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1. Obecní záležitosti 

 

1.1 Zastupitelstvo 

 

Od 1. 11. 2018 pracuje zastupitelstvo ve složení:  

starosta: Mgr. Luděk Tichý, 

místostarosta – zastupující starostu: Milan Štajgr, 

místostarosta: Milan Vysloužil, 

zastupitelé: Mgr. Sylva Stavarčíková, 

  JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D., 

  Filip Pirkl, 

  Radek Novák, 

  Vladimír Hladiš, 

  Ing. Aleš Suchý, 

  Ing. Lukáš Klevar, 

  Mgr. Jan Dvorský. 

 

 

1.2 Výběr ze zasedání zastupitelstva 

 

Na svém zasedání dne 22. 1. zastupitelstvo schválilo: 

Zrušení výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Vegetační úpravy areálu hřbitova v Horce 

nad Moravou“. 

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt Zóna 

pasivního a aktivního odpočinku v obci Horka nad Moravou – Sedlisko. 

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na Rekonstrukci 

školního hřiště ZŠ Horka nad Moravou.1 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. 3. mj. schválilo: 

Pronájem nebytových prostor v budově nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou – 16 m2 

a prostor na střeše budov OÚ o ploše 1 m2 pro umístění výložníku MW anténou za nájemné 

15 600,-Kč/ročně bez DPH firmě CETIN a. s. Praha. 

                                                 
1 Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 22. 1. 2020. 
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Navýšení odměn na maximální částky pro neuvolněné členy zastupitelstva na maximální 

částky při každé novelizaci Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb.2 

 

 

Dne 6. 5. zastupitelstvo schválilo mj.: 

Výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce ulice Družstevní včetně 

vodovodu“ firmu MODOS spol. s r. o., Olomouc. 

Odkud pozemků od Statutárního města Olomouc, parcela č. 1567 ostatní plocha (970 m2) 

a parcela č. 1568/1 orná půda (67 178 m2), oba v k. ú. Horka nad Moravou, za konečnou cenu 

2 607 990,-Kč. 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. 6. mj. schválilo: 

Prodej pozemku parcela č. 1075/5 o výměře 27 m2 panu ***, Horka nad Moravou. 

Snížení nájemného v prostorách kadeřnictví za rok 2020 o 2 000,-Kř. 

Zařazení území obce Horka nad Moravou do územní působnosti MAS Moravská cesta 

na programové období 2021-2027.  

Výsledek výběrového řízení na výkon TDI a BOZP – „Rekonstrukce ulice Družstevní včeetně 

vodovodu – firmu SAFETY PRO s. r. o. Olomouc za cenu 356 800,-Kč. bez DPH. 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací … s firmou CETIN, a. s., 

Praha za konečnou cenu 498 790,-Kč. 

Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na poskytnutí 

dotace pro SDH Horka n. Mor. na pořízení prostředků pro práci na vodní hladině 

a na přívěsný vozík pro přepravu nafukovacího člunu ve výši 56 000,-Kč. 

Směnu pozemku v majetku obce parcela č. 1034/20, výměra 1075 m2, vodní plocha, 

k. ú. Horka nad Moravou za pozemek v majetku Českého rybářského svazu, z. s., místní 

organizace Olomouc, parcela č. 1631/3, vodní plocha, k. ú. Horka nad Moravou. 

Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2019 bez výhrad. 

Účetní závěrku obce Horka nad Moravou za rok 2019. 

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková organizace, za rok 2019. 

Vyúčtování dotace na projekt „Zkvalitnění výuky v ZŠ Horka nad Moravou“ a odvod 

nevyčerpané částky 310 422,-Kč do rozpočtu obce. 

                                                 
2 Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 11. 3. 2020. 
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Smlouvu o výpůjčce se ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková organizace.3 

 

 

Dne 16. 9. zastupitelstvo schválilo mj.: 

Bezúplatný převod majetku ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková organizace, v hodnotě 

1 030 706,39-Kč. 

Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horka nad 

Moravou“ – firmu VYSSPA Sports Technology s. r. o., Plzeň – nabídková cena je 

1 501 872,64-Kč bez DPH. 

 

 

Na svém zasedání dne 30. 9. zastupitelství mj. schválilo: 

Nákup akcií ČEZ v hodnotě 2 000 000,-Kč.4 

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 18. 11. mj.: 

Prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Hanou Konrádovou na nebytové prostory v objektu 

nám. Osvobození 46/31 – ordinace dětské lékařky do 31. 12. 2025 a současně zamítá žádost 

o snížení nájmu. 

Prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Miluší Veselovskou na nebytové prostory v objektu 

nám. Osvobození 46/31 – prostory lékárny do 31. 12. 2025. 

Odprodej pozemku 74 m2 z parcely č. 428/2, k. ú. Horka nad Moravou TJ Sokol Horka nad 

Moravou za cenu 18 500,-Kč. 

Podání žádosti o dotaci v programu MMR pro rok 2021 na projekt Rekonstrukce místní 

komunikace Na Vinici. 

Podání žádosti o dotaci v programu MMR pro rok 2021 na projekt Hřiště Sedlisko – zóna 

pasivního a aktivního odpočinku v obci Horka nad Moravou. 

Poskytnutí investiční dotace spolku Rozvišť, z. s., ve výši 30 000,-Kč. 

Řád veřejného pohřebiště obce Horka nad Moravou. 

Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 472 336,50-Kč se 

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková organizace a poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ 

Horka nad Moravou ve výši 152 964,-Kč na dofinancování projektu Živá zahrada. 

                                                 
3 Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 24. 6. 2020. 
4 Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 30. 9. 2020. 
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Dne 16. 12. zastupitelstvo mj. schválilo: 

Rozpočet obce Horka nad Moravou na rok 2021. 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Horka nad Moravou do r. 2023. 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2020/ 500,-Kč. na osobu 

+ schválené slevy. 

Odkup pozemků od Statutárního města Olomouc, parcela č. 1571/1 – 23 172 m2 – orná půda, 

parcela č. 1538/1 – 53 m2 – orná půda, 1569/3 313 m2 – ostatní plocha, parcela č. 1570 – 1350 

m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Horka nad Moravou za cenu 889 500,-Kč (osvobozeno 

od DPH). 

Financování projektové dokumentace a výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu 

Rekonstrukce silnice ul. Olomoucká – firmu Ing. Linda Smitalová, Olomouc, za cenu 

929 280,-Kč s DPH. 

Prodloužení nájemní smlouvy s pí Zuzanou Gajdovou na nebytové prostory v objektu nám. 

Osvobození 46/31 – prostory kadeřnictví do 31. 12. 2025. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Plzeň 

za rekonstrukci školního hřiště v ZŠ – snížení ceny o 17 064,45-Kč bez DPH. 

Změnu ve využití dotace poskytnuté na celoroční provoz na rok 2020 FK Horka nad 

Moravou.5 

 

 

1.3 Obecní zpravodaj 

 

Horecký zpravodaj, jehož odpovědnou redaktorkou je Marie Hovadíková, vyšel v roce 

2020 4 x (v lednu, březnu, červnu a prosinci). Reflektoval aktuální dění a nařízení během 

epidemie koronaviru, přinášel zamyšlení a povzbuzující slova faráře ŘFK Horka nad 

Moravou i dalších občanů. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 16. 12. 2020. 
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2. Hospodaření 

 

2.1 Závěrečný účet 
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2.2 Hospodaření ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 

 

                                  Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou 
                                                  příspěvková organizace 
                         Výro ční zpráva o hospoda ření za rok 2020 

Zřizovatel: Obec Horka  nad Moravou  
 A. Příjmy 

neinvestiční dotace z referátu školství 44 424 856,12 
neinvestiční dotace z obce 4 000 000,00 
nájem tělocvična 18 300,00 
poplatek MŠ 193 119,00 
poplatek ŠD 74 340,00 
Dary běžné 13 741,00 
PŠÚ 1 347 675,37 
projekt šablony 805 980,16 
dotace venkovní učebna 480 535,78 
sběr papíru 2 034,00 
úroky 1 827,92 
služby 60,00 
respirátor 43 176,00 
poškozené učebnice 2 106,00 
prodej čipů 2 600,00 
FKSP 26 542,00 
Šachový klub 3 000,00 
dotace na lektorné 16 957,00 
stravné 1 900 343,00 
celkem p říjmy 53 357 193,35 

 

B. Výdaje 
Výdaje z referátu školství  

Mzdy - platy 31 231 708,00 
            dohody 311 000,00 
odvody 11 211 326,00 
učební pomůcky 801 728,37 
ostatní 51 329,63 
nemoc 232 642,00 
služby 47 522,00 
kooperativa 125 162,00 
projekt šablony 813 500,30 
podpora financování přímé pedagogické 
činnosti 388 874,12 
projekt plavání 23 564,00 
celkem  45 238 356,42 
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Výdaje z obecního rozpo čtu 

materiál 456 280,96 
DHIM a nábytek 851 682,36 
služby 1 056 732,69 
služby telefon 34 329,63 
služby  pošt 6 203,00 
opravy 252 932,65 
voda 65 522,10 
plyn  390 006,76 
elektřina 537 061,38 
stočné 60 230,63 
poplatky 24 970,49 
mzdy 197 746,08 
odpisy 58 065,79 
celkem 3 991 764,52 

Výdaje ostatní 

potraviny 1 865 182,03 
nákupy za školné družina 76 418,80 
PŠU 1 352 758,36 
šachy 3 600,00 
čerpání darů 13 741,00 
živá zahrada 200 000,00 
režie 16 643,53 
mzdy Hč 49 274,40 
FKSP 26 542,00 
sběr 10 586,00 
potraviny odpis covid 10 716,61 
respirátory 43 176,00 
 majetek venkovní učebna 403 849,60 
celkem 4 072 488,33 
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Hospoda ření ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - r. 2020 

Rekapitulace 
KÚ - referát školství 
příjmy 45 238 356,42 
výdaje 45 238 356,42 

rozdíl 0,00 

Obec - zřizovatel 
příjmy 4 000 000,00 
výdaje  3 991 764,52 

rozdíl 8 235,48 

ostatní 
příjmy 4 118 836,93 
výdaje 4 072 488,33 

rozdíl  46 348,60 

příjmy celkem 53 357 193,35 
výdaje celkem 53 302 609,27 

rozdíl - zisk 54 584,08 

 

potraviny na skladě 113 656,85 
materiál na skladě 45 910,28 
ceniny 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2020 

14 
 

3. Volby 

 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do zastupitelstev krajů a v naší obci 

i do Senátu Parlamentu ČR. Probíhaly za přísných hygienických opatření. Všichni museli 

do volebních místnostní vstupovat v rouškách, vydesinfikovat si ruce, volební komise měla 

kromě roušek i rukavice. (Foto 1) 

 

 

3.1 Volby do zastupitelstev krajů 

 

Celkové výsledky v Olomouckém kraji:6  

 

 
                                                 

6 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů. https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz21?XJAZYK=CZ&xkraj=11 
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Přehled ziskaných mandátů: 

 

7 

 

Výsledky v Horce nad Moravou:8 

 

 

 

 

                                                 
7 Přehled zisků mandátů [cit. 20. 12. 2020]. Dostupné z WWW: 

<https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz211?xjazyk=CZ&xkraj=11>. 
8Výsledky hlasování za územní celky, Olomoucký kraj, Olomouc, Horka nad Moravou [cit. 20. 12. 

2020]. Dostupné z WWW: 
<https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=11&xnumnuts=7102&xobec=502545> 
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3.2 Volby do Senátu Parlamentu ČR 

 

Celkové výsledky:9 

 

 

 

 

Výsledky v Horce nad Moravou:10  

 

 

 

                                                 
9Výsledky hlasování. Obvod 66. 

https://www.volby.cz/pls/senat/se2111?XJAZYK=CZ&XDATUM=20201002&xobvod=66 
10 Výsledky hlasování. Obvos 66. Obec: Horka nad Moravou. 

https://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20201002&xobvod=66&xobec=502545 
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4. Veřejný život v obci 

 

4.1 Kulturní akce 

 

Nový rok byl tradičně zahájen popůlnočním ohňostrojem před obecním úřadem. 

 

Všechny plánované akce ovlivnily vládní omezení k zastavení šíření pandemie. 

Nekonala se tak mimo jiné Rocková Horka ani Horecké struny. 

 

První větší akcí se stal 7. ročník vyjížďky historických motocyklů 13. června v areálu 

Doly. Malí i velcí obdivovali umění jezdců na motocyklech Jawa, Pionýr, Babeta, Stadion. 

Pak se mohly děti zúčastnit soutěže malotraktorů, na kterou se každý rok těší a náležitě si ji 

užívají. (Příloha 2, Foto 2-3) 

 

Dne 5. července se také mohla konat oslava k uctění památky upálení mistra Jana 

Husa. Průvod s kapelou se vydal od kapličky na nám. Osvobození se zastávkou u pomníku 

padlých, kde byla položena kytice a zazněla státní hymna, ke kapličce v Sedlisku. Tam byla 

zasazena lípa. Poté průvod pokračoval do areálu Doly, kde promluvil starosta obce Luděk 

Tichý a farář CČH Rostislav Valušek, a byla zapálena hranice. Doprovodný program 

představil složky IZS. Návštěvníci zhlédli, jak probíhá vyprošťování z havarovaného vozidla, 

hasičská vozidla, hasičkou i policejní výzbroj. U stánku Městské policie Olomouc pak mohli 
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dobrovolníci vyzkoušet brýle navozující stav opilosti či stav po požití drog. Děti si užívaly 

skákací hrad aj. K poslechu hrála Postřelmovská muzika. (Příloha 3, Foto 4-8) 

 

První ročník Hanácké neckyády se uskutečnil 8. srpna ve vodáckém kempu Pádlo. 

Pro návštěvníky byly připraveny pohádkové plavby, závod na traktorových duších, sprint 

na nafukovacích lehátkách a vrcholem se stal závod netradičních plavidel. Největší ohlas 

vzbudilo originální plavidlo horeckých hasičů či indiánská posádka jedné ze soutěžních lodí. 

Programem provázel moderátor Radia Haná, na závěr si děti užily dětskou diskotéku a rodiče 

večer taneční zábavu. (Foto 9-10) 

 

Místo tradiční oslavy dne dětí na začátku června se konal ve dnech 4. a 5. září 

„Horecký víkend pro děti“. V pátek od 20 hodin byla na Sokolce promítána pohádka Yeti, 

ledové dobrodružství, a v sobotu od 15 hodin se mohly děti vydovádět na skákacím hradu či 

skluzavce. (Příloha 4, Foto 11-12) 

 

Během letních měsíců se pak konaly „Country pátky pod kaštanem“ na Sokolce, 

na nichž zahrály například skupiny Dallas, Samorost, Rensi. 

 

Podzim již opět zasáhla zhoršující se epidemiologická situace, takže adventní koncert 

se nemohl uskutečnit a zpívání koled se uskutečnilo 9. prosince jen on-line jako živý 

videopřenos se skupinou Čechomor.  

 

 

4.2 Klub seniorů 

 

Počátek roku 2020 zahájili horečtí senioři programem E-bezpečí na Pdf UP 

v Olomouci, dále besedou s Hanou Fojtíkovou o její cestě po Patagonii a Ohňové zemi, se 

záchranářem a poslancem MUDr. Milanem Brázdilem. Následně byla činnost Klubu seniorů 

přerušena vládními opatřeními během 1. vlny epidemie Covid 19. Až koncem června se 

konala schůzka v přístavišti Pádlo Morava, jako každoročně se členky Klubu seniorů podílely 

na organizaci setkání k uctění památky Mistra Jana Husa. O prázdninách zavítali horečtí 

senioři na vycházku do Bezručových sadů a rozária, do ZOO Olomouc, projeli se vláčkem 

s průvodcem po Olomouci. Podzimní program opět narušila zhoršující se epidemiologická 
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situace, tudíž z plánovaných akcí se uskutečnil pouze výlet vláčkem k rozhledně na Kosíř se 

zastávkou v cukrárně a Muzeu veteránů ve Slatinicích. 

Kdo by chtěl zhlédnout vystoupení členek horeckého Klubu seniorů, může tak učinit 

na YouTube >https://www.youtube.com/user/horkanadmor/videos<. 

 

 

4.3 Knihovna 

 

V roce 2020 bylo v knihovně registrováno 104 čtenářů, z toho úctyhodných 

45 do 15 let. Celkem si vypůjčili 1354 knih, z nichž 614 byla naučná literatura pro dospělé, 

417 beletrie pro dospělé, 230 dětská naučná a 93 dětská beletrie. 

Z plánovaných akcí se vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnila žádná, 

taktéž samotná knihovna byla na dlouhou dobu uzavřena. 

 

 

4.4 Sport 

 

4.4.1 TJ Sokol Horka nad Moravou 

 

Počet členů k 31. 12. 2020: 234, z toho tvoří 137 dospělých a 97 mládež. 

Sport byl taktéž zasažen omezeními kvůli epidemii koronaviru, jak shrnuje Vladimír 

Hladiš: 

„Po vyhlášení nouzového stavu v březnu bylo přerušeno veškeré sportovní a kulturní 

dění. Byly pozastaveny soutěže i samotná příprava sportovců. I přes postupné uvolňování 

v následujícím období zůstaly amatérské soutěže nedohrány a byly předčasně ukončeny. Přes 

prázdniny se konaly jen turnaje malé kopané a házené. Na podzim byly rozehrány soutěže 

nové sezony 2020 – 2021. V říjnu byl opět vyhlášen nouzový stav a situace se opakovala. Byl 

pozastaven veškerý amatérský sport, příprava sportovců možná jen individuálně. Nejvíce 

omezeními trpí kolektivní sporty. I profesionální sport a jeho soutěže se musí obejít 

bez diváků. 

Kvůli omezenému počtu návštěvníků a nastaveným podmínkám byly zrušeny tradiční 

kulturní akce – Horecké struny a Rocková Horka. 
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Jedinou naší radostí v roce 2020 bylo úspěšné dokončení přístavby nových šaten se 

sociálním zařízením na Sokolce. Získali jsme dvě šatny se sprchami a samostatné sociální 

zařízení, které bude sloužit i pro návštěvníky při pořádání kulturních a sportovních akcích. 

Celá přístavba je bezbariérová a přizpůsobena i pro invalidy. Celkové náklady byly 

3 360 000 Kč. Bylo pokryto z dotace od Olomouckého kraje z programu na výstavbu 

a rekonstrukci sportovních zařízení (1 milión), z dotace od obce (1,5 milionu) a vlastních 

prostředků TJ (860 tisíc).“ (Foto 13) 

 

4.4.2 FK Horka nad Moravou 

 

Také svět fotbalu postihla pandemie nového typu koronaviru. Všechny soutěže byly 

zastaveny a tréninky zrušeny. Rozjely se alespoň stavební práce. Bylo opraveno poničené 

tréninkové hřiště – poté, co si z něj v zimě někdo na čtyřkolce udělal silnici, firma Milana 

Šimka natřela střechu šaten. Od poloviny května pak mohli fotbalisté vyběhnout na trávník 

v sérii přátelských utkání.  

 

 

5. Školství 

5.1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková 
organizace 

Adresa školy  Lidická 396/9, 783 35 Horka nad Moravou 
Právní forma  příspěvková organizace 
IČ 70981493 
IZO 102320403 
Identifikátor školy 650038011 
Vedení školy Ředitel: Mgr. Sylva Stavarčíková, zástupci ředitele: Mgr. Martina 

Hricová, Mgr. Miroslav Kubíček 
Kontakt  Tel.: 585 378 047, e-mail: skola@zshorka.cz, www.zshorka.cz 
Název zřizovatele: Obec Horka nad Moravou 
Adresa 
zřizovatele: 

nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 

Kontakt tel.:585 378 035, e-mail: obec@horka.cz, www.horka.cz 
 

5.2 Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 
Mateřská škola 104 
Základní škola 490 
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Školní družina 189 
Školní jídelna ZŠ 550 

 

Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet 
tříd/oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Mateřská škola 4 104 26 
1. stupeň ZŠ 10 267 26,7 
2. stupeň ZŠ 8 201 25,1 
Školní družina 7 189 27 
Školní jídelna 
MŠ 

x 104 x 

Školní jídelna 
ZŠ 

x 400 x 

 

 

5.3 Materiáln ě-technické podmínky základní školy 

Učebny, herny: 18 kmenových tříd, 2 herny ŠD, 5 oddělení v kmenových třídách. 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna: Jazyková, kuchyňka, dílny, 

keramická, žákovská knihovna, 2 počítačové, chemie – fyzika, přírodovědná, relaxační 

místnost. 

Sportovní zařízení: Tělocvična, hřiště s umělým povrchem. 

Dílny a pozemky: Keramická dílna, dílny, venkovní učebna, školní pozemek. 

Všechny třídy vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Postupná obměna vybavení žáků 

učebnicemi a učebními texty. Dokupujeme podle potřeby a finančních možností. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami: Odborné učebny: jazyková, chemie -

 fyzika s odborným kabinetem, přírodovědná, Montessori třídy, relaxační místnost, dílny 

a venkovní učebna. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou, diaprojektory, 

2 PC pracovny, 17 interaktivních tabulí. 

 

Investiční rozvoj - Přístavba školní jídelny, přístavba venkovní učebny 

Obec získala dotaci od Ministerstva financí na přístavbu bezbariérové školní jídelny, 

kterou staví na pozemku po pravé straně od hlavního vchodu školy. Stavební práce byly 

zahájeny 15. 1. 2019. Rozpočet akce 40,2 mil., z toho dotace 20,6 mil. z Ministerstva 

financí, zbytek z rozpočtu obce. Kolaudace byla 6. 4. 2020. Zahájení provozu bude 

ve školním roce 2020/2021. 
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Projekt "Zkvalitnění výuky v ZŠ Horka nad Moravou" je financován z IROPu, 

integrované projekty ITI. Projekt řeší absenci venkovní učebny pro environmentální 

výchovu a přírodovědné obory. Celkové náklady byly 6,7 mil, z toho 5 mil. dotace, 

zbytek z rozpočtu obce. Stavební práce byly ukončeny 12/2019. 

 

 

5.4 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 6. 10. 2005 
Počet členů školské 
rady 

9 

Předsedkyně JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D. 
 

 

5.5 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů 

Registrace 1992 
Zaměření občanské sdružení zaměřené na práci se školou 
Předseda Jaroslav Bant 
 

 

5.6 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů Montessori 

škola a rodina 

Registrace 10. 9. 2008 
Zaměření občanské sdružení zaměřené na práci se školou 
Předsedkyně Ing. Dita Vrbická 
 

 

5.7 Vzdělávací programy základního vzdělávání 

Vzdělávací program Zařazené třídy 
Mateřská škola O čtyřech královstvích 4 
Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Naživo+ 1. 9. 2009, 1. 9. 2016 

13 tříd 

Školní vzdělávací program pro 1. stupeň – 
Montessori, 24. 8. 2009 

1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 
5.M 

Školní vzdělávací program pro školní 
družinu Kamarádi, 1. 9. 2017 

7 
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5.8 Přehled pracovníků školy 

5.8.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 82 
Počet učitelů ZŠ 32 
Školní psycholog 1 
Počet asistentů pedagoga ZŠ 13 
Počet asistentů pedagoga MŠ 4 
Počet vychovatelů ŠD 7 
Počet učitelek MŠ 8 
Speciální pedagog v MŠ 1 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 
Počet správních zaměstnanců MŠ 3 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

5.8.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Jméno Aprobace Vzdělání Poznámka 
Bačáková Vladimíra Mgr. Ma, spec. ped. VŠ  
Dekarová Miroslava Mgr. Aj – Hv VŠ  
Dvorská Anna Mgr. Př – Tv VŠ  
Fojtášková Kamila Mgr. Tv – Př VŠ  
Glosová Kateřina Mgr. Čj – Vv VŠ  
Hánková Klára Mgr. 1. stupeň VŠ  
Höchsmannová Lea Mgr. 1. stupeň VŠ  
Hricová Martina Mgr. Ma – Z VŠ zástupce ředitele 
Hrnková Daniela Mgr. 1. stupeň VŠ  
Hrušková Jana Mgr. 1. st., spec. 

ped. 
VŠ  

Kalibán Ludvík Mgr. Aj VŠ  
Kotková Zita Mgr. 1. stupeň VŠ  
Kubíček Miroslav Mgr. Aj VŠ zástupce ředitele, 

metodik prevence 
Malenovský Martin Mgr. Čj – VkO VŠ výchovný poradce 
Markovičová Alexandra Mgr. 1. stupeň, Tv VŠ  
Maršíková Tereza Mgr. Aj VŠ  
Cvešper Čeněk Bc. Aj VŠ od 1. 3.2020 
Martenová Veronika Bc. Nj – Dě VŠ  
Netušilová Alena Mgr. Hv VŠ  
Neubauer Jakub Bc. Dě – Ze VŠ  
Pavel Richard Mgr. Ma – Tv VŠ  
Pavlíková Soňa Mgr. 1. st., spec. 

ped. 
 VŠ koordinátor 

EVVO 
Rýznarová Ivana Mgr. 1. stupeň VŠ  
Merunková Květa Bc. Dě VŠ od 1. 2. 2020 
Rýznarová Lenka Mgr. Čj – Ov VŠ  
Skácelíková Jana PhDr. Čj – D VŠ koordinátor ŠVP 
Stavarčíková Sylva Mgr. Př – Tv VŠ ředitelka 
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Šedová Ladislava Mgr. 1. stupeň VŠ  
Škarohlíd Jiří Mgr. Ma – Př VŠ koordinátor ICT 
Šnevajs Ondřej Mgr. Ma – Inf VŠ  
Švehlová Marta Mgr. Čj – Inf VŠ  
Valušková Marcela Mgr. Čj – Vv VŠ  
Vaňková Tereza Bc. Aj VŠ  
Zapletalová Milena Mgr. Ma – Ch VŠ  
Lerchová Kateřina Mgr., 
Ph.D. 

 VŠ školní 
psycholožka 

 

5.8.3 Vychovatelé ŠD 

Lahová Barbora vychovatelka SŠ  
Merunková Květa Bc. vychovatelka VŠ  
Vachutková Martina vychovatelka SŠ od 1. 2. 2020 
Skřivánková Jiřina vychovatelka SŠ  
Slámová Daniela vychovatelka SŠ  
Stratilová Lucie Bc. vychovatelka VŠ  
Zif čáková Kamila Mgr. vychovatelka VŠ  
Žitníková Miluše vychovatelka SŠ vedoucí vychovatelka 

 

5.8.4 Asistenti pedagoga ZŠ 

Vachutková Martina asistent pedagoga SŠ 1.A od 1. 11. 2019 
Fischer Ondřej asistent pedagoga VŠ 2.M od 1. 11. 

2019 
Slámová Daniela asistent pedagoga SŠ 3.M 
Sosíková Anna asistent pedagoga VŠ od 1. 11. 2019 
Pirkl Radka asistent pedagoga SŠ od 1. 2. 2020 
Franková Alena Bc. asistent pedagoga VŠ 4.A 
Gruberová Bibiana asistent pedagoga SŠ 4.M 
Bzdilová Jana Mgr. učitelka 2. stupně VŠ 5. A 
Lahová Barbora asistent pedagoga SŠ 5. A 
Kacálková Dana Mgr. učitelka 2. stupeň VŠ 6. A 
Gárská Milena Bc. asistent pedagoga VŠ 7. A 
Kadlčíková Monika asistent pedagoga SŠ 7. B 
Siegelová Jarmila Bc. asistent pedagoga VŠ 8. A 
Machalová Petra asistent pedagoga SŠ od 1. 9. 2019 
Antonyová Pavlína asistent pedagoga SŠ 8. B 
Kubíčková Pavla Mgr. učitelka 2. stupně VŠ 9. B 

 

5.8.5 Učitelé MŠ 

Fritscherová Daniela učitelka MŠ SŠ  
Hufová Ladislava učitelka MŠ SŠ  
Husičková Kateřina učitelka MŠ SŠ  
Klímová Radoslava učitelka MŠ SŠ vedoucí učitelka 
Kovaříková Martina učitelka MŠ SŠ  
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Vodičková Nikola učitelka MŠ SŠ  
Stodolová Monika Mgr. učitelka MŠ VŠ  
Zapletalová Milana učitelka MŠ SŠ  

 

5.8.6 Asistenti pedagoga MŠ 

Eliášová Yvona asistent pedagoga SŠ  
Hutová Marcela Mgr. asistent pedagoga VŠ  
Sadilová Michaela asistent pedagoga SŠ  
Ponížilová Renáta asistent pedagoga SŠ od 1. 11. 2019 
Dostálová Zuzana asistent pedagoga SŠ  

 

5.8.7 Speciální pedagog MŠ 

Škarohlídová Jitka Mgr. Bc. Speciální pedagog VŠ do 31. 12. 2019 
 

5.8.8 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Olina Blažencová vedoucí ŠJ 1,000 
Jana Křížová samostatná kuchařka 1,000 
Petra Tegelová samostatná kuchařka 1,000 
Jitka Hamplová pracovník obch. provozu 1,000 
Dana Rozmanová pracovník obch. provozu 1,000 
Eva Malinková pracovník obch. provozu 1,000 
Ilona Vodáková pracovník obch. provozu 1,000 
Gabriela Protivánková uklízečka ZŠ 1,000 
Marie Koppová uklízečka ZŠ 1,000 
Renata Balážová uklízečka ZŠ 1,000 
Jiří Kuběna školník ZŠ 1,000 
Hana Nevimová školnice ZŠ 1,000 od 1. 6. 2020 
Lukáš Hampl Ing. uklízeč 0,312 
Irena Mlčúchová školnice MŠ 1,000 
Michala Konrádová uklízečka MŠ 1,000 
Martina Vykydalová uklízečka MŠ 0,500 
Kateřina Bačová sekretářka, pokladní 1,000 
Marcela Štajgrová sekretářka, pokladní 1,000 od 1. 2. 2020 

 

5.8.9 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 
Učitelé ZŠ 100 
Učitelky MŠ 100 
Vychovatelky ŠD 100 
 

 



Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2020 

26 
 

5.9 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

5.9.1 Zápis k povinné školní docházce 

Počet 
prvních 

tříd 

Počet dětí 
zapsaných do 
prvních tříd 

Z toho počet dětí, 
které nastoupily 

Počet odkladů 
pro školní rok 19 -

2 

Převod na 
jinou školu 

2 57 45 3 9 
 

5.9.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) Na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 
gymnázia zřiz. krajem 2 3 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
 

b) Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní SŠ 
s maturitou 

SŠ bez 
maturity 

celkem 

17 5 4 9 11 6 52 
c) Na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

s maturitou 

střední 
škola bez 
maturity 

celkem 

0 0 0 0 2 0 2 
 

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku: 54 v nižším ročníku: 0 
 

 

5.10 Hodnocení žáků 

5.10.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

Třída Prospěli 
s vyznamenání

m 

Prospěli 
 

Neprospěli Nehodnoceni 

 I. pol. II. 
pol. 

I. pol. II. 
pol. 

I. pol. II. 
pol. 

I. pol. II. 
pol. 

1.A 29 28 0 0 0 0 0 0 
1.M 26 27 0 0 0 0 0 0 
2.A 28 28 0 0 0 0 0 0 
2.M 24 24 0 0 0 0 0 0 
3.A 24 23 0 0 0 0 0 0 
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3.M 25 26 1 0 0 0 0 0 
4.A 27 29 2 0 0 0 0 0 
4.M 19 25 7 1 0 0 0 0 
5.A 21 23 7 5 0 0 0 0 
5.M 19 24 9 4 0 0 0 0 
6.A 18 23 10 6 1 0 0 0 
6.B 20 28 8 0 0 0 0 0 
7.A 9 15 15 8 0 0 0 0 
7.B 14 14 4 4 0 0 0 0 
8.A 8 7 14 16 1 0 0 0 
8.B 17 18 5 5 2 1 1 1 
9.A 17 22 11 6 0 0 0 0 
9.B 17 21 9 5 0 0 0 0 
celkem 362 405 102 60 4 1 1 1 

 

5.10.2 Výchovná opatření – pochvaly 

Třída Pochvala ředitele 
školy 

Pochvala třídního 
učitele 

 I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 
1.A 0 0 0 0 
1.M 0 0 7 19 
2.A 0 0 0 0 
2.M 0 0 16 0 
3.A 0 0 0 0 
3.M 0 0 8 11 
4.A 0 0 5 0 
4.M 0 0 0 10 
5.A 0 0 0 0 
5.M 0 0 5 11 
6.A 0 0 1 1 
6.B 0 0 6 0 
7.A 0 0 2 0 
7.B 0 0 1 1 
8.A 0 0 1 0 
8.B 0 0 9 9 
9.A 0 0 0 0 
9.B 0 0 9 0 
celkem 0 0 70 62 
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5.10.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

Třída Napomenutí 
třídního učitele 

Důtka třídního 
učitele 

Důtka ředitele 
školy 

 I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 
1.A 0 0 0 0 0 0 
1.M 0 0 0 0 0 0 
2.A 1 0 0 0 0 0 
2.M 0 0 0 0 0 0 
3.A 0 0 0 0 0 0 
3.M 0 0 0 0 0 0 
4.A 0 0 0 0 0 0 
4.M 3 0 0 0 0 0 
5.A 0 0 0 0 0 0 
5.M 2 0 0 0 0 0 
6.A 3 0 0 0 0 0 
6.B 0 0 0 0 0 0 
7.A 1 0 0 0 0 0 
7.B 0 0 0 0 0 0 
8.A 2 0 1 0 0 0 
8.B 6 2 1 0 0 0 
9.A 3 0 3 2 0 0 
9.B 0 0 0 0 0 0 
celkem 21 2 5 2 0 0 

 

5.10.4 Počet omluvených / neomluvených hodin 

 Třída Počet 
omluve-
ných 
hodin 

 Prům
ěr na 
žáka 
třídy 

 Počet 
neomlu-
vených 
hodin 

 Průměr 
na žáka 
třídy 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I. pol. II. pol.  
1.A 720 493 24,83 17,61 0 0 0,00 0,00 
1.M 856 208 32,92 7,70 0 0 0,00 0,00 
2.A 925 491 33,04 17,54 0 0 0,00 0,00 
2.M 556 295 23,17 12,29 0 0 0,00 0,00 
3.A 1086 537 45,25 23,35 0 0 0,00 0,00 
3.M 759 400 29,19 15,38 0 0 0,00 0,00 
4.A 1176 546 40,55 18,83 0 0 0,00 0,00 
4.M 619 269 23,81 10,35 0 0 0,00 0,00 
5.A 815 604 29,11 21,57 0 0 0,00 0,00 
5.M 1229 326 43,89 11,64 0 0 0,00 0,00 
6.A 1933 576 66,66 19,86 0 0 0,00 0,00 
6.B 1459 544 52,11 19,43 0 0 0,00 0,00 
7.A 1394 342 58,08 14,87 0 0 0,00 0,00 
7.B 589 342 32,72 19,00 0 0 0,00 0,00 
8.A 1769 655 76,91 28,48 12 0 0,52 0,00 
8.B 1775 843 73,96 35,13 17 0 0,71 0,00 
9.A 1416 928 50,57 33,14 7 0 0,25 0,00 
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9.B 1253 580 48,19 22,31 0 0 0,00 0,00 
celkem 20 329 8 979 - - 36 0 - - 

 

Přestupy žáků během školního roku: 

Příchod do školy 0 žák 
Odchod 5 žáků 
 

5.11 Činnost Školního poradenského pracoviště 

ŠPP představují školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří ve škole 

zajišťují poradenské, preventivní a intervenční služby. Schází se pravidelně jednou týdně 

a dle potřeby se schází také s vedením školy. Prevenci proti šikaně a násilí na prvním 

stupni koordinuje školní psycholog společně s třídními učiteli. Školní psycholožka vede 

také dle potřeby jednotlivých tříd program Druhý krok. Na druhém stupni koordinuje 

prevenci proti násilí a šikaně metodik prevence. Výchovný poradce je nápomocen při 

vyhotovování individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Školní psycholog koordinuje 

podchycení žáků s potřebou plánu pedagogické podpory (PLPP) a následně spolupracuje 

s pedagogy na PLPP pro jednotlivé žáky. Pro vybrané žáky rovněž sestavili individuální 

výchovný plán (IVýP). Školní psycholog prováděl u vybraných žáků screening a dle 

potřeby byli žáci dále zasíláni do SPC či PPP Olomouc. Školní psycholog a výchovný 

poradce koordinují profesní přípravu žáků osmých a devátých ročníků. Žáci v devátých 

třídách mohou projít profesními testy a osobní konzultací k budoucímu povolání se 

školním psychologem. 

Metodik prevence připravil tým žáků devátých ročníků, kteří absolvovali výcvik a stali se 

webrangery (mistr internetové bezpečnosti). Jejich mladší spolužáci pak mohli využít 

jejich rad k bezpečnému chování na sociálních sítích. 

Výchovný poradce koordinoval v rámci pomoci prvního stupně pomoc s domácí 

přípravou pro žáky druhého stupně ze socioekonomicky znevýhodněných rodin na 

pravidelných čtvrtečních setkáních.. 

ŠPP se zapojilo do přípravného programu pro předškoláky, kdy koordinovalo program 

pro předškoláky z MŠ formou pravidelných setkávání ve škole. ŠPP koordinuje ve 

spolupráci s třídními učiteli klima tříd. Členové ŠPP jsou často přítomni setkání rodičů s 

třídními učiteli. Školní psycholog nabízí osobní konzultace pro rodiče a žáky školy i 

školky. ŠPP během distanční výuky koordinovalo podporu pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem. 
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5.12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2019 – 2020 

 

Studium na VŠ: 

Filozofická fakulta UP Olomouc, magisterské studium, anglická filologie – 2 

Filozofická fakulta UP Olomouc, magisterské studium, německá filologie a historie - 1 

Filozofická fakulta UP Olomouc, magisterské studium, historie – 1 

 

Specializační studium 

Specializační studium pro metodiky prevence - 1 

Specializační studium pro ředitele škol a školských zařízení – 2 

 

Cíle pro oblast podpory profesního rozvoje pedagogů 

 

Na zlepšení kvality výuky byly v letošním roce realizovány tyto celosborové a volitelné 

semináře: 

Třídenní letní škola na Severomoravské chatě, teambuilding, OSV, třídnické hodiny, 

příprava plánu pedagogického rozvoje školy. 

Den pro rozvoj školy (vize školy), M. Kubíček, K. Lerchová 

Den pro rozvoj školy (kultura školy, řešení náročných situací), K. Lerchová, M. Kubíček 

Roman Musil – Komunikace s žáky 

Roman Musil - Rétorika 

Centrum kolegiální podpory, čtyři setkání (Rozhovor směřující k řešení, práce s žáky se 

SPU, Úprava elktronických materiálů, Úvod do pisatelství), K. Lerchová, V. Majkútová, 

L. 

Rýznarová, M. Švehlová, J. Hrušková 

APIV – mentorink, M. Hutyrová 

Projekt Didaktika Člověk a příroda, různé semináře pro učitele Z/Př/Fy 

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, L. Šedová, D. Hrnková 

NIDV, různé semináře dle volby pedagogů 
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V rámci výměny dobré praxe učitelé využívali příležitosti ke sdílení v projektu PŠÚ: 

Sdílení vedení škol, 4 zástupci 

Formativní hodnocení – pracovní skupina, Praha, 1 učitel 

Sdílení Pisatelství – 1 učitel 

Festival pedagogické inspirace Praha (dva dny, všichni pedagogové) 

Sdílení PŠÚ – Učíme venku – 2 učitelé 

Sdílení Čtení v angličtine – 3 učitelé 

 

Letní školy: 

Letní škola čtenářství – 3 učitelé 

třídenní letní škola vedení škol PŠÚ, Medlov 

třídenní letní škola všech pedagogů školy, Severomoravská chata 

 

Škola dobré praxe: 

V rámci profesního rozvoje pedagogů otevíráme výuku pro zájemce z řad široké odborné 

veřejnosti. Naši učitelé připravují lekce pro své kolegy z jiných škol. V loňském roce se 

uskutečnily tyto návštevy: 

MAS Moravskotřebovsko – 20 učitelů 

ZŠ a MŠ Jedlí – 2 učitelé 

ZŠ Šromotovo Hranice – 4 učitelé (matematika Hejný) 

ZŠ Vrbátky – 6 učitelů (čtenářská gramotnost) 

ZŠ a MŠ Žerotín – 2 učitelé (Montessori) 

UP studenti 1. stupeň – 30 studentů 

ORP Jeseník – 30 učitelů 

 

Odborné semináře a konference pro učitele ZŠ, MŠ, ŠD a vedoucí pracovníky 

na základě výběru pedagogů a potřebnosti pro školu 
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5.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Výjezdové semináře: 9.A Ostrov přežití, Cakov; 8..A,B Poselství od protinožců, 

Radíkov; 9.B – Ostrov přežití, Cakov; 8.A,B – Labyrinty, Radíkov; 6.A,B - Putování do 

fantazie, Domašov nad Bystřicí 

Projekty: Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník; Naše obec – 3.A, 3.M; 

Projekt Lovci mamutů – 6. třídy; PD OSV Životní dovednosti, vztahy; Vesmír – 5.A, 

5.M;VDO 30 let svobody, Evropa – 5.A, 5.M; PD Mediální výchova 

Lyžařský výcvik– Karlov pod Pradědem, 7. ročník 

Vánoční dílny a vánoční besídky s rodiči, vánoční turnaj v kopané. 

Dne 11. 3. byla škola uzavřena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 

tudíž se poté již nekonaly žádné školní akce a probíhala distanční výuka všech žáků.  

 

 

5.14 Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěže Počet žáků, umístění 
Logická olympiáda 10 žáků 
Pythagoriáda 100 žáků, školní kolo 
Olympiáda v německém jazyce 15 žáků, školní kolo 
Okresní přebor mládeže v šachu 10 žáků, 2. místo mladší žáci, 

2. místo starší žáci 
Krajský přebor škol v šachu 9 žáků, 3. místo starší žáci 
Výtvarná soutěž: Litovelské Pomoraví – 
krajina plná života 

100 žáků, 1. místo 

 

 

5.15 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Název soutěže Počet žáků Umístění 
Vánoční turnaj v sálové kopané 2. - 9. třída 80 V rámci školy 
Školská futsalová liga, krajské kolo 14 3. místo 
Okresní přebor škol v kopané 7+1 14 2. místo 
Branný závod O pohár primátora města Olomouc 5 8. místo 
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5.16 Zájmové odpolední aktivity 

Název Vyučující Věková kategorie 
Kopaná Milan Štajgr 1. - 9. ročník 
Miniházená 
TJ Sokol Horka nad 
Moravou 

Libor Žůrek 2. - 9. ročník 

Přírodovědný Mgr. Jana Hrušková 3.M, 5.M, 6.B 
Šachy Mgr. Martin Malenovský 1. - 8. ročník 
Náboženství Mgr. Zita Kotková 1. - 4. ročník 
Hudební Mgr. Alena Netušilová 4. - 9. ročník 
Poznáváme své kořeny Mgr. Jana Bzdilová 8. ročník 
Ekotým Mgr. Soňa Pavlíková, Mgr. Martina 

Hricová, Mgr. Klára Hánková 
4. - 9. ročník 

Florbal Mgr. Ondřej Šnevajs 4. - 9. ročník 
Základy fotografování Mgr. Klára Hánková 3. - 9. ročník 
V rámci ŠD:   
Keramika Bc. Květa Merunková 2. - 4. ročník 
Čtenář Bc. Lucie Stratilová 2. - 4. ročník 
Děti na startu Jiřina Skřivánková, Barbora Lahová, 

Martina Vachutková 
1. - 4. ročník 

Výtvarník Miluše Žitníková 1. ročník 
Aerobic Jiřina Skřivánková 2. - 4. ročník 
Jóga pro děti Jiřina Skřivánková 1. ročník 
Vědecké pokusy Agentura Kroužky 1. - 3. ročník 
Vaření Agentura Kroužky  
 

 

5.17 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Projekt Organizace Termín 
Pomáháme školám k úspěchu THE KELLNER FAMILY 

FOUNDATION 
1. 8. 2012 – 31. 8. 2020 

Rodiče Vítáni EDUin 1. 12. 2015 – 31. 8. 
2020 

Personální podpora a vzdělávání 
2 

ESF a státní rozpočet ČR 1. 1. 2019 – 22. 4. 2021 

Druhý krok Škola porozumění a sdílení 
při Katedře psychologie FF 
UP Olomouc 

1. 2. 2017 - 30. 6. 2021 

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

Implementace 
v Olomouckém kraji, 
Podpora polytechnického 
vzdělávání CKP 07 

1. 2. 2017 – 31. 8. 2020 

Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi 

NIDV Praha 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022 

Skutečně zdravá škola Iniciativa Skutečně zdravá 1. 2. 2015 – 31. 8. 2020 
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škola, pilotní fáze, 
společnost RSJ 

Škola dobré praxe MAP vzdělávání  
Didaktika – Člověka a příroda PřF UP 1. 1. 2017 – 31. 12. 

2020 
Centrum kolegiální podpory UP v Olomouci 1. 2. 2019 – 29. 2. 2020 
Síťování základních škol v 
oblasti čtenářské gramotnosti 
ZŠ Dašice 

ESF a státní rozpočet ČR 1. 10. 2017 – 30. 9. 
2021 

Modernizace učeben ICT ESF 1. 2. 2020 – 28. 2. 2022 
 

Projekt Pomáháme školám k úspěchu 

Naše škola je od srpna 2012 zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Projekt 

se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky ve veřejných základních školách 

a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. 

Hlavním cílem projektu je naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších 

vzdělávacích výsledků. Dlouhodobým posláním škol zapojených do projektu je předávat 

získané zkušenosti dalším školám v České republice. 

Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, 

rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových (www.kellnerfoundation.cz). 

Projekt umožňuje v naší škole financovat zejména: 

 vzdělávání učitelů, 

 práci školních metodiků, 

 práci pedagogických asistentů a párových učitelů, 

 práci pedagogického konzultanta a kouče, 

 aktivity osobnostní a sociální výchovy pro žáky, 

 podporu komunikace a spolupráce učitelů s rodiči, 

 odměny pro pedagogické pracovníky za kvalitní práci, 

 další volitelné formy podpory na základě rozhodnutí pedagogů. 

Letos jsme postupovali způsobem, který jsme si osvojili v minulých letech – od tvorby 

(resp. inovace) Projektu pedagogického rozvoje školy a plánů osobního pedagogického 

rozvoje, které jsme po celý rok vyhodnocovali, přes aktivní účast na většině sdílení škol 

tohoto projektu. Dvě sdílení pro ostatní školy jsme organizovali my sami. 

Plnění Plánu osobního pedagogického rozvoje úzce souviselo s dalším vzděláváním 

pedagogů, které bylo z velké části umožněno díky finanční podpoře z projektu. Důležitou 

součástí podpory pedagogům byla i možnost párové výuky s třemi metodiky naší školy. 
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Velmi cennou zpětnou vazbou na učení žáků pro nás byla reflektivní návštěva PŠÚ, 

ze které cituji:„...Škola naplno pokračuje v cestě řízené vizí dobré veřejné základní školy, 

kterou před šesti lety zahájila vstupem do projektu. Podle vedení školy se nacházejí 

ve fázi, kdy škola s projektem „srostla“ a není od něho oddělená.  Škola i po skončení 

pětileté intenzivní fáze soustavně a neúnavně pokračuje v učení, které proměňuje výuku 

směrem k vizi. Může být příkladem školy, kde projekt zaznamenal vysledovatelný, 

viditelný dopad...“ 

 

Značku Rodiče vítáni získala škola v roce 2016 po splnění vstupních požadavků. 

Prostřednictvím značky vysílá škola směrem k rodinám jasný signál, že na komunikaci a 

spolupráci s nimi jí záleží. Výsledkem jsou dobré vztahy mezi rodinou a školou, které 

jsou přínosem především pro jejich děti, jejich výsledky a spokojenost ve škole. 

V uplynulém školním roce byly pro rodiče uspořádány čtyři celoškolní rodičovské 

kavárny (Kavárna profesní orientace, Kavárna – Rizikové chování dětí na sociálních 

sítích, Šachová kavárna, Kavárna – Seznam se bezpečně). Dále proběhlo několik třídních 

kaváren. V září společné odpoledne pro rodiče s dětmi s přespáním ve škole ve třídách na 

prvním stupni a dále Čtenářské kavárny na montessori, kavárna programu Druhý krok – 

2.M a 3.M. 

Vedení školy podporuje tripartitní setkání s rodiči a žákem za účasti členů ŠPP, kde se 

snaží společně s žáky a rodiči dojít k úspěšnému řešení krizových situací ve výuce. 

Projekt Personální podpora a vzdělávání 2, který v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ 2. 

pokračuje v rozvoji zahájených aktivit z předchozí výzvy. 

Většina dalších aktivit: personální podpora (školní psycholog, speciální pedagog 

a asistent v ŠD, podpora DVPP (oblast osobnostního a sociálního rozvoje, matematická 

a čtenářská pregramotnost a sdílení zkušeností) a doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem bylo v průběhu školního roku realizováno. 

Projekt je financován z ESF, spec. z OP VVV. 

 

Program Druhý krok je preventivním programem proti šikaně a násilí na školách, nabízí 

řešení existujících problémů na školách, kde v poslední době postupně narůstá agresivita, 

šikanování a útoky na spolužáky i učitele a intolerance vůči odlišnostem. Součástí 

výukových materiálů programu jsou velkoplošné fotografie, které znázorňují situace 

z každodenního života dětí, a metodické instrukce pro učitele. Žáci si osvojí během hodin 

empatii, správné sociálně-emoční jednání v každodenních situacích a zvládání svých 
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silných emocí. Tento program je podporou třídního učitele v třídním managementu 

a při práci s problémovými žáky v rámci inkluzivního vzdělávání. 

V rámci programu byla ve třídách, kde program probíhal, otevřena ukázková hodina 

pro rodiče, kteří byli rovněž vtaženi do procesu jako spojenci k rozvoji emoční 

inteligence u svých dětí. 

 

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

polytechnického vzdělávání. 

Aktivita je zaměřena na podnícení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání cestou 

intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ a SŠP. Žáci ZŠ budou mít možnost pracovat 

v polytechnických dílnách, sdílené výuky, workshopů, exkurzí, projektových dnů apod. 

v centrech kolegiální podpory. 

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech 

zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní 

a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských 

zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci 

společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním 

vzdělávání. 

V rámci výzvy MAS Moravská cesta IROP byla podána žádost k projektu: Modernizace 

učeben ICT. Projekt připravuje modernizaci obou ICT učeben – nahrazení PC skříní 

a pořízení chybějícího vybavení: projektor, plátno, tabule, rolety, klimatizace. Rozpočet 

je nastaven na cca 997 tis. Kč a počítá také s úpravou zeleně v areálu školy. 

Projekt byl schválen k realizaci ze zdrojů IROP. 

 

Do programu Skutečně zdravá škola jsme byli zapojeni od 1. 2. 2015 jako pilotní škola. 

1. 9. 2015 skončilo pilotní ověřování a v programu pokračujeme s dalšími školami z celé 

republiky. 

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. 

Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným 

vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. 

Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci 

školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně 
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zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a byly tak 

vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu 

zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků 

a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin splňujících 

kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma 

jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní 

aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. 

 

Škola dobré praxe 

V průběhu školního roku jsme spolupracovali s několika dalšími školami. Otevřeli jsme 

pro jejich pedagogy výuku a sdíleli své zkušenosti na cestě k vizi dobré školy. 

Na počátku spolupráce jsme modelovali proces efektivní partnerské spolupráce mezi 

školami tím, že jsme je požádali o zakázku (co se v Horce chtějí naučit, čím se chtějí 

inspirovat apod.). 

Při návštěvě partnerské školy pedagogům z partnerské školy prezentujeme školu. Potom 

na základě zakázky jdou do otevřených hodin. Další hodinu společně s našimi pedagogy, 

u kterých byli ve výuce, analyzují a reflektují hodinu. 

V průběhu školního roku jsme navázali spolupráci: 

MAS Moravskotřebovsko – 20 učitelů 

ZŠ a MŠ Jedlí – 2 učitelé 

ZŠ Šromotovo Hranice – 4 učitelé (matematika Hejný) 

ZŠ Vrbátky – 6 učitelů (čtenářská gramotnost) 

ZŠ a MŠ Žerotín – 2 učitelé (Montessori) 

UP studenti 1. stupeň – 30 studentů 

ORP Jeseník – 30 učitelů 

 

Didaktika – Člověka a příroda 

Cílem projektu je vytvořit společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda 

dle RVP ZV. Společenství praxe dále tvoří 15 ZŠ (na každé 2 učitelé) při každé vysoké 

škole (tj. celkem 60 ZŠ a 120 učitelů). Ti se zapojí do vzdělávání pedagogů, které je 

kompenzována v rámci přímé podpory, získají zpětnou vazbu na výuku problematických 

partií kurikula, připomínkují a pilotují návrhy na zkvalitnění výuky. 
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Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti 

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol 

a příklady dobré praxe z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Snahou je dosáhnout 

trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality 

vzdělávání ve školách. Sítě škol fungují okolo jednotlivých center, ve kterých jsou 

realizována pravidelná setkávání. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti 

v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace. 

Základní aktivitou projektu je: pravidelné setkávání učitelů v centrech kolegiální podpory 

cca 1x měsíčně v počtu 8-10 účastníků, metodická podpora, praktické ukázky a tištěné 

metodiky pro účastníky. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky. 

 

Centrum kolegiální podpory 

V únoru letošního roku se naše škola zapojila do projektu Centra kolegiální podpory 

pořádaného pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem 

projektu je zlepšení podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Projekt propojuje učitele, asistenty i vedení základních škol a zprostředkovává sdílení 

zkušeností formou besed, seminářů a přednášek, vždy jednou měsíčně. Od února u nás 

proběhly semináře na témata jako Práce s žáky se speciálními poruchami chování, Práce 

s cíli ve vyučování, Psychohygiena a Arteterapie. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve škole nepůsobí odborová organizace. Členové vedení nejsou členy žádné organizace 

zaměstnavatelů. 

Naše škola intenzivně spolupracuje v síti škol PŠÚ. Během roku probíhala různá setkání 

škol, pedagogové spolupracovali na oborových sdíleních u kolegů. V projektu je 

zapojených 26 vybraných škol. 

Mezi partnery školy, kteří nám pomáhají plnit úkoly výchovy a vzdělávání, patří Obecní 

úřad v Horce nad Moravou, Obecní úřad ve Skrbeni, CEA Sluňákov, Studio Čtyřlístek, 

o. s. Olomouc, Montessori Olomouc – rodinné centrum, Monteškolka Olomouc, Andra 

training a další lektoři, kteří pro nás připravují DVPP. Spolupracujeme s Právnickou 

fakultou UP, studenti společně s námi připravují projektové dny a jako odborníci 
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pomáhají v hodinách Výchovy k občanství. Studenti Univerzity Palackého u nás 

pravidelně vykonávají svou praxi. 

 

 

6. Římskokatolická farnost Horka nad Moravou 

 

V roce 2020 pokračovaly započaté investiční akce – oprava krovů na střeše kostela 

a rekonstrukce budovy fary. 

 

Protiepidemiologické restrikce zasáhly také do konání bohoslužeb, které se nekonaly, 

neboť byl výrazně omezen počet účastníků na mši. V rámci uvolňování zákazů se pak mohla 

mše konat pro určitý počet lidí. 

 

Tříkrálová sbírka ještě mohla proběhnout, a to ve dnech 4. a 5. ledna. Vybralo se 

37 601 Kč. 

 

Uvolňování opatření umožnilo konání Noci kostelů. I když se dlouho zvažovalo, zda 

se letos zapojit do této akce, nakonec převládlo rozhodnutí zkusit to. A tak v pátek 12. 6. 

úderem 18. hodiny přivítal Víťa Andrle v kostele svatého Mikuláše v Horce první 

návštěvníky, kteří si následně poslechli pásmo skladeb v podání houslí a varhan. Mezitím už 

ale stoupali další příchozí na kostelní věž, kde obdivovali krásný výhled do okolí, ale i zvony 

či hodinový stroj. Děti se zase zapojily do hry, která je seznámila s několika světci. Zájemci 

o historii kostela a jeho interiér se s tištěným průvodcem prošli vnitřními prostory chrámu. 

Vrchol programu představoval výklad P. Gorazda o obrazu z kazatelny, na němž je 

vyobrazena scéna s Marií a Martou. Přednáška byla zakončena přednesením apokryfu Karla 

Čapka o těchto dvou ženách v podání Máji Vepřkové, Verči Dvorské a Markéty Kučerové. 

Dále bylo připraveno promítání dokumentu Církev za oponou, možnost tiché modlitby či 

hovoru s knězem. Závěr patřil společné modlitbě za obec. Všechny organizátory příjemně 

překvapila hojná účast této akce nejen z řad dospělých, ale i dětí. (Příloha 1, Foto 15-16) 

 

Na první svátek vánoční pak byl otevřen kostel k zastavení se u betléma. 

 

 



Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2020 

40 
 

7. Pohyb obyvatelstva 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 2545 

Narozeno – 28 dětí: Valigurová Mariana, Nepustil Lukáš, Voráč Alexandr, Hykel Laura, 

Heincová Nikola, Čergeť Dominik Silvestr, Šívr Matyáš, Navrátilová Marie Mia, 

Suchánek Tomáš, Valsová Malia, Nečesaný Štěpán, Melicharová Amálie, Kulatá 

Markéta, Žák Filip, Hilšer Dominik, Vysloužil Theodor, Klevarová Veronika, Bartoněk 

Richard, Sýkorová Thea, Talianová Julie Irena, Martinková Laura, Vavrdová Alžběta, 

Juránek Matyáš, Valenta Jakub, Kaščáková Ellen, Rost Gustav, Foretníková Karolína, 

Stroupková Nikol. 

 

Vítání občánků se v roce 2020 konalo pouze 1 x, dne 18. ledna (9 dětí). Další byla 

zrušena z důvodu ochrany obyvatelstva.  

 

Zemřelo – 23 občanů: Nepožitková Milada, Hrušková Anna, Hladišová Jiřina, 

Konopková Zdeˇka, Kolman František, Čunderlová Karla, Stránský Stanislav, Heinc 

Václav, Koudelný Antonín, Stodola Radomír, Orálek Zdeněk, Hejda Zdislav, Prvý Josef, 

Šumberová Marcela, Ksandr Vladimír, Syrová Marta, Pernica Jiří, Crháková Dagmar, 

Bubeníček Rostislav, Sedláčková Jana, Vykydal Milan, Kamínek Josef, Smolková 

Martina. 

 

 

Přistěhováno – 97 osob 

Odstěhováno – 40 osob 

Přestěhováno v rámci obce – 19 osob 

Počet sňatků uzavřených v matričním obvodu obce Horka nad Moravou – 31 

Počet uzavřených manželství horeckých občanů na jiných místech – 4. 

 

V roce 2020 bylo přiděleno k novým stavbám 16 čísel popisných. 

K 31. 12. 2020 bylo v Horce 784 čísel popisných. 

 

 

 



Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2020 

41 
 

8. Pandemie covid-19 

 

8.1 Shrnutí situace 

 

Když se v lednu a únoru začaly objevovat první zprávy o podivné respirační nákaze, 

šířící se v Číně a následně v Itálii, nikdo netušil, jak se následně změní běh celého světa. 

Většina nevěřila, že by se tento nový typ viru mohl objevit v takové míře i v České republice. 

Jenže pandemie koronavirové choroby covid-19, způsobená těžkým akutním respiračním 

syndromem koronaviru SARS-CoV-2, zasáhla celý svět. Tento virus byl poprvé identifikován 

v prosinci 208´19 v čínském Wu-chanu. Propuknutí pandemie vyhlásila Světová zdravotnická 

organizace v březnu 2020.  

Všichni s napětím očekávali, kdy se objeví první nakažení i v naší zemi. Stalo se tak 

1. března, kdy byly potvrzeny první tři případy onemocnění. Rychlé šíření nemoci vyděsilo 

každého. Vzhledem k tomu, že byl nedostatek ochranných pomůcek, které by mírnily šíření 

covidu-19, začali si je lidé šít sami. Solidarita a spolupráce byla na prvním místě. Také 

v Horce mnozí nelenili a přiložili ruku k šití roušek. Pan Robert Stejskal pořídil šicí stroje, 

další dárci sehnali šicí materiál a ochotní krejčí se pustili do práce. Horeckým občanům tak 

mohla být do schránek rozdána tehdy tolik potřebná rouška. Do 25. března bylo distribuováno 

600 ks roušek. Do obchodu Hruška, na OÚ apod. obec zajistila i desinfekční prostředky.  

První opatření stát přijal 3. března, přičemž ta zásadní pak přinesl 10. březen, kdy bylo 

vyhlášeno uzavření škol od 11. března. Dne 12. března pak byl vyhlášen nouzový stav, který 

v podstatě omezil vše, na co jsme byli do této doby zvyklí. Zákaz vycházení, uzavření 

obchodů, služeb, restaurací, omezení provozu úřadů, pošty, speciální hodiny určené 

pro nakupování seniorům, nošení roušek apod. Taktéž lékaři ordinovali jinak, než jsme byli 

zvyklí. K dětské lékařce bylo potřeba nejprve zatelefonovat a konzultovat zdravotní stav 

dítěte, aby pak mohl přijít na vyšetření. Nemocnice a odborní lékaři ordinovali v omezené 

míře či vůbec. Plánovaná vyšetření byla rušena. Od 16. března byly dokonce uzavřeny státní 

hranice. 

Dne 10. března byl první nakažený hospitalizován na infekčním oddělení 

v prostějovské nemocnici. O 12 dní později zemřel první Čech s nemocí covid-19.  

Všichni hltali nejnovější informace, růst počtu nakažených, vyhlašování nových 

a nových omezení. Šok přinesl 16. březen, kdy byla uzavřena Litovel se všemi místními 

částmi, Červenka a Uničov. Přece jen jsou tato místa blízko Horky. 
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Děti si musely zvyknout na výuku na dálku, bez kontaktu se spolužáky. Mnoho z nich 

tak prožilo už celý zbytek 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Vrchol této první vlny epidemie nastal v půlce dubna, kdy bylo nakažených 

4800 osob, z toho 436 hospitalizovaných.11 Od konce dubna pak začalo rozvolňování opatření 

a nastalo postupné otevírání obchodů, služeb, škol apod. Pomalu se život vracel do normálu, 

i když strach a nejistota byly cítit na každém kroku. Bohužel během léta začal počet 

nakažených opět stoupat. Od poloviny srpna proto byla vyhlašována nová opatření. Nový 

školní rok tak začal pod hrozbou dalšího omezování. To nakonec nastalo. Od 5. října byl 

vyhlášen další nouzový stav, následovalo 14. října uzavření všech škol, restaurací a postupně 

přicházela další omezování pohybu, vycházení apod. Tento stav trval do 18. listopadu, kdy se 

začalo pozvolna rozvolňovat. Nicméně jednalo se jen o přechodné zlepšení situace, počet 

nakažených i zemřelých na covid-19 rychle rostl, tudíž od 27. prosince opět zavřely všechny 

obchody (kromě vyhlášených výjimek). Všichni se tak s nadějí dívali do nového roku.  

 

 

8.2 Počet nakažených v Horce 

 

Od konce října začaly být zveřejňovány počty nakažených v jednotlivých obcích. Zde 

výběr v Horce nad Moravou:12 

Datum 
 

Počet 
nakažených 

26.10. 39 
28.10. 36 
30. 10 39 
31.10. 41 
1. 11. 38 
2. 11. 42 
3. 11. 38 
4. 11. 43 
6. 11. 42 
7. 11. 45 
8. 11. 47 
10. 11. 45 
11. 11. 47 

                                                 
11 Ústup koronaviru? V neděli přibylo jen 89 nových případů. E15.cz[online]. 13. dubna 2020 [cit. 

2020-07-19]. Dostupné online https://www.e15.cz/domaci/ustup-koronaviru-v-nedeli-pribylo-jen-89-novych-
pripadu-1368658. 

12 Dle WWW: <https://flo.uri.sh/visualisation/4034499/embed>. 
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13. 11. 43 
15. 11. 35 
18. 11. 33 
19. 11. 28 
23. 11. 14 
24. 11. 14 
27. 11. 15 
30. 11. 15 
4. 12. 12 
7. 12. 12 
12. 12 9 
29. 12. 25 
 

 

 

 

9. Další události a zajímavosti 

 

9.1 Kompostéry 

 

Další podporu třídění odpadu představuje pořízení kompostérů pro horecké 

domácnosti. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že každý dům obdrží 1 ks kompostéru zdarma. 

Od března začala jejich distribuce podle žádostí občanů. Plánováno je rozdat 250 ks 

kompostérů. (Foto 17) 

 

 

9.2 Úprava hřbitova 

 

V letošním roce se pokračovalo s revitalizací hřbitova, konkrétně se střední částí 

a rozptylovou loučkou (Foto 18-20). Také byly vykáceny další stromy před hřbitovem. 

 

 

9.3 Rekonstrukce ulice Družstevní 

 

V červnu byla zahájena rekonstrukce ulice Družstevní, včetně vybudování 

vodovodního řádu. Stavbu uskutečnila firma Modos s. r. o. za 8 386 823 Kč bez DPH. Práce 

byly ukončeny 30. listopadu. (Foto 21-24) 
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9.4 Nová školní jídelna 

 

Od nového školního roku slouží škole nová prostorná jídelna. V dubnu byla 

zkolaudována a během prázdnin proběhlo stěhování ze starých prostor. Většina gastrozařízení 

je nová, modernější. Kapacita se zvýšila z 550 na 800 strávníků, tudíž bude možné opět vařit 

i pro veřejnost. Míst k sezení je nově 180 (oproti 90 ve staré jídelně) a ještě je místo 

pro dokoupení dalších stolů. (Foto 25-27) Současně byly upraveny prostory šaten, kde přibyly 

uzamykatelné skříňky pro žáky 2. stupně. (Foto 28) 

 

 

9.5 Učebna v přírodě 

 

K učebně pro environmentální výchovu a přírodovědné obory, která se nachází 

u venkovního dětského hřiště v areálu školy, bylo přistaveno sociální zařízení, terasa 

a instalováno nové vytápění. Částku 5 mil. Kč pokryla dotace a 1,7 mil. Kč přispěla obec. 

 

 

9.6 Kácení stromů v Sedlisku 

 

Vzhledem ke špatnému stavu stromů u hřiště v Sedlisku a plánované výstavbě nového 

workoutového hřiště byly všechny stromy vykáceny. Na konci března pak byla skácena lípa 

u kapličky v Sedlisku. Nová lípa byla zasazena 5. července. (Foto 5) 

 

 

9.7 Kácení stromů před budovou OÚ 

 

Dne 2. dubna byly pokáceny smrky před budovou obecního úřadu. Místo nich byla 

vysázena jedle, která také byla v adventu vánočně nazdobena. (Foto 29) 
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9.8 Výsadba stromů na ul. Olomoucká, u školy 

 

V letošním roce byly vysazeny nové stromy (sakury) na ul. Olomoucké před 

novostavbami (Foto30). A sakury, lípy a duby u školy. 

 

 

9.9 Digitalizace televizního vysílání  

 

K 29. říjnu byl dokončen proces digitalizace televizního vysílání, tedy přechod 

z DVB-T na DVB-T2. Občané si museli pořídit nové televize či set_top-box, aby mohli 

i nadále sledovat televizní programy. Jsou však zároveň obohaceni o nové funkce a rozšíření 

programové nabídky. Více viz Příloha 5c. 
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10. Přílohy 

Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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Příloha 4 
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Příloha 5a 

Na Poděbradech hořelo v restauraci Terasa 

V oblíbené restauraci Terasa na koupališti Poděbrady mezi Olomoucí a Horkou nad 

Moravou v noci na sobotu hořelo. Plameny poničily vnitřní vybavení a napáchaly škodu za 

stovky tisíc korun. 

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. Ohnisko požáru se jim podařilo velice rychle 

lokalizovat a oheň včas uhasit. V době požáru v objektu nikdo nebyl. 

Příčinou byla s největší pravděpodobností závada na elektroinstalaci. 

„Požár byl nahlášen před půl jednou v noci. Oznamovatel popisoval, že z budovy 

šlehají plameny. Na místo vyjela profesionální jednotka z Olomouce a dobrovolní hasiči 

z Horky nad Moravou a Senice na Hané. Požár byl velmi rychle lokalizován a díky včasnému 

zásahu se nerozšířil na celou restauraci,“ sdělila Deníku mluvčí Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová. 

Příčinou ohně byla podle vyšetřovatele hasičů závada na elektroinstalaci uvnitř 

restauračního zařízení. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Ke zranění osob 

nedošlo, během požáru v restauraci nikdo nebyl. 

Podle provozovatele oblíbeného podniku na vyhledávaném rekreačním místě sice 

požár nebyl nijak rozsáhlý, ale napáchal značné škody na vnitřním vybavení provozovny. 

 „Oheň zničil všechna okna i dveře. Podlaha je ohořelá. Místnosti, včetně toalet a 

zázemí, vše je zaneseno sazemi,“ popisoval Jiří Holub. „Momentálně pořád vyklízíme 

poničené věci. Zatím to nebere konce,“ povzdechl si. 

Poslední zaměstnanec podle něj v pátek opouštěl Terasu po půl desáté večer. Vše bylo 

v pořádku. 

„Vylu čujeme cizí zavinění. Byl to technický problém,“ potvrdil Holub, jenž se 

o požáru dozvěděl o tři čtvrtě na jednu od policie. 

Provozovatelé v sobotu nepřerušili chod podniku. Lidem nabídli občerstvení 

improvizovaně venku. Nyní shánějí pojízdný profesionální Food truck nebo jinou možnost, 

aby provoz udrželi. 

„Zkusíme to nějak vymyslet, abychom fungovali. Rekonstrukce může trvat dlouho. To 

si sami neopravíme,“ pokrčil rameny Holub. „Založili jsme transparentní účet, pokud by nás 

chtěli naši fanoušci podpořit,“ uzavřel. 13 

Příloha 5b 

                                                 
13 Tauberová, D.: Na Poděbradech hořelo v restauraci Terasa [cit. 2. 5. 2020]. Dostupné z WWW: 

<https://olomoucky.denik.cz/pozary/olomoucke-podebrady-restaurace-terasa-pozar-2020.html>. 
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Příloha 5b 

Neznámý řidič narazil večer do zahradního domku. Z místa pak zmizel. 

 

Na kraji obce Horka nad Moravou havaroval v sobotu kolem 23 hodiny neznámý řidič 

vozidlem Škoda Fabia do zahradního domu. Způsobená škoda a příčiny nehody policisté 

vyšetřují. 

Policie byla informována pomocí tísňové linky 112. „Osobní vozidlo Škoda Fabia 

řízené dosud neznámým řidičem, mělo z doposud přesně nezjištěných příčin vjet mimo 

komunikaci a narazit do zahradního domku. Ve vozidle se nikdo nenacházel, takže zda byl 

někdo zraněn, není zatím známo,“ řekla policejní mluvčí Irena Urbánková. 

Příčina a způsobená škoda jsou předmětem dalšího šetření. Policisté po neznámém 

řidiči pátrají.14 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Přášek, J.: Neznámý řidič narazil večer do zahradního domku. Z místa pak zmizel [cit. 15. 11. 2020]. 

Dostupné z WWW: <https://olomoucka.drbna.cz/krimi/20915-neznamy-ridic-narazil-vecer-do-zahradniho-
domu-pobliz-olomouce-z-mista-zmizel.html>. 
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Příloha 5c 

Ve čtvrtek utichne v Čechách i na Moravě řada vysílačů současné televize 

V noci ze čtvrtka na pátek skončí vysílání současného DVB-T signálu na mnoha 

místech v Česku. Na DVB-T2 budou přecházet v různých částech země různé kanály. 

Vůbec poprvé konec DVB-T vysílání z pozemních vysílačů dorazí k obyvatelům 

Moravskoslezského kraje. Je to jeden z posledních regionů, kde ještě přechod nezačal. 

Konkrétně již v pátek 28. srpna naladí vysílání České televize pouze v DVB-T2 diváci, kteří 

přijímají signál z vysílače Frýdek-Místek - Lysá hora, Ostrava - Hladnov a řady další vysílačů 

a dokrývačů. 

Jsou to Ostrava - Hošťálkovice, Třinec - Lidická, Vrbno pod Pradědem - nám sv. 

Vojtěcha, Jablunkov - Bezručova, Mosty u Jablunkova - Zápověď a Hradec nad Moravicí - 

Na Tylovách. Ve všech těchto případech již běží finální DVB-T2 vysílání České televize, až 

na Zápověď, kde bude spuštěno vysílání v pátek na kanále 33. 

„Diváci, kteří dosud přechod na nový standard televizního vysílání neřešili a přijímají 

TV stanice České televize s varovným piktogramem, budou potřebovat pro zajištění 

bezplatného příjmu televizor nebo set top box, který umí přijmout DVB-T2 vysílání,“ 

informují v prohlášení České radiokomunikace (ČRa), které přechod zajišťují. 

ČRa také upozorňují, že na přechod musí být pro příjem kanálu 26, na kterém vysílá 

DVB-T2 síť České televize na severní Moravě, připraveny společné televizní antény na 

domech, které příjemcům pozemního TV vysílání upraví odborná servisní firma. 

Zlínský a Olomoucký kraj 

Moravskoslezský kraj ale není jediný, kde bude končit současné vysílání. 

Ve Zlínském kraji se v tomto termínu bude vypínat signál DVB-T z vysílače Jablůnka 

- Pálenisko, Valašské Meziříčí - Radhošť, Velké Karlovice - Na Kyčerce, Vsetín - Bečevná a 

Valašská Bystřice - Búřov. I zde již běží finální vysílání nového formátu. 

Diváci v Olomouckém kraji pak budou muset přejít na nový standard televizního 

pozemního vysílání, pokud přijímají Českou televizi v DVB-T z vysílačů Jeseník - Praděd, 

Jeseník - Zlatý Chlum, Hanušovice - škola, Horní Lipová - u nádraží, Hlubočky - Gagarinova, 

Kopřivná, Zlaté Hory - Biskupská kupa a Žulová - Hlavní. 

 

Pardubický, Královéhradecký kraj a Vysočina 

V Pardubickém kraji se bude vypínat současný signál ČT šířený z vysílačů Pardubice - 

Krásné, Svitavy - Kamenná Horka, Ústí nad Orlicí - Kubincův kopec, Žamberk - Na Rozálce 
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a Letohrad - nad ZD. Vedle toho se bude přelaďovat 29. srpna vysílání z Kubincova kopce na 

finální DVB-T2 kanál 39. 

Až 31. srpna pak bude ukončeno DVB-T vysílání multiplexu 4 (soubor programů na 

jedné frekvenci) z vysílačů Pardubice - Slatiňany a Svitavy - Hřebečov. Ten nahrazuje DVB-

T2 multiplex 24, který bude šířit stejné programy, tedy Nova Action, Nova Gold, Nova 2, 

Prima Comedy Central, Joj Family, TV Relax, TV Rebel, Rebel 2 Slušnej kanál, a TV1. 

Ve středu 26. srpna pak byly v Pardubickém kraji zapnuty finální frekvence DVB-T2 

vysílání multiplexu 4. Konkrétně to jsou lokality Žamberk - Na Rozálce a Letohrad - nad ZD. 

Na Vysočině se pak ze čtvrtka na pátek přepnou diváci sledující signál ČT z vysílače 

Jihlava - Javořice a dále Brtnice - Rokštejnská ulice, Havlíčkův Brod - Údolní ulice, 

Okrouhlice - Vadín a Velké Meziříčí - Fajtův vrch. 

Ani Královéhradecký kraj nezůstal tento týden ušetřen. Od této středy již diváci naladí 

programy Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV, 

Kino Barrandov, Barrandov Krimi a Seznam TV šířené vysílačem Trutnov - Černá hora jen v 

DVB-T2 multiplexu 23. 

Přechod na DVB-T2 pokračuje podle nově schváleného harmonogramu. Celý proces 

přechodu na DVB-T2 bude dokončen 29. října 2020. Posledním vysílačem, kde proběhne 

přepnutí, bude vysílač Valašské Klobouky – Ploštiny. 

Poté bude současné televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G. 

Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 

2030.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ve čtvrtek utichne v Čechách i na Moravě řada vysílačů současné televize[ cit. 30. 8. 2020]. Dostupné 

z WWW: <https://www.idnes.cz/technet/tv-sat/digitalni-vysilani-konec-
jihlavsko.A200825_111415_digitv_vse>. 
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Příloha 5d 

Jedna z nejúspěšnějších zástupkyň je od nás z Horky 

Redakce časopisu Řízení školy každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepšího zástupce 

ředitele školy Zlatá karabina. Cílem soutěže je ocenit nelehkou práci zástupců ředitelů 

škol, kteří spojují vedení školy, učitele, žáky a rodiče. Cenu za Mimořádný počin letos 

získala Mgr. Martina Hricová. 

Odborná porota v čele s náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem 

ocenila její mimořádné mnohaleté úsilí při zlepšování kvality vzdělávání na Základní 

škole v Horce nad Moravou. 

Odborná porota také ocenila, že Martina dokáže skloubit férovost, důslednost a moderní 

výukové trendy. Její práce je precizní a ve škole se všichni kolegové mohou spolehnout, 

že vše bude fungovat. Zároveň dbá na to, aby byli kolegové i žáci ve škole rádi. V době 

uzavření škol se významně podílela na zavádění digitálních technologií do výuky. 

Martina k tomu dodává: „Je to ocenění pro celou naši školu, kterého bych nedosáhla bez 

spolupráce všech pedagogů.“16 

 

 

 

                                                 
16 Cit. [7. 12. 2020]  z WWW: <https://www.zshorka.cz/>. 
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Příloha 5e 

Češi letos rekordně sledují televizi. Na podzim i přes čtyři hodiny denně 

Během podzimu výrazně narostl čas strávený před obrazovkou. A to na 4 hodiny a 

18 minut denně. 

Lidé letos kvůli koronakrizi tráví víc času doma. A je to vidět i na celkovém času, kdy 

sledují televizi. Během jarní i podzimní vlny covidu zaznamenaly tuzemské stanice rekordní 

čísla. A vzhledem k chystanému nedělnímu přechodu České republiky do nejpřísnějšího 

pátého stupně protiepidemického systému PES zůstanou k obrazovkám přilepeni i během 

tradičně silných Vánoc a zbytku roku. 

Kolik času letos diváci sledováním televize tráví? Například během října se jednalo 

o 4 hodiny a 18 minut denně. To je o 35 minut více než v předchozích letech. Jde dokonce 

o nejdelší dobu strávenou před obrazovkou od počátku peoplemeterového měření v roce 1997. 

„M ůže za to nepochybně pandemie koronaviru, která nás jednak ve větší míře uzavírá 

v našich domovech a jednak vzbuzuje velký hlad po informacích,“ komentuje výsledky 

Tereza Šimečková z výzkumné agentury Nielsen Admosphere. 

 

Zatímco v předchozích měsících lidé lačnili především po informacích a zajímaly je 

zejména zpravodajské pořady, o Vánocích tradičně přilákají nejvíc diváků k obrazovkám 

pohádky. 

Například loňskou štědrovečerní novinku Princezna a půl království sledovalo na 

České televizi téměř 2,5 milionu diváků (a to jsou v čísle započítáni jen ti ve věku nad 15 let). 

O den později zvítězila další pohádka Čertí brko (2,3 milionu diváků) a o den později Tři 

oříšky pro Popelku (1,6 milionu sledujících ve věku nad 15 let). 

A které příběhy se těší mezi malými i velkými diváky největší oblibě? U dětí v loňské 

anketě Deníku o nejoblíbenější pohádku zvítězilo Ledové království. 
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Mezi dospělými zabodovaly Tři oříšky pro Popelku. 

 

Ani letos o ně diváci nepřijdou: Elsu z Ledového království mohli v obývácích přivítat 

už ve středu večer na Nově. A Libuši Šafránkovou coby Popelku uvidí na České televizi 

o Štědrém dnu.17 

                                                 
17 Češi letos rekordně sledují televizi. Na podzim i přes čtyři hodiny denně [cit. 31. 12. 2020]. Dostupné 

z WWW: <https://olomoucky.denik.cz/cesi-v-cislech/sledovani-tv-2020.html>. 
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Příloha 5f 

Statistika nuda je? Ale kdeže. Data o Češích prozrazují všelijaké pikantnosti 

V lásce na věku nezáleží. Nevěříte? Pak vězte, že řadu důkazů o platnosti tohoto rčení 

přinášejí i oficiální data Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

Tak kupříkladu: loni si 252 nevěst vzalo ženichy, kteří byli o více než 25 let starší. Po 

zralejších nevěstách toužili také pánové, i když v menším měřítku: 15 mužů loni pojalo za 

choť dámu, která byla o 25 či více let starší. 

Ve statistice figuruje například jedna dvacetiletá nevěsta, která řekla ano snoubenci 

z věkové kategorie 65+. Věkový rozdíl mezi nimi tedy činil přinejmenším 45 let. 

To nejmladším pánům, kteří se oženili s dámami v seniorském věku, bylo 39 let. 

Jednalo se hned o čtyři taková nová manželství. 

Svatební data také potvrzují klišé, že když si hledají životní partnery z ciziny, ženy 

pokukují spíše po ženiších ze Západu, naopak muži spíše po nevěstách z Východu. 

České snoubenky se (po Češích a Slovácích) nejčastěji vdávaly za Němce a Brity. 

Naopak čeští ženiši si (po Češkách a Slovenkách) brali nejčastěji Ukrajinky a Rusky. 

Ve svatebních datech se nezřídka projevuje buď víra v numerologii, či jen prostá 

snaha nezapomenout na tento velký životní krok při každoročních výročích. 

 „Nezvykle vysoký byl letos počet manželství uzavřených v únoru, k čemuž zřejmě 

přispěla zajímavá data v kalendáři,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické 

statistiky ČSÚ. „Až třetina únorových novomanželů si pro svatební den zvolila sobotu 22. 2. a 

na obřady byla bohatá i sobota 29. či čtvrtek 20. února.“ 

Když už partneři zatouží po potomkovi, ve kterém měsíci ho nejčastěji počnou? 

Nejvíce dětí se dlouhodobě rodí v červenci. Když se odečte devítiměsíční těhotenství, 

ukáže se, že nejplodnějším měsícem je ten, který je ostatně pojmenován po chuti k páření ve 

zvířecí říši. Tedy říjen. 
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„Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští, pak statistika 

předpovídá, že nestvůra už neposnídá,“ zní v písničce Statistika Zdeňka Svěráka a Jaroslava 

Uhlíře z pohádky Princové jsou na draka, jejíž nejznámější úryvek jsme si půjčili i do titulku 

tohoto článku. 

Případné pohádkové nestvůry zřejmě nepotěší fakt, že jméno Jan je mezi rodiči 

i nadále populární. Podle posledních dostupných údajů ČSÚ drží „Honzové“ či „Jeníci“ mezi 

nejčastějšími jmény novorozených chlapců druhé místo. Jen pro pořádek: první jsou Jakubové 

a třetí Tomášové. 

 

Jaké další cenné údaje nám tuzemská statistika vyčíslí? 

Třeba to, že jsme značně rozjedení. Spotřeba potravin dosáhla v roce 2019 hodnoty 

796,5 kg na obyvatele, což je nejvyšší číslo od roku 1993. 

 „Historicky nejvyšší spotřeby na obyvatele bylo loni dosaženo u rýže, a to 6,7 kg, 

u drůbežího masa 29 kg, sýrů 13,8 kg či jižního ovoce 37,5 kg,“ říká Renata Vodičková, 

vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. 

Tato čísla je ale třeba číst obezřetně. „Kalkulované množství zahrnuje také možné 

potravinové ztráty a odpady, které jsou odhadovány až na jednu třetinu spotřeby,“ upozorňuje 

Marek Rojíček, předseda ČSÚ. 

V datech lze objevit zajímavé detaily. Tak například zeleniny celkově sníme jen o pár 

kilogramů více než masa. 

A údajné japonské přísloví „kolik třešní, tolik višní“ z filmu Jáchyme, hoď ho do 

stroje čeští jedlíci nepotvrzují. Třešní totiž loni spořádali 900 gramů, ale višní jen 500 gramů. 

Češi jsou podle mezinárodních srovnání také vyhlášenými „pejskaři“. 
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Alespoň jednoho psa chová 41 procent tuzemských domácností, vyplývá z údajů 

Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata. To je druhé nejvyšší číslo mezi 

evropskými státy po Rumunsku (46 %). 

V dalším evropském srovnání pak bodujeme rovnou na prvním místě. Projekt Evropa 

v datech spočítal, že v Česku žije 578 chovatelů včel na každých 100 tisíc obyvatel, což je 

nejvíc v Unii. 

A nezaostáváme ani v počtu samotných včelstev přepočítaných na rozlohu země. 

Tuzemských osm úlů na kilometr čtvereční je třetí nejvyšší číslo mezi zeměmi 

sedmadvacítky. 

I v případě posledního čísla zůstaneme u fauny. Mezi nezvyklými statistickými 

proměnnými lze najít třeba počet aktivních nor na hektar (ANV/ha). O co se jedná? 

Měří se tak aktivita hrabošů na polích. „Průměr intenzity výskytu hrabošů stoupl 

z říjnové hodnoty 664 aktivních nor na hektar na 776 AVN/ha v listopadu,“ uvádí v tiskové 

zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Statistika nuda je? Ale kdeže. Data o Češích prozrazují všelijaké pikantnosti [cit. 31. 12. 2020]. 

Dostupné z WWW: <https://olomoucky.denik.cz/cesi-v-cislech/silvestrovska-pikantni-data.html>. 
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11. Fotografická příloha19 

Foto 1 

 

 

Foto 2 

 
                                                 
19 Foto 1-10, 13, 15-24, 29-30 archiv J. Krejčí; foto 11, 12 archiv Luděk Tichý; foto 14 archiv 

J. Vepřkové; foto 25-28 archiv ZŠ. 
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Foto 3 

 

 

Foto 4 
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Foto 5 
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