládeže – Brno (Blansko) 

 Výlet 1. stupeň – Náměšť na Hané 

 Schůzka k projektu E – BOOKS (Brailcom) 

 Odvoz výtvarných prací na výstavu SONS 

 7. 6. Den otevřených dveří – dle programu 

 Výlet 2. stupeň - Kosíř 

 Podnikání a rodina  

 Pedagogická rada 

 Jednání se sponzory – Praha 

 Poslední zvonění         

 Ukončení školního roku v hudebním sále školy 

 Různé: 

o Učitelé poučí žáky o bezpečnosti a provedou zápis do třídní knihy 

o Vedení školy přeje všem pracovníkům klidné a pohodové prožití 

prázdnin 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wykaQIXFZfs4VM&tbnid=a6uX1C_qHcvPXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.katyd.cz/clanky/nad-obrazky-o-zivote-vire-a-laskavem-humoru.html&ei=nTMhVOKLDsfoywOy1YCwDA&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNEiKjmNktRoUlbWEg6h0_FPfp2PEg&ust=1411548422198710


ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Stránka 19 
 

7 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     

- 

Zařazení žáků do 1. ročníků           7 

Zařazení žáků do ostatních tříd           24 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 

Střední škola Počet žáků 

SŠ polytechnická Olomouc               1 

SŠ technická Olomouc 1 

SŠ logistiky a chemie Olomouc                 1 

SŠ Svatý Kopeček                  1 

SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno 1 

Trivis SŠ Prostějov 1 

OU a PŠ Mohelnice 1 

Celkem 7 

 

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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8 Hodnocení chování ve školním roce 2013/2014 
 

8. 1 I. pololetí školního roku 2013/2014 

I. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 - 

Důtka ředitele školy                  1 

2. stupeň - 

3. stupeň - 

Neprospěli - 

Pochvaly 1 

Vyznamenání 27 

 

II. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               1 

Důtka třídního učitele                 1 

Důtka ředitele školy                  3 

2. stupeň 4 

3. stupeň - 

Neprospěli - 

Pochvaly 11 

Vyznamenání 9 

 

8. 2 II. pololetí školního roku 2013 – 2014 

I. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 - 

Důtka ředitele školy                  - 

2. stupeň - 

3. stupeň - 

Neprospěli - 

Pochvaly 5 

Vyznamenání 24 
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II. stupeň Počet žáků 

Napomenutí třídního učitele               - 

Důtka třídního učitele                 1 

Důtka ředitele školy                  2 

2. stupeň 2 

3. stupeň 2 

Neprospěli - 

Pochvaly 8 

Vyznamenání 6 

 

8.3 Celkové hodnocení absence 
 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 4586 0 

2. pololetí 4486 0 

 

8.4 Hodnocení výchovného poradenství 

 

Výchovný poradce se zabýval volbou povolání, zejména u žáků 8. a 9. tříd, 

byly pořádány besedy a přednášky na toto téma.  Školu navštívili zástupci středních 

škol z celého kraje a seznamovali žáky s podmínkami studia na konkrétních 

středních školách. Dále žáci navštívili veletrh středních škol Scholaris a Dny 

otevřených dveří na některých školách. Žáci 9. ročníku byli na exkurzi v Tyfloserisu, 

organizaci která pomáhá zrakově postiženým lidem. 

 

8.5 Hodnocení programu prevence sociálně patologických jevů (dle ŠMSPJ) 

 

Ve škole proběhly tyto akce na podporu prevence negativních společenských 

jevů: přednáška policejního psychologa, beseda se strojvůdcem ČD a přednáška 

s lékařkou – o prevenci sexuálně přenosných chorob. 
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9 Další údaje o škole 

9.1 Individuální vyučování žáků 

9.1.1 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. 

9.1.2 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. 

9.1.3 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. 

9.1.4 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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9.1.5 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 

 

9.1.6 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.  

 

9.2 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. 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.  

Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo MŠ 12 dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, z toho 7 dětí ukončilo docházku k 30. 6. 2014, z toho 2 děti 

mají odklad školní docházky 

Po stránce materiálně technické byla provedena výměna podlahové krytiny – 

koberec nahrazen linoleem pod pracovní stolky dětí. Také došlo k vybavení školní 

zahrady – pískoviště s krycí plachtou, skluzavka se žebříkem, dvě houpadla. 

Akce dětí pro rodiče: vánoční besídka, besídka ke Dni matek, rozloučení 

s předškoláky – módní přehlídka, rozdávání knih 

Akce MŠ pro děti: Den plný strašidel, Divadelní představení O mědvědu Ondřejovi, 

Koncert J. Uhlíře, Beseda – policie ČR, Maškarní karneval (Litka), Den čarodějnic, 
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Muzikohrátky, Den dětí – zábavné odpoledne (Litka), školní výlet – Svíčkárna  

a mýdlárna Rodas Olomouc, Voňavé hrátky 

 

                    

                

 

                    

 

                     

http://www.zrakol.cz/materska-skola/attachments/P1210416.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/materska-skola/attachments/P1200884.JPG?action=image
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9.3 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. 

 

                

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. 

 

           

 

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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9.4 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  

 

            

 

9.5 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. 

 

9.6 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. 

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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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  

 

9.7 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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9.8 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 

T.J.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.  

            

 

Keramika 

Již několik let existuje na naší škole keramický kroužek. Postupně jsme získali 

praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně. Obliba kroužku vedla  

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

žáky stále větší. Naučí se mnoha dovednostem, zapojují svou fantazii a málokdy se 

stane, že vzniknou shodné výrobky. Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se 

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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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.  

           

 

Goalball 

Jde o dynamickou hru tříčlenných družstev (v podstatě jedinou kolektivní hru 

pro zrakově postižené), která je hrána ozvučeným míčem, na ploše o rozměrech 

volejbalového hřiště. Cílem je vstřelení gólu do soupeřovy branky. V České republice 

se hraje žákovská goalballová liga, které se účastní družstva škol vzdělávající 

zrakově postižené žáky. Všichni hráči musí hrát s klapkami na očích, což umožňuje 

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
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společnou, integrovanou, soutěž intaktní populace s osobami se zrakovým 

postižením. S tímto posláním vlastně tato hra vznikla, protože jejím cílem byla 

socializace a tělesná rehabilitace vojáků zraněných ve světové válce. V České 

republice je tato hra velice populární a vedle žákovské soutěže se hraje i liga 

dospělých. 

            

 

9.9 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  

 

 

 
 

http://www.zrakol.cz/goalball/attachments/Plze%C5%88 2008 051male.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/goalball/attachments/Plze%C5%88 2008 055male.jpg?action=image
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10 Aktivity a prezentace školy 
 

Tmavomodrý festival 

 Naši hudebníci se pod vedením pana učitele hudby v květnu opět zúčastnili 

25. ročníku Mezinárodního festivalu zrakově postižených mladých hudebníků 

konaného v sále B. Bakaly v Brně Chrlicích, kde vystoupili s šesti skladbami. 

Současně navštívili koncert houslisty Jaroslava Svěceného a některé brněnské 

kulturní památky. 

Svátek duchů v MŠ 

1. listopadu se v naší školce sešly zvláštní bytosti – víla Zvonilka, čaroděj 

Pokustan, krásná čarodějka s bílou paní, dvě roztomilé kočičí dámy, Toulavej Bil  

a Spiderman s obyčejným klukem. Pozval je dobrý duch školky, aby oslavil svůj 

svátek. Pro všechny nachystal řadu překvapení, úkolů a sladkostí. 

Mikulášská nadílka 

Žáci 2. stupně si připravili pod vedením pedagogů mikulášskou nadílku pro 

žáky 1. Stupně a děti MŠ. Při návštěvě Mikuláše, čertů a andělů v jednotlivých 

třídách si „posvítili“ především na největší hříšníky. Všechny děti však obdarovali 

mikulášským balíčkem sladkostí, který sponzorovala nadace LITKA. 

Vánoční besídka 

Tradičně si pracovníci školy, žáci i jejich rodiče zpříjemnili čas vánoční, 

společensko-kulturním vystoupením žáků naší školy pod vedením pedagogů na 

vánoční besídce. Součástí besídky byly vánoční písně a básně doplněné tanečním 

vystoupením a hudebními skladbami. Celým programem provázeli žáci 9. třídy. 

Zimní sportovní soustředění v Krkonoších 

V prosinci se naši nevidomí žáci zúčastnili zimního soustředění 

organizovaného Českým svazem zrakově postižených sportovců. Konalo se na 

Černé Hoře u Jánských Lázní v Krkonoších. Zde žáci pod dohledem trenérů  

a pedagogů mohli zdokonalovat svoje dovednosti na běžeckých lyžích a rozvíjet  

a zvyšovat svoji fyzickou kondici. Také se v rámci přednášky dozvěděli informace  

o lyžařských technikách, výzbroji a výstroji, historii lyžování nebo o nebezpečí na 

horách. 
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Lyžařský výcvik 

V únoru žáci 2. stupně absolvovali lyžařský výcvik. Žáci byli ubytováni na 

Severomoravské chatě u kralického Sněžníku a lyžovat dojížděli na sjezdovku 

v Červené Vodě. 

Maškarní karneval 

V únoru jsme zejména pro žáky 1. stupně zorganizovali maškarní karneval 

s šaškem Viky, který dětem připravil odpoledne plné zábavy a her. Provedl je 

pohádkami a pohádkovými příběhy. Program byl doprovázen hudbou, na kterou děti 

velice pěkně tancovali. Všichni měli moc pěkné masky princezen, Spidermanů, 

Batmanů, šašků a dalších. 

Přednáška o drogách 

V dubnu k nám do školy zavítal policejní psycholog za účelem přednášky  

o drogách pro žáky 2. stupně. Povídání bylo velmi zajímavé a poučné. Seznámil 

přítomné s druhy drog a jejich účinky (např. lehké, tvrdé, legální a nelegální) a nechal 

kolovat kufřík s atrapami drog. Žáky zaujaly historky, které přednášející povídal. 

Zodpovídal na spoustu dotazů. Děti mluvily otevřeně a s přednáškou byly velice 

spokojeni. 

Beseda s finalistkou České Miss 

V květnu se v našem hudebním sále uskutečnila beseda s Kamilou 

Bezpalcovou, finalistkou České Miss 214. Do školy přišla společně s naší 

absolventkou, která s ní vedla rozhovor o všem, co na soutěži prožila. 

Beseda s absolventy 

V květnu školu navštívili čtyři naši absolventi a hovořili s žáky 8. a 9. třídy  

o tom, jakou cestou v životě školy a práce si prošli, jaké to všechno obnáší úsilí. 

Žákům poskytli hodně rad do života. 

Školní výlet 1. stupně – Střížov a Náměšť na Hané 

Třídy 1. stupně navštívily zahradní železnici ve Střížově s modely vláčků, které 

se prohánějí mezi keři a květinami, a také několik miniaturních nádraží, to vše 

najdete na zahradě jednoho rodinného domu ve Střížově. 

Školní výlet 2. stupně – Velký Kosíř 

Třídy 2. stupně se rozjely vlakem, a po té šly pěšky na vrch Velký Kosíř  

u Slatinek na Prostějovsku. Na něm se nachází rozhledna vysoká 28 metrů.  

Z rozhledny se mohli pokochat pěkným pohledem na rovinatou Hanou, kopce 

Drahanské vrchoviny i siluetu Nízkého Jeseníku. 
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Víčka pro Lukáška 

Jsme jedni z mnoha, kteří sbírají víčka pro našeho žáčka 4. třídy, aby se mu 

splnil jeden z jeho největších snů – elektrický vozíček a auto upravené pro jeho 

převoz, kterým by ho mohla maminka všude vozit. 

Den dětí 

Děti z naší školy se velice těšily na červnové pondělní odpoledne, protože 

plakát je zval na Dětský den s lákavými atrakcemi. A zábava se skutečně vydařila. 

Postarali se oni Micky Mouse, kouzelník Ťululum, veselý diskžokej, dětská zpěvačka 

Daisy, tanec s tanečnicemi, hry, soutěže i malování na obličej. 

Šangri-La 

Výstava s názvem Šangri-la byla orientována na asijské země - Nepál, Indie, 

Bhútán a Tibet - 4 zajímavé země pod Himálajem. Vychutnali si prales s živými 

zvířaty. Zažili džungli ukrývající tygra. Vešli do chrámu buddhismu,kláštera, svatyně. 

Polili pro štěstí sloního boha Ganešu. Vstupili do lezeckého BC s horolezci na 

mačkách a cepínech! Nasáli odér nomádského stanu z jačích chlupů! Svezli se 

rikšou v indické tržnici! Prožili projekce a zvukové kulisy! A nechali se překvapit 

legendárním yeti. 

Poslední zvonění 

Tradičně se na konci školního roku loučí žáci 9. třídy se školou a všemi 

zaměstnanci. Dojemný a hektický proslov žáků stojících na schodech je zahájen 

zvoněním na zvonec. Po přednesu se žáci osobně rozloučí s učiteli a obdrží 

Almanach, který si sami či s pomocí třídního učitele vytvořili. 

 

10.1 Soutěže 

 

Soutěž v sebeobsluze 

V říjnu se naši nevidomí žáci zúčastnili 13. ročníku celoslovenské soutěže  

s mezinárodní účastí v sebeobslužných činnostech zrakově postižených dětí, kterou 

organizovalo opět Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich  

a slabozrakých v Levoči. Žáci po tři dny soutěžili v šesti disciplínách: příprava 

jednoduchého jídla, příprava nápoje, poznávání mincí a bankovek, manipulace 

s textilem, orientace v bodovém textu a poznávání předmětů denní potřeby. Naši žáci 

získali krásné 1. místo v mladších žácích a 2. místo ve starších žácích. 
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Braillský klíč 

Čtenářská soutěž pro nevidomé v rychlosti čtení se konala v Brně na ZŠ 

Kamenomlýnská. Soutěže se zúčastnili úplní nováčci naší školy, kteří se teprve 

s prostředím a atmosférou seznamovali, a tedy velké úspěchy neočekávali. Byli však 

z celé akce velice nadšeni a těší se na příští rok, kdy se budou snažit probojovat na 

vyšší pozice. 

Šachy – Mezinárodní šachový turnaj  

V říjnu pořádala naše škola ve spolupráci s občanským sdružením LITKA již 

XXII. ročník Mezinárodního šachového turnaje. Nad celou akcí převzali záštitu 

poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina, náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec a primátor Olomouce Martin Novotný. Nad 

šachovnice se tentokrát sešlo 22 hráčů z Budapešti, Bratislavy, Prahy, Opavy  

a Olomouce. V soutěži družstev jsme medailové šance drželi až do posledního kola. 

Pak však zabodovali naši soupeři a nás zbyla medaile bramborová. Všem se však 

líbila příjemná atmosféra a zlatým hřebem byla tradiční diskotéka a slavnostní večeře 

s čokoládovou fontánou. 

Vánoční šachový turnaj 

V prosinci naši šachoví reprezentanti startovali na mezinárodním šachovém 

turnaji v Praze. Získali zde 1. a 6. místo. Náročný program byl spojen i s prohlídkou 

hlavního města a jeho kulturních památek. 

Recitační soutěž 1. stupně 

V dubnu se žáci zúčastnili školního kola recitační soutěže. Sešli se ve 

společenské místnosti, kde se soutěžilo ve dvou kategoriích (2. a 3. třída, 4. a 5. 

třída). Porotu tvořili paní učitelky z 1. – 5. třídy. Vítězové dostali diplomy a drobné 

ceny, všichni účastníci sladkosti za úspěch a snahu. 

Výtvarná soutěž ve Zlíně 

První červnovou neděli jeli někteří žáci z 1. i 2. stupně do Zlína na slavnostní 

předání cen z výtvarné soutěže Radost tvořit., kde získali krásná první ocenění. 

Předávání se uskutečnilo v sále, kde vystupovali známí herci z televizních seriálů 

Dana Morávková, Jan Čenský a Roman Vojtek. 

Mezinárodní goalballový turnaj v Praze 

 V dubnu se v Praze konal mezinárodní goalballový turnaj, který pořádalo 

gymnázium pro zrakově postižené v Praze Radlicích. Zúčastnilo se ho družstvo naší 

školy spojené s družstvem z Opavy pod vedením trenéra pana Spurníka. Po několika 
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urputných a vyčerpávajících zápasech s ostatními družstvy z Brna, Prahy, Liberce  

a Levoči se naši sportovci umístili na krásném čtvrtém místě. 

 

 

Soutěž v POSP 

V květnu se naši dva nevidomí žáci zúčastnili 14. ročníku celoslovenské 

soutěže s mezinárodní účastí v prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově 

postižených dětí o pohár Viliama Hrabovca, kterou organizovalo Združenie priateľov 

Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Ve třech dnech 

se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: chůze v přímém směru, orientace  

v mikroprostoru, orientace v budově, orientace v terénu. Soutěžící musí absolvovat 

všechny čtyři soutěžní disciplíny.  

Sportovní hry mládeže 

 SHM, pořádané letos brněnskou školou, se konaly v červnu v Blansku. 

Sportovního klání se tradičně zúčastnily všechny školy našeho typu v republice  

a také družstvo žáků integrovaných v běžných školách. Závodilo se v atletických 

disciplínách (běh na 60 m, běh na 600 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem), 

v plavání (prsa, kraul, znak), goalballu a showdownu. Naše družstvo bylo dobře 

připraveno, všichni reprezentanti ze sebe vydávali maximum a výsledkem bylo 

celkové 3. místo v soutěži družstev. Naši žáci prokázali svou všestrannost  

a výsledkem proto bylo jejich dobré umístění. 

 

10.2 Projekty EU 

V roce 2010 nás oslovila firma Brailcom, o.p.s. a požádala o spolupráci na 

projektu, který by pomohl těžce zrakově postiženým a nevidomým žákům v oblasti 

ICT. V současné době s firmou spolupracujeme již na třetím projektu. Současně jsme 

se zapojili, tak jako většina škol v republice, do tvorby pomůcek podporovaných ICT  

v rámci projektu EU peníze školám, který nám pomohl získat nové ICT pomůcky 

(interaktivní tabule s příslušenstvím, nové počítače).  

Projekty „E-books I a E-books II pro nevidomé a slabozraké žáky“  

Opět jako partneři tohoto přínosného projektu s firmou BRAILCOM, o.p.s. se 

věnujeme problematice zrakově hendikepovaných žáků, kteří budou moci používat 

stejné učebnice jako ostatní žáci ve třídě. Zvolí si formu (e-book, internet, bodové 



ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Stránka 37 
 

písmo), která bude nejlépe vyhovovat jejich možnostem a charakteru postižení.  

U nevidomých žáků projekt umožní výrazně využívat bodové písmo, což zvýší 

základní jazykovou gramotnost jak v češtině, tak v cizím jazyku.  

Slabozrací žáci si na počítači budou moci text zvětšovat dle potřeby, měnit barevné 

kombinace textu a pozadí, ovlivňovat délku řádku apod. Nevidomí budou mít  

k dispozici hlasový výstup nebo převod do bodového písma prostým pohybem 

kurzoru po textu. Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu České republiky.  
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11 Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy a výdaje (náklady a výnosy) v roce 2013 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Výnosy Celkem Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Výnosy z prodeje služeb      335,62 335,62 0,00 

Výnosy z pronájmu      130,00 0,00 130,00 

Čerpání fondů        60,17 60,17 0,00 

Ostatní výnosy      922,43 922,43 0,00 

Příspěvky a dotace na provoz 21 255,58 21 255,58 0,00 

Výnosy celkem 22 903,29 22 773,29 130,00 
 

Náklady Celkem Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Spotřeba materiálu      480,76 478,83 1,93 

Spotřeba energie   1 153,48 1 138,58 14,90 

Opravy a udržování        82,84 82,13 0,71 

Cestovné        12,30 12,30 0,00 

Náklady na reprezentaci          0,55 0,55 0,00 

Ostatní služby   1 114,50 1 112,56 1,94 

Mzdové náklady 10 447,31 10 417,86 29,46 

Zákonné sociální pojištění   3 526,58 3 516,54 10,04 

Zákonné sociální náklady      258,69 258,40 0,29 

Odpisy dlouhodobého majetku   4 877,64 4 836,61 41,03 

Náklady z DDM      645,03 645,03 0,00 

Finanční náklady          7,70 7,70 0,00 

Náklady celkem 22 607,40 22 507,09 100,30 
 

 Celkem Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Hospodářský výsledek k 31. 
12. 2014 

     
295,89 

     266,20 
29,70 

Stav IF k 31. 12. 2013      
486,22 

       x 
x 

Stav RF ze zlepšeného HV k 
31. 12. 2013 

     
534,20 

       x 
x 

Stav RF z ostatních titulů k 31. 
12. 2013 

     
156,60 

       x 
x 

Státní prostředky čerpané prostřednictvím Krajského úřadu Olomouc (v Kč) v r. 2013 

 Rozpočet Použití dotace 

Dotace na přímé náklady celkem 12 691 000,00 12 691 000,00 

V tom prostředky na platy    9 193 000,00   9 193 000,00 

V tom prostředky na OON         
36 000,00 

       36 000,00 

ONIV celkem včetně odvodů   3 462 000,00   3 462 000,00 
 

Účelová dotace EÚ Peníze školám UZ 33123        49 581,60       49 581,60 

Účelové dotace UZ 33 040 a UZ 33 025        29 000,00       29 000,00 
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12 Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2013/2014 se v měsíci březnu konala finanční kontrola ze 

strany KÚ Olomouc, která neshledala žádné závažné nedostatky. 

Dále proběhla v měsíci červnu následná kontrola šetření zpracovaného ŠVP 

ze strany České školní inspekce. Ze závěrečného hodnocení inspekční zprávy 

vyplývají drobné nedostatky v ŠVP ZŠ, které byly ihned odstraněny. 

13 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 
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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.   

 

 

Zpracovala: Mgr Jana Čiscoňová 

 

Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Stránka 41 
 

Příloha FOTOGALERIE 
 

Vánoční besídka 2013 

        

      

      

 

Soutěž v POSP 

                       

 

http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4504.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4525.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4543.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4565.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4595.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-vanocni-besidka-2013/attachments/IMG_4556.JPG?action=image
https://www.email.cz/download/i/C7phtI5QBUj-1s7A79lB2oi9-PYq6-MZU7ko1xKXEQocmDVH0WcNiRFkGy6dcKc6GHwzRoY/IMG_0579.JPG
https://www.email.cz/download/i/FG895nhQU8fdVghBO0UzCH5z6gTWvZdaCUIrUQYUXqt8iUC6rzH_-4caCVwTJpVorjIhdBg/IMG_1140.JPG
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Soutěž v sebeobsluze 

           

Šachové turnaje 

                

 

Maškarní karneval 2014 

   

      

      

https://www.email.cz/download/i/AaRds1Y_u4QkRYydKLDgVWn-2fEqZ32AyPP1JMr7eWiCRW9VMCSsNnCnOil8M0a1ub9SQac/IMG_0560.JPG
https://www.email.cz/download/i/OLDds0kJ4ua07WHcoXrgVWn-2fHt3Q_6G1xaCmp2610HnRUBMCSsNnCnOil8M0a1ub9SQac/IMG_1095.JPG
https://www.email.cz/download/i/b61dswPu03GYRSqBNXrgVWn-2fG2_rIkmxzOc4cHUtIk7aHYMCSsNnCnOil8M0a1ub9SQac/IMG_1104.JPG
http://zrakol.cz/bratislava2014/attachments/IMG_5696.JPG?action=image
http://zrakol.cz/bratislava2014/attachments/IMG_5753.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-maskarni-karneval-2014/attachments/IMG_5008_zm.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-maskarni-karneval-2014/attachments/banner.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-maskarni-karneval-2014/attachments/IMG_5032_zm2.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-maskarni-karneval-2014/attachments/IMG_5183.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-maskarni-karneval-2014/attachments/IMG_5173.JPG?action=image
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Den dětí 2014 

 

      

 

      

 

      

http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/den_d%C4%9Bt%C3%AD_2.jpg?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6225.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6241.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6262.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6272.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6374.JPG?action=image
http://www.zrakol.cz/galerie-den-deti-2014/attachments/IMG_6359.JPG?action=image
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Akce mateřské školy 

      

      

    

 

 

 


