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Pracovní plán Střední školy, Základní školy a Mateřské školy 
Mohelnice, Masarykova 4 
na školní rok 2018/2019 

 
 

   
 
 
Ve výchovně vzdělávací činnosti v roce 2018/2019  platí:  
 
vyučovat ve všech ročnících 
žáky ZŠ dle školního vzdělávacího programu Podaná ruka 
žáky ZŠ speciální dle školního vzdělávacího programu „Mozaika – tvořivý svět“ a  
Mozaika – barevný svět“ 
žáky ZŠ (praktické – 8. + 9. postupný ročník) dle školního vzdělávacího programu 
„ŠANCE“ 
 
MŠ - dle školního vzdělávacího programu „ Korálky“ 
ŠD – ZŠ dle školního vzdělávacího programu „Veselý vláček“ 
ŠD – speciální školy dle školního vzdělávacího programu „Klíček“ 
 
 
 
Respektovány budou všechny další změny při vřazováním aktuálních prvků do výuky.  
 
Škola je zapojena do akcí MAP (Městský akční plán) a KAP (Krajský akční plán). Dle 
možností se zapojí do čerpání evropských fondů.  V rámci MAP jsme do 
Strategického rámce pro období 2014 – 20120 zařadili projekt na Vybavení 
počítačové učebny – pořízení počítačů včetně software, MS office, programů pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v celkové hodnotě 250 000 Kč. V rámci 
KAP jsme zvolili priority v platformě II. Polytechnické vzdělávání a v platformě III. – 
Odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a karierové poradenství.  
V případě zájmu otevřeme třídu pro žáky bez mentální retardace (s VPU, VPCH). 
Budeme pokračovat v rozšiřování informací o možnostech využití služeb PPP a SPC 
Olomouckého kraje. Pružně reagovat na novely a změny ve školských zákonech. 
I nadále budeme pokračovat v koncepci komplexní péče o postižené jedince v oblasti 
Mohelnice a okolí, jejich poradenství po ukončení povinného základního vzdělání.  
Dle finančních možností školy nebo z jiných zdrojů budeme pořizovat kompenzační 
pomůcky, učební a metodické materiály.  
 
 
 
Z daného vyplývající úkoly: 
 
Oblast výuky 
- ve výuce zdůrazňovat utváření klíčových kompetencí 
- klást důraz na komunikační schopnosti, na praktické řešení problémů 
- klást důraz na orientaci v potřebách člověka, který bude vstupovat do občanského 

života 
- průběžně doplňovat učebnice 



- vytvářet ve třídách radostnou pracovní atmosféru 
- využívat všech schopností žáků a dále je rozvíjet 
- usilovat o maximální osvojení učiva žáky již ve škole 
- důsledně uplatňovat individuální přístup k žákům 
- vést žáky k samostatnosti a uplatňování získaných dovedností 
- využívat dostupnou audiovizuální techniku 
- maximálně využívat učebny s interaktivní tabulí 
- při výuce využívat muzikoterapeutickou místnost, rehabilitační místnost a 

místnost bazální stimulace 
- využívat výstav a exkurzí do výrobních závodů a provozů 
- domácí úkoly zadávat pravidelně, přiměřeného rozsahu 
- trvalou pozornost věnovat sexuální výchově a výchově k manželství a rodičovství 
- uplatňovat prvky protidrogové prevence 
- zařazovat prvky předprofesní přípravy žáků do výuky 
- důraz klást na zařazování témat týkajících se ochrany přírody a životního 

prostředí 
- v případě, že budou školy zřízeně podle § 16. odst. 9 ŠZ oprávněnými žadateli o 

podporu v rámci OP VVV – Šablony II zapojit co největší počet žáků do aktivit 
spojených s realizací připravovaného  projektu. 

 
 
Oblast výchovy: 
 
- vést žáky k poctivosti, čestnosti, k odpovědnosti za své činy a chování 
- vyžadovat ohleduplné chování a jednání 
- vést k tolerantnosti k názorům ostatních členů kolektivu 
- vést žáky k šetrnosti, k šetrnému zacházení s vlastním i školním majetkem 
- sledovat chování žáků ve škole i mimo ni 
- vytvářet u žáků soustavu vhodných pracovních i hygienických návyků 
- soustavnou výchovou napomáhat v boji proti kouření, alkoholismu a toxikomanii 
- programově vyhledávat možnosti a situace, které by žáky učily jednat samostatně 
- provádět ve škole o přestávkách účinný dohled  
- pečovat o estetický vzhled učeben a prostor školy 
- vést žáky k ohleduplnosti, toleranci a ochotě pomáhat starším a nemocným 

spoluobčanům nebo imobilním spolužákům 
- podporovat aktivity, které mohou napomáhat k předcházení šikany ve škole i 

mimo ni 
 
Ostatní úkoly:  
 
- aktualizovat, popřípadě doplnit seznam platných směrnic školy 
- účastnit  se s  žáky  vybraných kulturních akcí 
- účastnit se ve stanovených termínech výcviku na DDH 
- účastnit se akcí organizovaných nadřízenými orgány 
- podílet se na práci metodického sdružení ve škole 
- zorganizovat  Den otevřených dveří 
- zorganizovat  Výstavu dětských prací 
- zajistit oslavu MDD 
- zorganizovat školní výlety 
- uskutečnit alespoň dvě návštěvy divadelního představení pro děti v  



divadle v Olomouci nebo v divadle v Šumperku 
- vést provozní porady - úterý ve 14.00.hod.  
-     klást důraz na možnost získávání dalších financí formou projektů a grantů 
-     spolupracovat se školskou radou  
-     pokračovat v dobré spolupráci s MěÚ Mohelnice 
-     pokračovat ve spolupráci s OPS Hvězdička při organizování akcí pro postižené 
děti 
-     nadále spolupracovat s Občanským sdružením Sklíčko (sdružení rodičů – 
volnočasové aktivity) 
-     spolupracovat s Centrem denních služeb Okýnko ( aktivační centrum) 
- nadále rozvíjet spolupráci s Charitou Zábřeh 
- pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Vigo  foundation 
- pronajímat tělocvičnu oddílu stolních tenistů 
- pronajímat prostory PPP a SPC Olomouckého kraje 
- do dlouhodobého záměru zařadit celkovou rekonstrukci topení – výměnu 

radiátorů 
 
 
 
Organizace školního roku 2018/2019 
 
Zřizovatel PO:     Olomoucký kraj 
Ředitelka školy:    Mgr. Eva  Bergová 
Zástupkyně  ředitelky:   Mgr. Jaroslava  Horčičková 
Pověřenec pro ochranu os. údajů  Mgr. Lucie Grundová 
 
Rozdělení kompetencí: ředitelka  - úsek ekonomicko správní se všemi povinnostmi      

ředitele vyplývajícími z povinností ředitele 
zástupkyně  - úsek pedagogický 

 

Organizace školy:  
 
1  třída  MŠ     - Masarykova 4, Mohelnice 
8  tříd ZŠ     - Masarykova 4, Mohelnice               
1  třída SŠ      - Masarykova 4, Mohelnice 
3 oddělení školní družiny  - Masarykova 4, Mohelnice 
 
 
Žáci   
 
     a) Počet dětí a žáků celkem:     55  
     b) Počet tříd:  MŠ                  1 tř. -   8 děti 
    ZŠ             8 tř -  49 žáků 
    SŠ speciální           1 tř. -  6 žáků 
  
    c) Počet oddělení školní družiny: 3  
 
    d) Průměr žáků na třídu  ZŠ:         6.125 
             SŠ:          8,0 
             MŠ:                8,0 



 
Zaměstnanci školy 
 
Celkem:     34 
 
a) Pedagogičtí pracovníci:  28 z toho 1 na MD 
b) Provozní pracovníci:   6 
       
 
 Funkce na škole 
 
Ředitelka školy:     Mgr. Eva Bergová 
Zástupkyně ředitelky školy:   Mgr. Jaroslava Horčičková 
Výchovný poradce:     Mgr. Gabriela Grundová 
Metodické sdružení:   Mgr. Lenka Klechová 
Školní metodik prevence:    Mgr. Marie Coufalová 
Bezpečnostní technik:    Mgr. Eva Bergová 
Preventista PO:     Mgr. Miluše Herzigová 
Zdravotník:   Mgr. Miroslava Teshome Paprsková, 

Bc.Zdeňka Korkischová 
Enviromentální koordinátor:   Mgr. Kateřina Koutná 
ICTK správce:     Mgr. Miluše Herzigová 
 
 
 
Prázdniny 

Nástup zaměstnanců do školy:  27. 08. 2018 

Zahájení školního roku:   03. 09. 2018 
Podzimní prázdniny:   29. 10. a 30. 10. 2018 
Vánoční prázdniny:     22. 12. 2018 až 02. 01. 2019 
Vydání pololetního vysvědčení:  31. 01. 2019  
Pololetní prázdniny:    01. 02. 2019 
Jarní prázdniny:    11. 03. – 17. 03. 2019 
Velikonoční prázdniny:    18. 04. 2019     
Vydávání vysvědčení:   28. 06. 2019 
Hlavní prázdniny:    29. 06. 2019 – 01. 09. 2019 
Po dohodě se školní jídelnou a řediteli ostatních škol v Mohelnici budeme žádat o 
ředitelské volno ve dnech: 
 
3. a 4. ledna 2019, 2. a 3. května 2019. 
      
 
 
 
 
 
 
 



Plán pedagogických rad 

 
1. pedagogická rada:  27. 08. 2018    
2. pedagogická rada:  13. 11. 2018       
3. pedagogická rada:  15. 01. 2019    
4. pedagogická rada:  16. 04. 2019      
5. pedagogická rada:  18. 06. 2019   
6. pedagogická rada:  28. 06. 2019 

 
 
 
 

Plán provozních porad 
 
Základní škola:     úterý v době 14.00 – 15.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 Přidělení třídnictví a vyučovacích hodin 
 
 
1) Pedagogičtí pracovníci 

 
a) Pedagogové + třídnictví 

 
 
Třídnictví:   
I. 1.+ 3.+4. p.r Mgr. Marcela Unzeitigová, as.ped.  Blanka Adamcová,Dis. 
IV.A 3+ 4.+.5.p.r. Mgr. Lenka Klechová, as. ped. Mgr. Dana Linhartová 
VII.A 6. + 7.p.r. Mgr. Miroslava Teshome Paprsková, as.ped. p.Irena Pyšná 
VIII. 8. + 9.p.r. Mgr. Miluše Herzigová, as.ped. p.Jana Fišnarová 
 
IV. B  2+3.+4.+6.p.r. Mgr. Gabriela Grundová, as.ped.  Elen Rostová 
V. 2.+5.+ 6.p.r. Mgr.Kateřina Koutná, as.ped. p. Alena Ondráčková 
VII.B 1.+4.+7.+9.p.r.Mgr.Dagmar Hemerková, as.ped. Bc.Zdeňka Korkischová, 

Bc.Helena Holubová. 
X. 6.+7.+10.p.r Mgr. Alena Holotová, as. ped.p. Mgr. Lucie Polášková 
 
I.  střední škola Mgr. Marie Coufalová, as.ped. p. Dáša Lukášková 
   as.ped. Bc. Lenka Kučerová 
 
Mateřská škola p.Dobroslava Helekalová, p Dagmar Olbertová – zástup za RD  

as. ped.- p.Dagmar Krmelová   

 
 
                                                            
 



Počty žáků ve třídách: 
 
I.   6 žáků 
IV. A   6 žáků 
VII. A   8 žáků 
VIII.   8 žáků 
 
IV. B   6 žáků 
V.   6 žáků 
VII. B   4 žáci 
X.   5 žáků 
 
I. střední škola 6 žáků 
 
Mateřská škola 8 dětí 
 
Pedagogové bez třídnictví:   Mgr. Aleš Vymětal 
       Mgr. Jaroslava Horčičková 
       Mgr. Eva Bergová 
 
Vychovatelky:      Jaroslava Gallová 
                                  Blanka Adamcová Dis. 
 
a) Asistenti pedagoga:      Blanka Adamcová, Dis. 
        Jana Fišnarová 

Bc. Helena Holubová 
       Bc. Zdeňka Korkischová 

Dagmar Krmelová 
       Bc. Lenka Kučerová 

Mgr. Dana Linhartová 
Dáša Lukášková 
Alena Ondráčková 
Mgr. Lucie Polášková 
Irena Pyšná 
Elen Rostová 

 
 

2) Provozní pracovníci 
 
a) Technicko hospodářští pracovníci:  

- samostatná referentka:    Jana Reinerová  
      - hospodářka:      Věra Snášelová 
 
b) řidič, údržbář:       Pavel Bitala 
 
c) uklízečky:      Zdeňka Hejlová 

Alena Matoušková 
                        
                                                                  
d) výdej stravy:      Věra Jarmarová  



 

Mimotřídní práce 

 
 
 
Mgr. Eva Bergová   - organizace obědů žáků – výdejna  
     - BOZP na škole 
     - správce školní zahrady 
 
   
Mgr. Jaroslava Horčičková  - správce žákovské knihovny ZŠ speciální 
     - distribuce učebnic a pracovních sešitů 
     - školní vzdělávací program ZŠ speciální 
 
 
Mgr. Marie Coufalová  - vedoucí dopravní výchovy na škole 
     - školní metodik prevence 
     - správce učitelské a žákovské knihovny 
     - evidence pomůcek ZŠ speciální  
     - zástup v případě nepřítomnosti vedení školy 
  
 
Jaroslava Gallová   - správce cvičné kuchyňky 
     - školní vzdělávací program školní družiny 
 
Dobroslava Helekalová  - správce arteterapeutické místnosti 
     - školní vzdělávací program mateřské školy 
 
      
 
Mgr. Gabriela Grundová  - výchovný poradce 
     - nástěnka výchovného poradce 

- kultura školám (průběžně) 
     - kabinet Vv, Pv 
 
      
Mgr. Miluše Herzigová  - správce ICTK učebny 
     - preventista PO 
                                                     - správce sborovny 
     - koordinátor ŠVP Podaná ruka 
 
 
Bc. Marcela Unzeitigová  - plán školních výletů a exkurzí  
     - správce kabinetu Tv 
     - škoélní vzdělávací program střední školy 
 
 
      
 



Mgr. Lenka Klechová  - vedoucí metodického sdružení 
     - správce místnosti s bazální stimulací 
     - distribuce metodických materiálů 
 
Mgr. Kateřina Koutná             - správce kabinetu školních pomůcek  
 - environmentální koordinátor  
 
Mgr. Aleš Vymětal   - zabezpečení sportovních akcí a soutěží 
     - správce chemického kabinetu 
     - kabinet audiovizuální techniky 
     - správce dílny 
 
 
Blanka Adamcová, Dis.  - správce muzikoterapeutické místnosti 
     
 
Dáša Lukášková   - evidence pomůcek ZŠ speciální do 500 Kč 
 
 
Elen Rostová   - správce webových.stránek školy 
     - správce učeben s interaktivními tabulemi 
 
Jana Reinerová   - distribuce školních pomůcek 
 
 
Věra Snášelová   - distribuce tiskopisů 
     - distribuce metodických materiálů 
 
Pavel Bitala    - správa automobilů 
     - údržba budovy 
 
Věra Jarmarová   - správce výdejny stravy 
 
 
 
   
 
Odpovědnost za prostory 
 
Třídy:      třídní učitelé 
Kabinet vých. poradce:   Mgr. Gabriela Grundová 
Dílna:      Mgr. Aleš Vymětal 
Ředitelna:     Mgr. Eva Bergová, Mgr. Jaroslava Horčičková 
Kancelář školy:    Věra Snášelová, Jana Reinerová 
Mateřská škola:    Dobroslava Helekalová 
Družina:     Jaroslava Gallová 
Cvičná kuchyň:    Jaroslava Gallová 
Výdejna stravy:    Věra Jarmarová 
Sborovna:     Mgr. Miluše Herzigová 
Učebny s interaktivními tabulemi  Elen Rostová 



Bazální místnost:    Mgr. Lenka Klechová 
Muzikoterapeutická místnost:  Blanka Adamcová, Dis. 
Arteterapeutická místnost:            Dobroslava Helekalová 
Kabinet pomůcek    Mgr. Kateřina Koutná 
Šatny:      Pavel Bitala 
Šatna domovník + řidič:   Pavel Bitala 
Školní pozemek    Mgr. Eva Bergová     
 
 
Rozdělení místností 
 
V souvislosti se stěhováním SPC do nových prostor mimo naši školu dojde 
k přerozdělení místností. Nově vznikne samostatný kabinet výchovného poradce a 
třída pro žáky s poruchou autistického spektra. 
 

 
 
 
 
Telefonní čísla 
 
Masarykova 4:     583 430 046 – kancelář 
                          583 430 882 – ředitelna 
      737 672 842 -  ředitelka 
      778 451 261 – zástupkyně ředitelky 
      778 451 262 -  sekretariát 
                              
      
 
 
Krajský úřad Olomouc – odb. školství 
Mgr. Miroslav Gajdůšek    585 508 857 
Mgr. Jolana Palínková         585 508 397 
Mgr. Petra  Ambrosová   585 508 553 
Ing. Veronika Škodíková            585 508 360 
Ing. Pavla Jasná    585 508 675 
Ing. Alena Navrátilová   585 508 371 
Daniela Šamburková   585 508 548 
Mgr. Šárka Vincourová   585 808 554 
p. Jitka Vrbová    585 508 372 
Gabriela Běliková    585 508 365 
Ing. Vladimír Obhlídal   585 508 544 
Mgr. Martina Křepelková Gazdíková 585 508 672 
            
Dětský lékař: MUDr..Lucie Langová  : 583 433 310 
Smluvní lékař: MUDr. Jitka Sychrová : 583 433 647       
 
 
 
V Mohelnici dne 3. 9. 2018 Mgr. Eva Bergová – ředitelka školy 


