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1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 

1.1 Název školy, sídlo, kontakt 

Název školy: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál 

Sídlo: Žižkova ulice 3, 794 01 Krnov 

IČ: 00852562 

Telefonní číslo: 554 610 743, 774 406 614 

Webové stránky: www.zs4krnov.cz 

e-mail: ondrova@zs4krnov.cz 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Datum zařazení do sítě 
škol: 

30. 1. 1996 

Kapacita školy: 730 

 

1.2 Zřizovatel 

Zřizovatel: Město Krnov 

Adresa: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČ: 296139 

Webové stránky: www.krnov.cz 

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hradil 

 

1.3 Ředitel školy 

Ředitelka: Mgr. Monika Ondrová 
 

Telefon: 774 406 614 

e-mail: ondrova@zs4krnov.cz 

 

 

 



1.4 Školská rada 

Předseda:  Ing. Kamil Šmídák (zřizovatel) 

Členové: Doc. Mgr. Steriani Elavsky (zákonní zástupci) 

Mgr. Petra Čanaklisová (zákonní zástupci) 

Mgr. Bc. Miroslav Indrák (zřizovatel) 
 

Mgr. Petra Petrůjová (pedagogičtí pracovníci) 
 

Mgr. Luboš Váňa (pedagogičtí pracovníci) 
  

  

 

1.5 Školní družina 

Sídlo: Žižkova ulice 1, 794 01 Krnov 

IZO: 119 500 493 

Webové stránky: www.zs4krnov.cz 

Telefon:  774 406 616 

Kapacita družiny: 180 
 
 

1.6 Počet tříd, počet žáků 

 

Celkový počet tříd 

 

Celkový počet žáků 

 

Počet žáků na třídu 

 

Počet žáků na učitele 

2020/2021 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

21 22 515 512 24,52 23,27 13,91 13,47 

 

1.7 Školní družina, počet žáků, počet oddělení 

  
Počet žáků 

Počet 
oddělení 

Počet žáků 
na oddělení 

Počet 
vychovatelek 

Počet 
úvazků 

 
celkem 

 
165 

 
6 

 
27,5 

 
6 

 
5,36 

 



1.8 Dojíždějící žáci 

 
Úvalno 

 
29 

 
Brantice 

 
3 

 
Býkov 

 
3 

 
Hošťálkovy 

 
1 

 
Zátor Loučky 

 
2 

 
Čaková 

 
3 

 
Brumovice 

 
2 

 
Krásné Loučky 

 
1 

 
Červený Dvůr 

 
9 

 
Dubnice 

 
1 

 
Holčovice 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Celkové počty pracovníků 

 2020/21 2021/22 

 Počet osob 
Počet 

úvazků 
Počet osob 

Počet 
úvazků 

pedagogové 51 50,51 54 48,47 

Učitelé 37 35,90 38 34,80 

Vychovatelé 6 5,36 6 5,36 

Asistenti pedagoga 8 8,25 9 7,28 

Školní psycholog 0 0 1 1,00 

nepedagogové 12 11,2 13 11,75 

Správní zaměstnanci 12 11,2 13 11,75 

zaměstnanci celkem 63 61,71 67 60,22 

 

 

 

2.2 Kvalifikovanost pracovníků 

 
funkce 

 
počet 

 
kvalifikaci splňuje 

 
kvalifikaci 
nesplňuje 

 
učitelé na 1. stupni 

 
14 

 
14 

 
0 

 
učitelé na 2. stupni 

 
24 

 
24 

 
0 

 
vychovatelky 

 
6 

 
6 

 
0 

 
asistentky pedagoga 

 
9 

 
9 

 
0 

 

 



 

2.3 Mzdové podmínky pracovníků školy 

Rok 2020/21 2021/22 

 průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná 
měsíční 

výše nenárokové 
složky mzdy 

průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná měsíční 
výše nenárokové 

složky mzdy 

pedagogičtí  
pracovníci 

 
34 997 

 
2 392 

 
35 250  

 
2 517 

nepedagogičtí  
pracovníci 

 
17 109 

 
892 

 
17 459 

 
1 169 

celkem  
pracovníci 
školy 

 
31 994 

 
1870 

 
32 548 

 
1 896 

 

Do výše mzdy nejsou započítány DPP z projektu. 

 

2.4 Nepedagogičtí pracovníci 

 
 

funkce 
 

 
počet 

pracovníků 
 

 
 

úvazek 

 vzdělání  

 
SOU 

 
SŠ 

 
VŠ 

 
Ekonomka 

1 
 

1 - 1 - 

 
personalistka 

1 1 - 1 - 

 
Školník 

1 1 1 - - 

 
Údržbář 

1 0,5 - - 1 

 
Uklízečky 

5 4,75 4 1 - 

 
správce IT 

1 0,5 - - 1 

 
správce hřiště 

2 1 - 1 1 

 

 



2.5 Metodické orgány ve škole 

 

  
Metodická sekce 1. – 3. tříd 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Hana Macečková 

 
Členové sekce 

Mgr. Vladimíra Mohylová, Mgr. Lenka Beránková, Mgr. Petra 
Petrůjová, Mgr. Alena Paluchová, Mgr. Miroslava Leszková 

 

  
Metodická sekce 4. – 5. tříd 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Monika Alčerová 

 
Členové sekce 

Mgr. Lenka Smělíková, Mgr. Naděžda Ručková, Mgr. Jitka 
Vavříková, Mgr. Košárková, Mgr. Yvona Tomanová, Mgr. 
Dominika Černá 

 

  
Předmětová komise - matematika 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Lenka Maroušová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Jana Švédová, Mgr. Luboš Váňa, Ing. Jozef Blažek,  
Ing. Michal Brunclík, Mgr. Barbora Winklerová 

 

  
Předmětová komise – jazyk český 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Kateřina Adami 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Lenka Obručová, Mgr. Hana Hrčková, Mgr. Lucie Butorová 

 

  
Předmětová komise – jazyk anglický 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Markéta Ecklová 

 
Členové sekce 

2. stupeň: Mgr. Hana Vlčková, Mgr. Illíková, Mgr. Maderová 
1. stupeň: Mgr. Yvona Tomanová, Mgr. Jitka Vavříková, 
 Mgr. Petra Petrůjová, Mgr. Alena Paluchová, 
 Mgr. Monika Ondrová 



 

 

 

  
Předmětová komise – jazyk německý 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Lucie Butorová 

 
Členové sekce 

 
Ing. Eva Bachová 

 

  
Předmětová komise - dějepis 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Lenka Obručová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Silvie Kotasová 

 

  
Předmětová komise - zeměpis 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Karolína Bednářová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Silvie Kotasová,Mgr. Michaela Fellows,  

 

  
Předmětová komise - přírodopis 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Lenka Maroušková 

 
Členové sekce 

Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Martina Šlachtová,  
Mgr. Luboš Váňa 

 

  
Předmětová komise - chemie 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Martina Šlachtová 

 
Členové sekce 

 
Ing. Michal Brunclík, Mgr. Barbora Winklerová 

 

 

 



 

  
Předmětová komise - fyzika 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Michal Brunclík 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Zdeněk Obruča 

 

  
Předmětová komise – tělesná výchova 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Jaroslav Kopecký 

Členové sekce Mgr. Karolína Bednářová, Ing. Petr Adami 

 

  
Předmětová komise – občanská nauka 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Silvie Kotasová 

 
Členové sekce 

 
Ing. Petr Adami, Mgr. Jana Švédová 

 

  
Metodická sekce – Člověk a svět práce 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Jaroslav Kopecký 

 
Členové sekce 

 
Ing. Petra Adami, Ing. Miloš Krygel, Ing. Jozef Blažek,  
Mgr. Barbora Winklerová 

 

  
Metodická sekce – Člověk a umění 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Markéta Ecklová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Hana Hrčková, Mgr.Luboš Váňa,  
Mgr. Martina Šlachtová  

 

 

 

 



 

 

Hlavní úkoly metodických sekcí a předmětových komisí: 

 Zpracovávají tematické plány, kontroluje jejich časové plnění 

 Navrhuje kontrolní práce žáků a vyhodnocuje jejich výsledky 

 Zajišťuje spolupráci mezi 1. a 2. stupněm 

 Sleduje vybavenost učebními pomůckami, navrhuje opatření na zlepšení 

 Plánuje a organizuje oborové školní akce  

 Zajišťuje přípravu a účast žáků v soutěžích 

 Realizuje schůzku nejméně třikrát ročně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Výsledky vzdělávání žáků 

 Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše 

škola“ platného od 1. 9. 2016 

 Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (na prvním stupni jedna třída v ročníku) 

se vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše 

škola“ s RVHV platnému od 1. 9. 2016 

 Na základě ŠVP metodické sekce vyhotoví tematické a časové plány na celý školní rok 

 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

 
Zapsaní žáci: 

 
63 

 
Počet odkladů: 

 
19 

 
Počet nepřijatých: 

 
0 

 
Počet dodatečných odkladů: 

 
0 

 
Počet přijatých žáků do 1. ročníku: 

 
43 

 
Počet žáků plnících povinnou šk. doch. v zahraničí 

 
1 

 

Do prvního ročníku základní školy bylo pro školní rok 2022/23 do dvou tříd přijato 44 žáků. 

3. 2. Výsledky přijímacího řízení 

3. 2. 1. Přehled umístění vycházejících žáků na víceletá gymnázia 

 z pátého ročníku 

Gymnázium – osmileté studium 7 

 

3. 2. 2. Přehled umístění vycházejících žáků na víceletá gymnázia 

 z devátého ročníku z osmého ročníku ze sedmého ročníku 

Gymnázia 5 0 0 

Střední vzdělávání 
s maturitní zkouškou 

54 0 0 

Střední vzdělání 
s výučním listem 

13 2 0 

Nenastoupili 0 1 1 

Celkem 72 3 1 



3. 2. 2. 1. Počet žáků přijatých na studijní obory SOŠ, SOU a gymnázia:  

 počet žáků 

Gymnázium, Krnov 3 

Slezské gymnázium, Opava 1 

IUVENTAS, Soukromé gymnázium a SOŠ, 
Ostrava 

1 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov 9 

SPgŠ a SZŠ, Krnov 6 

SŠ průmyslová, Krnov 13 

Střední průmyslová škola a Obchodní 
akademie, Bruntál 

3 

Gymnázium a střední odborná škola, Rýmařov 1 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší 
odborná škola, Opava 

1 

OA a SOŠ logistická, Opava 7 

Soukromá obchodní akademie, Opava 1 

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava 4 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava 1 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava 2 

SPŠ stavební, Opava 3 

SŠ zdravotnická škola, Opava 1 

Střední škola techniky a služeb, Karviná 1 

 

3. 2. 2. 2. Počet žáků přijatých na tříleté učební obory SOU: 

 počet žáků 

SŠ průmyslová, Krnov 6 

SOŠ a ZŠ, Město Albrechtice 1 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava 4 

Střední škola technická, Opava 3 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - 
Vítkovice 

1 

 

 

 



3. 3. Výchovné a kariérové poradenství, volba povolání 

Mgr. Jana Švédová    

výchovný poradce, 730 585 956, svedova@zs4krnov.cz 

 

Vzdělávání a rekvalifikace: 

Kariérové poradenství a koučování, Škola manažerského rozvoje o. s. r., Ostrava,  

Studium výchovného poradenství pro učitele základních a středních škol, OU Ostrava, 

Pedagogická fakulta – CDV,  

Prezentace studijních programů pro výchovné poradce ZŠ, KVIC Nový Jičín, Opava,  

Diagnostika bez diagnostiky, online Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Moravskoslezského kraje, 

Péče o žáky s problémy ve škole z pohledu výchovného poradce, online KVIC Nový Jičín, 

Opava, 

Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky, online, Síť podpory nadání východních 

Čech, 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – metodické setkání, PPP a SPC 

Bruntál. 

Jak poznáme, že rozvíjíme kariérové poradenství – online, Národní pedagogické institut ČR 

 

Zapojena do projektů:  

 Společný rozvoj inkluze v Krnově 

 Místní akční plán vzdělávání v obcích na Krnovsku 

 Naše nová škola III 

 MSPAKT – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Ostrava, kariérové poradenství 

 

Úzká spolupráce probíhala ve  Školním poradenském pracovišti ve složení školního 

metodika prevence Mgr. et Mgr. Hanou Vlčkovou a speciálního pedagoga Mgr. Lenky 

Smělíkové, školní psycholožkou Mgr. Markétou Kremplovou, dále s vedením školy, třídními 

učiteli a pedagogickými pracovníky. Od 12 května 2022 nastoupila na školu nová školní 

psycholožka PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA, která je zástup za mateřskou 

dovolenou. 

 

 

 

mailto:svedova@zs4krnov.cz


Exkurze, besedy, dny otevřených dveří a řemeslné dny žáků 7., 8. a 9. ročníků: 

 

Přehlídka středních škol Krnov a Artifex 2021, Bruntál – tyto akce z důvodu koronavirové 

situace nebyly uskutečněny. Jedná se o akce s širokou nabídkou středních škol naší oblasti. 

Místo toho proběhl v listopadu 2021 a lednu 2022 ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zde učitelé a žáci prezentujících SŠ distanční formou 

představovali své školy a odpovídali na otázky zájemců o studium.  

Prezentace středních škol - ve čtvrtek 21. října 2021 proběhla v odpoledních hodinách na 

naší škole prezentace zástupců sedmnácti středních škol okresu Bruntál, okresu Opava a 

Gymnázia z Jeseníku. Žáci i jejich rodiče měli možnost se osobně informovat o jednotlivých 

oborech, aktuálních podmínkách přijetí, podmínkách studia na těchto školách a všech dalších 

otázkách, které je zajímali. U některých stánků obdrželi žáci nebo rodiče drobné dárky, letáky 

a dokonce jsme měli možnost shlédnout praktickou ukázku masáží.  

Alfa Plastik – moje volba? - žáci osmých bruntálskou firmu navštívili Alfa Plastik. Návštěva 

probíhala ve výrobně plastů. Žáci byli seznámeni se strukturou a finančním ohodnocením 

jednotlivých profesí. 

Beseda s pracovnicí ÚP IPS - 20. října ve středu a 21. října 2021 ve čtvrtek proběhla na naší 

škole pro žáky 9. a, 9. b a 9. c beseda s pracovnicí Úřadu práce Bruntál. Žáci byli seznámeni, 

jak jim mohou služby pracoviště Informačního a poradenského střediska (IPS) pomoci při 

výběru střední školy. Žáci dostali odkazy na důležité webové stránky a byli seznámeni se 

situaci na Trhu práce, převážně v naší oblasti. Dále se společně všichni zamýšleli o 

nastávajících změnách  pracovních pozic, které jsou a budou výrazně ovlivňovány současnou 

modernizací a digitalizací systémů a pracovišť. Žákům byly nabídnuty osobní konzultace 

přímo na ÚP Bruntál.                    

Řemeslné dny -  žáci devátých ročníků navštívili během listopadu 2021 až ledna 2022 

Řemeslné dny na Střední škole průmyslové v Krnově. Některé skupiny navštívily také 

partnerské zaměstnavatele školy. Akce proběhla díky projektu polytechniky OOKAP P4. 

Žáci se účastnili prezentací firem. Shlédli nejmodernější technologie z oblasti informačních 

technologií, mechatroniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování 

počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo. Po přesunu do prostor školy byli 

seznámeni s moderními učebnami, s počítačovou technikou, dílnami s CNC stroji, servisními 

a diagnostickými pracovišti i speciálními uměleckými dílnami. 

Živá knihovna studijních možností ve Světě Techniky Ostrava – tato akce Moravskoslezského 

kraje měla proběhnout 25. ledna 2022, ale z důvodu koronavirových opatření byla zrušena. 

Žáci mohli prezentace středních škol shlédnout online. 

 



Webinář Policie ČR - pátek 8. dubna 2022 se zájemci ze sedmých a osmých tříd se zúčastnili 

online webináře. Akce byla pořádána ve spolupráci se společností MS PAKT pod záštitou 

Moravskoslezského kraje. Žákům byly představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, které 

obnáší povolání policisty a jaké testy je budou čekat, aby splnili nejen fyzické předpoklady. 

Také byli seznámeni s tím, jak je Policie ČR rozdělena v rámci jednotlivých krajů.  

      

Beseda sociálních služeb Slezské Diakonie - 20. dubna 2022 proběhla online beseda pro 

zájemce z osmých tříd. Besedou žáky provázeli zaměstnanci Slezské Diakonie.  

 

Exkurze v pekárně ASPEC V Krnově - 6. května navštívili žáci 8. ročníků pekárnu. 

Akce proběhla v rámci spolupráce Kariérového poradenství projektu MSPAKT. 

Žáci se seznámili s pracovními pozicemi, s technologickými postupy a výrobou produktů 

pekárny.  

 

Trh pracovních příležitostí na Středním učilišti stavebním v Opavě – úterý 27. května.   

Prostřednictvím této akce bylo žákům osmých tříd představeno, v jakém prostředí probíhá 

odborný výcvik. Mohli si zde vytvořit představu, co je čeká, pokud se rozhodnou pro některé 

ze stavebních řemesel, případně pro některý ze dvou maturitních oborů, který se na tomto 

učilišti vyučuje. 

 

Projektové dny kariérového poradenství pro žáky 8. ročníků – 11. dubna a 20. května 2022. 

Aktivity projektu Naše nová škola III byly zaměřené na kariérové poradenství a posuny 

v přemýšlení žáků nad výběrem budoucí profese.  Celou dopolední akcí je provázela 

odbornice z oblasti kariérového poradenství.  

Exkurze na Střední škole průmyslové - 26. května 2022 třída 8. C navštívila Střední školu 

průmyslovou v Krnově. Žáci zde byli postupně seznámeni s obory, které tato škola nabízí.  

 

 

V průběhu období 9/2021 – 12/2021 střídavě pokračovala opatření z důvodu 

Koronaviru. Od ledna probíhala široká nabídka oborů jednotlivých středních škol žákům a 

zákonným zástupcům formou společných a osobních konzultací a schůzek. Na škole jsme 

průběžně diagnostikovali žáky, aby měli zpětnou vazbu a srovnání k jejich volbě středních 

škol. Dále probíhaly motivační aktivity kariérního poradenství a rozvoj kompetencí 

k efektivnímu plánování budoucí kariéry pro žáky sedmých až devátých tříd (např. RIASEC, 

orientační test temperamentu, Profitest společnosti Infoabsolvent, kariérní strom, časová 

osa aj.) Problematika volby povolání probíhala současně v předmětech Občanská výuka a 

Pracovní činnosti – Svět práce. 

Aktuální informace k výběru škol a přijímacímu řízení byly předávány osobně, 

telefonicky, mailem, postupně byly zveřejňovány na webových stránkách školy.  



Pro podporu učebních oborů využíváme podporu projektu „Řemeslo má zlaté dno“ a 

„Řemeslo má respekt“. Ve spolupráci projektu MSPAKT byly zorganizovány některé z návštěv 

u místních krnovských zaměstnavatelů (firmy BAŠISTA, ALUBRA, ASPEC). 

V květnu 2022 proběhly konzultace k výběru náhradních středních škol a učebních 

oborů. 27. června 2022 bylo zorganizováno závěrečné rozloučení s vycházejícími žáky. 

Jednalo se o slavnostní akci v koncertní síni sv. Ducha za přítomnosti rodičů, učitelů a 

zástupců města Krnova. 

V rámci projektu Naše nová škola III, proběhly projektové dny kariérového 

poradenství pro žáky osmých tříd. Akci vedl odborník z praxe. 

Žáci devátých tříd se zapojili do Soutěž INSTAGRAM @3strednibruntal,  tři z nich byli 

úspěšní a vyhráli dárkový balíček. 

 

Volba povolání 

Kvalifikovaný vyučující vyučoval problematiku Volby povolání v rámci předmětu Pracovní 

činnosti Volba povolání v 9. ročníku, problematice se dále věnují třídní učitelé a učitelé 

občanské výchovy v 8. a 9. ročníku.  Spolupracujeme s ÚP Bruntál, vycházející žáci 8. a 9. 

ročníků se zúčastnili na online veletrhů, řemeslných dní, online webinářů aj. Na škole 

proběhly besedy s pracovnicí úřadu práce. Škola průběžně umožňuje svým žákům návštěvu 

Dnů otevřených dveří jednotlivých středních škol dle vlastního výběru. V období druhého 

čtvrtletí školního roku žáci navštívili aktuálně nabízené akce a dny profesí střeních škol. V záři 

jsme předali informace zákonným zástupcům vycházejících žáků o přihláškách, zápisových 

lístcích a krocích při výběru střední školy. V říjnu se na škole konala burza škol, na které se 

žáci a jejich rodiče druhého stupně seznámili osobně s jednotlivými zástupci středních škol 

Bruntálska a Opavska. V první polovině školního roku jsme řešili danou problematiku dle 

aktuálního stavu, z důvodu vzniklé situace Koronaviru. V druhém pololetí probíhalo již vše 

v běžném režimu. 

 

3.3 Tabulky výsledků vzdělávání, chování a absence 

 údaje v tabulkách jsou za 2. pololetí školního roku, ke dni 30. 6. 2022 

3.3.1 Přehled výsledků vzdělávání 

 počet žáků prospělo 
prospělo s 

vyznamenáním 
neprospělo 

1. stupeň 274 49 222 3 

2. stupeň 254 129 120 5 

celkem 528 178 342 8 

 

https://www.zs4krnov.cz/index.php/skola/skolni-poradenske-pracoviste/vychovny-a-karierovy-poradce/861-soutez-instagram-3strednibruntal


3.3.2 Přehled výsledků chování 

 
Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU 
Důtka 

TU 
Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
z chování 

1. stupeň 274 60 42 5 0 0 0 0 

2. stupeň 254 72 27 14 17 10 0 0 

celkem 528 132 69 19 17 10 0 0 

 

3.3.3 Přehled počtu zameškaných hodin 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

 celkem na žáka celkem na žáka 

1. stupeň 15 836 57,80 23 0,08 

2. stupeň 16 707 65,77 52 0,20 

celkem 32 543 61,63 75 0,14 

 
 
 
 
 
 
3.4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Spolupráce probíhá s PPP Krnov, PPP Bruntál, SPC Bruntál, SPC Ostrava, SPC Opava. 

Celkový počet žáků s přijatými podpůrnými opatřeními (PO)  62 + 26* 

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 

30 + 26* 16 16 

 

 ve školním roce bylo zpracováno 11 individuálně vzdělávacích plánů, 

 pedagogičtí pracovníci se věnovali žákům se speciálními poruchami učení, speciálními 

poruchami chování, lehkým mentálním postižením, autismem, vadami řeči a žákům 

se SVP z kulturního prostředí, 

 žákům s vadami řeči byla věnována individuální péče speciálním pedagogem – 

logopedem, 

 podpora nejen žáků ze SVP a zákonných zástupců probíhala průběžně speciálním 

pedagogem, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a asistenty pedagoga. 



Ve školním roce byla realizována tato PO: 

 asistent pedagoga (AP) 

 individuálně vzdělávací plán (IVP) 

 předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) 

 pedagogická intervence 

 nákup didaktických a manipulačních pomůcek, speciálních učebnic. 

 

*Počet žáků vedených s PO 1 na škole bez vyšetření na SPZ.  Z toho 15 žáků s výukovými 

obtížemi a 3 žáci se zdravotními obtížemi. 

 

 

 

 

 
Vyučující PSPP* 

 
Počet hodin 

 
zaměření 

 
Mgr. Yvona Tomanová 

 
2 

 
logopedie 

 
Mgr. Hana Macečková 

 
3 

 
SPU, autismus 

 
Mgr. Lenka Beránková 

 
2 

 
SPU 

 
Mgr. Lenka Smělíková 

 
4 

 
školní speciální pedagog 

 
      Mgr. Lucie Butorová 

 
2 

Čeština jako druhý cizí 
jazyk 

 

3 vyučující byli zapojeni do pedagogické intervence, kterou doporučilo ŠPZ. 

 
  Mgr. Vladimíra Mohylová 

 
1 

 
žák 2. ročníku 1. pololetí 

 
  Mgr. Barbora Winklerová 

 
1 

 
žákyně 6. r.  dyskalkulik 

 
  Mgr. Kateřina Adami 

 
1 

 
žákyně 6. r. SPU JČ 

 

 

 

 



Odeslání žádostí do ŠPZ – nová šetření, přešetření žáků 

 
PPP Krnov 

 

 
18 

 
PPP Opava 

 

 
2 

 
SPC Bruntál 

 

 
6 

 
SPC Ostrava 

 

 
1 

  
SPC Srdce Opava 

 

 
1 

 

Slovní hodnocení 

Čtyři žáci, kterým je poskytována podpora, jsou na žádost rodičů hodnoceni slovně. 

* PSPP – předmět speciálně pedagogické péče                           

3. 4. 1. Čeština jako druhý cizí jazyk 

V letošním roce jsme vzdělávali 4 žáky na základě plánů jazykové podpory. Čeština jako 

druhý cizí jazyk probíhala individuálně v rozsahu 2 hodiny týdně v rámci předmětu speciálně 

pedagogické péče. 

Vyučující Počet hodin 

Mgr. Lucie Butorová 2 

Mgr. Lenka Smělíková 3 

 

Dalších 14 žáků přišlo během 2. pololetí z Ukrajiny.  Českému jazyku se vyučovali ve 

skupinách podle věku v rozsahu 2 – 3 hodiny týdně. 

Vyučující Počet hodin 

Mgr. Kateřina Adami 1 

Mgr. Lucie Butorová 1 

Mgr. Lenka Smělíková 2 
 

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem máme dostatek učebních materiálů. Vyučující 

absolvovali vzdělávací webináře. Úzce spolupracujeme s organizací Meta Praha, která nám 

operativně poskytuje rady. Od září budeme mít učebnice pro všechny ukrajinské žáky, které 

nám daruje PPF P. Kellnera. 



 
3. 4. 2. Školní psycholog 
Mgr. Markéta Kremplová, školní psycholog (dále ŠP), 736 653 003, kremplova@zs4krnov.cz 

 

Vzdělávání (kurzy, webináře):  

Dlouhodobý specializační kurz školní psycholog CŽV UPOL 

Dobronauti – zpátky v čase  

Průběžná metodická podpora – Mgr. Kateřina Palová, PhD.  

 

Činnost školního psychologa 

Ve školním roce 2021/2022 se školní psycholog (ŠP) věnoval zejména individuální práci 

prostřednictvím konzultací, psychologického poradenství a krizové intervence. Služby ŠP 

využívali především žáci školy, ale také zákonní zástupci žáků či pedagogičtí pracovníci. 

Mezi nejčastější témata, se kterými se žáci na ŠP obraceli, patřily různé osobní obtíže 

(psychické problémy – např. úzkostné stavy, nízké sebevědomí, zvládání emocí apod.), 

rodinné obtíže (rozvodová/rozchodová situace, střídavá péče, nesoulad mezi rodičem a 

dítětem apod.) a vztahové problémy (kamarádské/partnerské problémy). Mezi méně 

frekventovaná témata patřila u žáků témata úzce související se školou (např. zvládání stresu 

při testech či zkoušeních, neprospěch, nedostatek motivace k práci apod.). Následkem 

coronavirové krize byla v daném roce častější témata spojená se sociální fobií, úzkostmi 

z návratu do školy apod. V rámci individuální práce se ŠP věnoval také žákům s podpůrnými 

opatřeními (např. v rámci rozvoje komunikačních dovedností apod.). U zákonných zástupců 

se pak jednalo především o témata spojená s výchovnými problémy, obtížemi se školním 

prospěchem žáka apod. Pedagogičtí pracovníci konzultovali především vztahové problémy ve 

třídě, žáky s podpůrnými opatřeními apod. Během celého školního roku ŠP také intenzivně 

komunikoval s dalšími členy školního poradenského pracoviště (ŠPP).  

Během školního roku probíhala také ve vybraných třídách prvního stupně systematická 

preventivní práce zaměřená na rozvoj socio-emočních dovedností prostřednictvím 

preventivního programu Druhý krok (1., 2. a 4. ročník) a preventivního programu Dobronauti 

– zpátky v čase (2. ročník). Mimo systematickou práci s vybranými třídami byly realizovány i 

další vstupy do tříd zaměřené na podporu koheze, spolupráce, zlepšení vztahů apod. 

(zejména na druhém stupni). Pro deváté ročníky byla také realizována dobrovolná beseda 

zaměřená na psychickou přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.  

 

 



V odpoledních hodinách probíhal ve školním roce také odpolední klub Klubíčko pro žáky 

prvního stupně – jednu skupinu tvořili chlapci z prvních a druhých tříd, druhou skupinu dívky 

od třetí do pátého ročníku. Odpolední klub byl zaměřen opět zejména na rozvoj sociálních a 

emočních dovedností žáků. 

 

Od 12 května 2022 nastoupila na školu nová školní psycholožka 

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA, která je zástup za mateřskou dovolenou. 

Od tohoto období proběhlo 37 konzultací, z toho 15 z prvního stupně, 16 z druhého stupně a 

6 se zákonnými zástupci. Dále proběhl vstup „práce se třídou“ prvního ročníku.  

 

 
3. 4. 3. Speciální pedagog 
 
Speciální pedagog diagnostikuje a podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, partnery projektů, sociálními pracovníky 

OSPOD, dalšími odborníky, vedením školy. Spolupracuje také s jinými speciálními pedagogy 

ve městě i na úrovni kraje. Vede centrum kolegiální podpory pro školní poradenské 

pracovníky na Krnovsku. Speciální pedagog konzultuje a radí rodičům problémových žáků. 

Poskytuje přímou a pravidelnou speciálně pedagogickou péči žákům se specifickými 

poruchami učení, s lehkou mentální retardací, poruchami autistického spektra, řečovými 

vadami, psychickými poruchami či vážnými poruchami chování a dalším žákům (především 

dětem se sociálním znevýhodněním). Zajišťuje speciálně pedagogickou podporu a 

poradenství žákům, rodičům, vyučujícím, pedagogickým asistentům. S žáky, u kterých se 

objeví výukové obtíže, pracuje individuálně a rozhoduje o dalším postupu (např. jejich 

šetření v PPP, SPC). Sestavuje strategie a postupy vedoucí k odstranění či zmírnění výukových 

problémů. Vede předměty speciálně pedagogické péče. Speciální pedagog se aktivně podílí 

na sestavování plánů pedagogické podpory pro žáky se specifickými poruchami učení a 

vzdělávacími a výchovnými obtížemi. Doporučuje podpůrná opatření. Rovněž je nápomocen 

při sestavování individuálních plánů potřebným žákům. Zároveň provádí depistáž těchto 

žáků. V naší škole se letos vzdělávají i žáci s 1. – 3. stupněm podpůrných opatření. 

 Speciální pedagog individuálně pracuje i s těmito žáky a poskytuje metodické vedení 

vyučujícím v jednotlivých předmětech. Metodickou pomoc a podporu poskytuje i 

pedagogickým asistentům, s kterými je v každodenním kontaktu. Speciální pedagog kromě 

individuálních konzultací s pedagogickými asistenty svolává společné schůzky. Věnuje se i 

žákům, které přišli z prostředí s jiným vzdělávacím jazykem. V letošním školním roce 

koordinoval postup při vzdělávání ukrajinských žáků. Provádí na škole depistáž sociálně či 

jinak znevýhodněných dětí a dětí s logopedickými obtížemi. Vybírá a zajišťuje speciální 

pomůcky a didaktické materiály. Provádí také speciálně pedagogickou depistáž u zápisu do 1. 

tříd. Poskytuje odborné konzultace všem vyučujícím. Je součástí pracovního týmu školního 

poradenského pracoviště.  



 
3. 4. 4. Školní asistent 
 
Školní asistent je zkušený pracovník, který je v různých pracovních pozicích na naší škole 

zaměstnán mnoho let. Osobně zná nejen ohrožené žáky, ale i jejich rodiče, kteří jej 

respektují. 

Školní asistent poskytuje podporu žákům ohroženým školním neúspěchem. Intenzivně 

pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spolupracuje s jejich rodiči a 

vykonává osvětovou činnost v oblasti vzdělávání. Dochází do sociálně znevýhodněných rodin, 

komunikuje s rodiči i dětmi.  Vysvětluje přímo v rodinách význam vzdělání pro další uplatnění 

dítěte v životě.  Poskytuje také podporu rodičům při jednání s pedagogickými pracovníky, 

účastní se schůzek a výchovných komisí. Tento pracovník je v denním kontaktu s rodiči, u 

žáků 1. stupně hlavně v době, kdy si děti vyzvedávají ze školy. Školní asistent podporuje 

rodiče také při jednáních se sociálními službami a v různých poradenských zařízeních. 

Pomáhá neúspěšným žákům v přípravě na vyučování, snaží se motivovat tyto žáky ke školní 

práci. Řeší neomluvenou nebo dlouhodobou absenci na schůzkách s rodiči nebo přímo 

v rodinách. Spolupracuje s pedagogy při řešení kázeňských přestupků žáků. Podílí se na 

mimoškolních a volnočasových aktivitách žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Nezastupitelná je také úloha školního asistenta jako terénního pracovníka. 

 

 

 
3.5 Doučovací klub 

K 31. 8. 2022 skončil projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově, který trval tři roky. 

Žáci se doučují převážně ze dvou předmětů.   

Doučovací činnost je pravidelná podle stanoveného rozvrhu hodin. Doučování je již běžnou 

součástí naší školní práce, protože v různých projektech už probíhá sedmým rokem. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, především s Eurotopií, Armádou spásy a 

Slezskou diakonií v Krnově. Na 1. stupni doučujeme jazyk český, jazyk anglický a matematiku. 

Na 2. stupni jazyk český, jazyk anglický, matematiku, fyziku, chemii a přírodopis.   Posílili jsme 

počet hodin doučování anglického jazyka a matematiky na 2. stupni.  O tyto předměty je 

vždy veliký zájem.  

V letošním školním roce je do projektu zapojeno 16 doučujících pedagogů, 2 vedoucí 

zájmového kroužku, pracovník pro práci s komunitou, kariérní poradkyně a koordinátorka 

inkluze. 

 

 

 

 

 

 



Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Počet podpořených žáků za celý projekt:   

 
Měsíc 

 
9.  
 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 
 

 
Počet doučovaných žáků v ZŠ 
Z toho Romů 

 
154 
  24 

 
154 
  24 

 
154 
  24 

 
154 
  24 

 
154 
  24 

 
155 
  24 

 
156 
  24 

 
157 
 24 

 
157 
  24 

 
157 
  24 

 
Počet doučovaných žáků v NO 
Z toho Romů 

 
28 
17 

 
28 
17 

 
30 
19 

 
30 
19 

 
33 
20 

 
33 
20 

 
33 
20 

 
34 
20 

 
34 
20 

 
34 
20 

 
Počet členů zájmového kroužku 
 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 

Počet žáků podpořených za poslední pololetí: 

 
Měsíc 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 
 

 
Počet doučovaných žáků v ZŠ 
Z toho Romů 

 
116 
  12 

 
116 
  24 

 
118 
  24 

 
118 
 24 

 
118 
  24 

 
118 
  24 

 
Počet doučovaných žáků v NO 
Z toho Romů 

 
12 
 6 

 
12 
 6 

 
12 
 6 

 
10 
 6 

 
8 
4 

 
8 
4 

 
Počet členů zájmového kroužku 
 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Přehled doučujících pedagogů v 2. pololetí: 

 

Doučující pedagog počet h. douč.tř. den douč. hodina tř./před. 

Mgr. Hana Macečková 4 1. B středa 5.   

Mgr. Klára Maderová 4 Aj úterý 0.   

Mgr. Alena Paluchová 4 3. A středa 6.   

Mgr. Magdaléna Košárková 4 5.B pondělí 6.    

Mgr. Miroslava Leszková 4 3. B úterý  6.   

Veronika Juříčková 4 5. A čtvrtek 0.   

Renata Kirčevová 4 4. B středa 6.   

Mgr. Jana Švédová 4 M úterý 0.         

Ing. Jozef Blažek 5 M, F út,čt 7.   

Helena Hájková 2 2. A středa 7.   

Mgr. Lenka Obručová 3 JČ čtvrtek 0.   

Mgr. Kateřina Adami 3 JČ čtvrtek 0.   

Mgr. Nikola Illíková 4 JA středa 0. uč. AJ/AJ 

Mgr. Hana Vlčková 4 JA úterý 7. uč.Aj/Aj/6.-9. 

Mgr. Lenka Maroušková 4 M Út, st 0. uč. CH/6.-9. 

Ing. Michal Brunclík 4 F, M Po, út 0. uč. F 

celkem doučování 61 h.         

 

Docházka do doučování je celkem pravidelná. Zájem vždy stoupne v období před uzavřením 

čtvrtletní nebo pololetní klasifikace. Do projektu jsme v průběhu tohoto školního roku 

zapojili 2 sourozence s odlišným mateřským jazykem, kteří se přistěhovali z Latinské Ameriky. 

Poskytujeme jim individuální výuku českého jazyka i doučování v dalších předmětech. 

 

 

V rámci projektu jsme zřídili sportovně zaměřený zájmový kroužek. Jeho činnosti je 

rozdělena do dvou dnů v týdnu. Jednou týdně je náplň specializovaná na florbal, druhý den v 

týdnu na celkové zlepšení fyzické zdatnosti, na průpravná cvičení na nářadí, parkour, Free 

running. 

 

 

3.6 Školní družina 

Přehled činností školní družiny ve školním roce 2021/2022 

Školní družina (ŠD) pracovala v tomto školním roce s žáky 1. – 5. tříd, kteří byli rozděleni do 6 
oddělení pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. 

Každé oddělení ŠD mělo vypracované plány akcí na celý školní rok. Vychovatelky ŠD měly po 
celý školní rok připravený pestrý program pro žáky i rodiče. Pomáhaly tak rozvíjet 
komunikační schopnosti dětí, práci a hru v kolektivu a tím upevňovaly vzájemné vztahy. 

 



Zájmové kroužky při školní družině 

I v tomto školním roce byla činnost zájmových kroužků velmi pestrá. 

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – vychovatelka Stanislava Svobodová 

AKTIVÁČCI – vychovatelky Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 

SPORTOVNÍ HRY – vychovatelka Lucie Vychodilová 

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ – vychovatelka Jana Glösslová 

DRUŽINOVÍ ŠIKULOVÉ – vychovatelka Jana Glösslová 

KERAMIKA – vychovatelka Zuzana Dědicová 

KREATIVČATA – vychovatelka Zuzana Dědicová 

ZVÍDÁLEK – vychovatelky Stanislava Svobodová a Zuzana Dědicová 

SPOLEČENSKÉ HRY – vychovatelka Ivana Pavlacká 

DESKOVÉ HRY – vychovatelka Ivana Pavlacká                                                                                                                 

 

ZÁŘÍ 

- nábor žáků do ŠD 
- SVČ – Den otevřených dveří, Ivana Pavlacká 
- zahájen sběr lesních plodů – celodružinová akce, organizátor Jana Glösslová 
- výzdoba společných prostor ŠD – 2. oddělení Jana Glösslová 
- 16.9. nástup praxe SPgŠ – Jana Glösslová a Ivana Pavlacká 

ŘÍJEN  

- zahájena činnost kroužků ŠD 
- vycházka na Cvilín + opékání špekáčků, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- pouštění draků na Kolibě, Jana Glösslová, Lucie Vychodilová, Stanislava Svobodová a 
Kristýna Světnická 
- solná jeskyně a bowling, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- podzimní bojovka s plněním úkolů – PŘÍRODA – celodružinová akce, Jana Glösslová a Lucie 
Vychodilová 
- podzimní výzdoba společných prostor ŠD, 2. oddělení Jana Glösslová 

LISTOPAD 

- ukončení sběru lesních plodů + vyhlášení, organizátor Jana Glösslová 
- kluziště a solná jeskyně, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- SVČ – vánoční keramika – celá ŠD 
- exkurze v  Technických službách – Stanislava Svobodová a Kristýna Světnická 
- 22. 11. přerušení kroužků ŠD vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci 

 

 



PROSINEC 

- výzdoba společných prostor ŠD, 2. oddělení Jana Glösslová 
- Čert s Mikulášem – celá ŠD ve svých odděleních 
- SVČ – malování na textil -  vánoční ubrousky a levandulové pytlíčky – celá ŠD 
- vánoční plnění adventu – celá ŠD ve svých odděleních 

LEDEN 

- bowling, solná jeskyně a kluziště, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- Tři králové – závodivé hry v tělocvičně, Ivana Pavlacká 
- karneval – celodružinová akce 
- návštěva Synagogy, Stanislava Svobodová a Zuzana Dědicová 
- vyhodnocení aktivit za 1. pololetí ve 2. a 4. oddělení, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 

ÚNOR 

- Sférické kino- celodružinová akce, organizátor Jana Glösslová 
- bowling, kluziště, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- 14.2. Zábavný den ve školní družině o jarních prázdninách (sportovní stezka, smažení 
lívanců ve školní kuchyňce, zábavné tvoření, deskové hry)  
- Valentýnské pečení MUFFINŮ – celá ŠD 
- výzdoba společných prostor ŠD, 2. oddělení Jana Glösslová 

BŘEZEN 

- vítání jara – pálení Morany – celodružinová akce 
- jarní bojovka – celodružinová akce, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- solná jeskyně, bowling, kluziště, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- šipkovaná s hledáním pokladu, Stanislava Svobodová a Zuzana Dědicová 
- 5. 3. keramická akce pro děti a rodiče, 14 osob, organizátor Zuzana Dědicová 

DUBEN 

- bowling, solná jeskyně, dopravní hřiště, Glösslová Jana a Lucie Vychodilová 
- velikonoční pečení ve školní kuchyňce, 2. oddělení Jana Glösslová 
- vyrábění dárečků k zápisu 1. tříd, Jana Glösslová a Alena Schoberová 
- ukončení praxe + návštěva cukrárny, 2. a 6. oddělení  Jana Glösslová a Ivana Pavlacká 
- Čarodějnická stezka + opékání špekáčků – celodružinová akce Jana Glösslová a Lucie 
Vychodilová 

KVĚTEN  

- 2. 5. nástup souvislé praxe SPgŠ – Jana Glösslová, Ivana Pavlacká a Zuzana Dědicová 
- procházka na Cvilín, solná jeskyně, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová 
- odpoledne s hasiči – celá ŠD, Kateřina Zelenková 
- šipkovaná 2. a 6. oddělení, Jana Glösslová a Ivana Pavlacká 
- regionální výtvarná soutěž MOTÝL, organizátor Ivana Pavlacká 
- výroba přáníček na Den matek, celá ŠD ve svých odděleních 
- exkurze u hasičů, Zuzana Dědicová a Stanislava Svobodová 

 



ČERVEN 

- 1.6. Zábavné odpoledne – Den dětí, celodružinová akce 
- Laser Game Dubnice, 5. oddělení Zuzana Dědicová 
- 3. 6. beseda s městskou policií – celodružinová akce, Ivana Pavlacká 
- 17.6 – 18. 6. noc v družině – 105 dětí, všechny paní vychovatelky 
- vycházka do ZOO koutku v Kostelci + opékání špekáčků, 1. oddělení Stanislava Svobodová 

 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 

4.1 Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu pro školní rok 2021-2022 

Základní údaje o škole  

Školní rok: 2021-2022   

(stav k 22. 6. 2022)  

1. stupeň 2. stupeň celkem 

Počet žáků:   274 254 528 

Počet tříd ve škole:   12 10 22 

Průměrný počet žáků ve třídách:  22,8 25,4 24 

 

Plnění cílů MPP  

Cíl: zajišťovat chod fungujícího preventivního týmu 
 

Preventivní tým- součást kompletního školního poradenského pracoviště:  

 složení: školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP) speciální pedagog 
(SP), školní psycholog (ŠP), zástupce ředitele + členové pedagogického sboru 
zainteresovaní v řešení aktuálních případů,  

 schůzky: jednou za měsíc  
 činnost: tvorba MPP, zachycování varovných signálů naznačujících rizikové chování ve 

třídních kolektivech i u jednotlivců, konzultace s odborníky, komunikace se 
zákonnými zástupci žáků, řešení aktuálních problémů, zajišťování akcí věnovaných 
prevenci rizikových projevů chování – besedy, přednášky apod., sledování a 
vyhodnocování absence žáků  

 dokumentace dokládající řešení aktuálně vzniklých závažných událostí – rizikového 
chování – uložena v dokumentaci žáka, u VP a ŠMP, kopie záznamu o pohovoru či 
výchovné komisi bývá předána také zákonným zástupcům žáka, kteří se jednání se 
školou zúčastnili  

 



Školní psycholog (ŠP): 

 12. 5. 2022 – nastupuje na školu nová školní psycholožka (zástup za mateřskou 
dovolenou) - PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA  

 

Školní metodik prevence (ŠMP): 

- materiální zázemí - služební mobil, vlastní kabinet, funkce není kumulovaná s funkcí 

výchovného poradce, specializační příplatek  

- ŠMP je členem širšího vedení školy 

- ŠMP se účastní pravidelných setkání školních metodiků prevence okresu Bruntál, 

které svolává metodik prevence PPP Bruntál – novinky z oblasti prevence rizikového 

chování, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, … pravidelná je také účast na 

Krajské konferenci k prevenci rizikového chování MSK a účast na Vzdělávání aktérů 

prevence kriminality, které organizuje Město Krnov  

 ŠMP se aktivně podílí na preventivních aktivitách Města Krnova, je předsedkyní 
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (zvláštní orgán obce zřizovaný starostou 
obce) a členem Komise prevence kriminality (poradní orgán rady města) 

 

Cíl: zvyšovat informovanost pedagogů v oblasti RPCH, zejména pak šikany a 
kyberšikany 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování:  

ŠMP, ŠP - 4. a 5. října 2021 - 13. krajská konference k prevenci rizikového chování 

(Konferenční centrum Malenovice) – aktuality ze světa, preventivní aktivity policistů v rámci 

MSK, vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti na základě poznatků o fungování mozku, 

džungle před tabulí, práce s dětskými pachateli trestné činnosti pohledem úředníka Probační 

a mediační služby, psychohygiena pro učitele, děti v síti – aktuální trendy v kyberprostoru, 

Jeden svět na školách – dokumentární film v primární prevenci  

ŠMP - 8. října 2021  - setkání školních metodiků prevence - výzkum: rizikové chování 

adolescentů (VRCHA) – rozšíření o téma impulzivity, hraní digitálních her a používání 

internetu, filmy, metodika, dětský psychiatr, nikotinové sáčky, kofeinové nápoje, bezpečí 

v dopravě, znevýhodněné dítě, agresivní dítě, specializační studium, výkaz preventivních 

aktivit atd.  

ŠMP - 11. a 12. listopadu 2021 – Vzdělávání aktérů prevence kriminality 2021 (Holčovice – 

Zlatá Opavice) - zážitkově metodický seminář Jak žijí dnešní děti? – Zdravý životní styl dětí 

jako základní pilíř prevence rizikového chování a kriminality  

ŠP, 1 pedagog 1. stupně - 1. února 2022 - online školení (8 hodin) k programu DOBRONAUTI: 

Zpátky v čase (program pro děti z 3., 4. a 5. tříd, který je učí samostatně zvládat konflikty. 



Pedagogický sbor - 22. března 2022 - beseda s Janem Kršňákem (digideti.cz) - Besedy 

s pedagogy na téma Digitalizovaná škola 

ŠMP – 19. května 2022  - setkání školních metodiků prevence - výzkum VRCHA, vykazování 

preventivních aktivit (SEPA), dotace MSK, novinky, metodické materiály a užitečné odkazy, 

programy pro školy (Open House Bruntál, Petr Harazin, Druhý krok, Dobronauti, atd.) 

ŠMP - 23. a 24. června 2022 – Mezinárodní konference prevence kriminality Krnov – 

problematika prevence kriminality, kyberkriminalita – významný trend současnosti, 

specifické oblasti prevence kriminality, sdílení dobré praxe v mezinárodním kontextu, školy 

jako klíčové místo pro efektivní prevenci, moderní nástroje situační prevence  

ŠP - leden 2021 - leden 2023 – kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ - Katedra psychologie 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Program je zaměřený na práci 

poradenských psychologů, kteří působí přímo ve škole a vytvářejí primární odborný 

poradenský servis pro žáky, rodiče a pracovníky školy. Cílem kurzu je připravit pracovníky, 

kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové především po 

praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. 

Pedagogičtí pracovníci jsou o nových poznatcích v oblasti rizikového chování dětí a mládeže 

pravidelně informování na poradách buď přímo školním metodikem prevence, nebo 

prostřednictvím odkazů na serveru kantor, informace preventivního charakteru jsou 

rozesílány zaměstnancům školy prostřednictvím zpráv v EduPage, škola také odebírá časopis 

Prevence a Třídní učitel a vedení třídy.  

Pravidelné porady ŠPP jedenkrát měsíčně.  

Cíl: zařazovat problematiku RPCH do jednotlivých předmětů, věnovat se 
prevenci RPCH v rámci pravidelných třídnických hodin, zachycovat 
varovné signály možných RPCH; posilovat spolupráci se zákonnými 
zástupci žáků  

 

3. 9. 2021 - adaptační kurz 6. ročníku v přírodě – v režii třídních učitelů dvou šestých tříd 

formou celodenního výletu, na akci přítomna i školní psycholožka  

10. 9. 2021 – teambuilding 7. B - v režii třídní učitelky  

16. - 19. 11. 2021 provedla referentka prevence kriminality města Krnova sběr dat pro 

dotazníkové šetření VRCHA (Výskyt rizikového chování u adolescentů) – spolupráce s UP 

Olomouc – 7. a 8. ročník (ze setkání metodiků - výzkum rizikového chování adolescentů 

témata: vandalismus, agresivita, závislostní chování, sociální sítě, digitální hry. Zapojila se 

většina větších škol v okrese i některé menší. Četnost rizikového chování roste u většiny 

témat, rizikověji se chovají hlavně děvčata. Nebývale u sebepoškozování (30 %) a užívání léků 

bez předpisu (11 %).). 

- témata prevence rizikového chování jsou zařazena v učebních plánech OV 



- prevenci rizikového chování se věnují jednotliví třídní učitelé – práce se třídou: prevence na 

třídnických hodinách + řešení aktuálních případů (pohovory se zákonnými zástupci, výchovné 

komise)  

- dle potřeby realizujeme vstupy oblastního metodika prevence z PPP Bruntál do třídy dle 

aktuálně řešeného problému.  

- vstupy školního psychologa do tříd – dle aktuálních požadavků, DRUHÝ KROK -preventivní 

program zaměřený na rozvoj sociálně-emočních dovedností u dětí na I. stupně ZŠ, 

preventivní program DOBRONAUTI – program pro děti z 3., 4. a 5. tříd, který je učí 

samostatně zvládat konflikty (2. B, 4. C),   

- dopravní výchova - 4. ročník.  

Z finančních prostředků od zřizovatele určených na prevenci rizikového chování jsme 

postupně zakoupili sadu preventivních filmů - Filmy, které pomáhají režiséra Davida Vignera 

(Filmy vznikly ve spolupráci s předními českými odborníky na konkrétní témata a jsou 

doporučené jako didaktické pomůcky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.). Na 

USB nebo na portálu NETFILM.CZ – Prevence pro školy máme k dispozici osm filmů, které 

používáme ve výuce (vyučující v hodinách OV nebo školní metodik prevence dle příležitosti). 

Všechny filmy mají k dispozici také zpracovanou Metodiku pro pedagogy.  

Přehled filmů:  

1) Mezi stěnami; téma: šikana mezi žáky  

2) Mezi nimi; téma: HIV/AIDS 

3) Sami; téma: anorexie, bulimie 

4) Na hraně; téma: manipulace 

5) Jakub; téma: domácí násilí  

6) Abstinent; téma: alkohol 

7) V labyrintu školy; téma: šikana  

8) Ztraceni; téma: drogová závislost  

Pro preventivní vstupy do tříd používám také krátká videa preventivního projektu Policie ČR 

(dostupné na YouTube) - „PORADCE  policejní rádce pro bezpečný život“, která se zaměřují 

na osvětu v oblastech bezpečnosti v dopravě, kybernetické kriminality a základech právní 

odpovědnosti jak trestní, tak i přestupkové. 

Cíl: vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH 

 

Od září do prosince 2021 se žáci jednotlivých tříd druhého stupně + zájemci z řad 1. stupně 

zúčastnili interaktivní výstavy Crash!!! – prevence dopravní nehodovosti (Policie ČR a město 

Krnov).  



11. a 13. 10. 2021 - 8. a 9. ročník (9. A, B, C a 8. A, B, C) - přednáška s besedou - Trestní 

odpovědnost (Policie ČR) – co je přestupek a co trestný čin, nejčastější přestupky, ochranná 

opatření, ukládání trestů, sankce, recidiva, testy na alkohol a drogy atd.  

12. 1. a 3. 2. 2022 - 9. ročník (3 třídy) preventivní program "Tak TO nechceš!", který realizuje 

MP Education. Jedná se o program pro 9. třídy, hrazený z prostředků města Krnova.  

Obsah přednášky: Pohlavní zralost – co to znamená, příčiny předčasného zahájení sexuálního 

života. 

 pohlavní zralost – co to znamená 
 rozdílnost ženské/mužské sexuality, sexuální obtěžování, sex není za “odměnu” 
 co je sexuální zneužití, prevence 
 co je znásilnění, jeho příčiny a co dělat v případě, že proběhne 
 bezpečné rande 
 pornografie – realita/fikce/závislost 
 příčiny, a důsledky předčasného těhotenství a popř. porodu 
 kde hledat pomoc v případě potřeby 

 

Přednáška s besedou na téma ŠIKANA - Policie ČR  

8. 3. 2022 - 6. ročník - 6. A a 6. B  

16. 3. 2022 - 7. ročník - 7. A a 7. B  

21. 3. 2022 (9. ročník) a 22. 3. 2022 (8. ročník)  

beseda s Janem Kršňákem (digideti.cz) - Besedy se žáky o životě na sociálních sítích 

11. 5. 2022 - dívky 7. ročník (2 třídy - 31 dívek) – ve spolupráci s MP Education - výchovně - 

vzdělávací program o dospívání (90 minut) - „Dospívám aneb život plný změn“ (zaměřeno 

na fyzické změny v dospívání, vztahy mezi vrstevníky) - hrazeno z finančních prostředků 

města účelově vázaných na prevenci (2000,-Kč)  

11. 5. 2022 - chlapci 7. ročník (2 třídy – 28 chlapců) ve spolupráci s MP Education - výchovně 

- vzdělávací program o dospívání (90 minut) - „Na startu mužnosti“ (rozvoj a ochrana 

fyzického, duševního a sociálního zdraví v období puberty a dospívání) - hrazeno z finančních 

prostředků města účelově vázaných na prevenci (2000,-Kč)  

Od ledna 2022 byla navýšena částka od zřizovatele - účelové finanční prostředky určené na 

prevenci rizikového chování. Naší škole bylo přiděleno 31 500,-Kč, (částka je přidělena vždy 

na kalendářní rok). Z přidělených financí hradíme výchovně vzdělávací programy s tematikou 

prevence rizikového chování, popřípadě pomůcky a materiály pro preventivní práci se 

třídami.  

 

 

 



Cíl: podporovat zapojení žáků do života školy 

 

Zapojení žáků do života školy – viz další části výroční zprávy školy, popř. tabulka Přehled akcí   

 činnost školního parlamentu  
 účast žáků ve školních soutěžích, olympiádách, mezinárodních jazykových zkouškách   
 práce školní družiny  

 

Cíl: důsledně sledovat absenci žáků  

 

Pravidelné sledování absence umožňuje elektronická žákovská knížka Edupage – TU 

konzultuje se ŠMP (preventivním týmem) a určuje další postup (konzultace se zákonnými 

zástupci, svolání výchovné komise apod.) Neomluvené hodiny jsou dle metodického pokynu 

k prevenci hlášeny na OSPOD (popřípadě na PČR).  

Výskyt jiných společensky nežádoucích jevů:  

Vztahové problémy v třídním kolektivu, nevhodné chování ke spolužákům, učitelům nebo 

zaměstnancům školy, vysoká omluvená absence některých žáků (problematika skrytého 

záškoláctví), špatná pracovní morálka a z toho vyplývající školní neúspěšnost, poruchy příjmu 

potravy, kouření, používání nikotinových výrobků, léků bez předpisu lékaře.   

 

Spolupráce v oblasti prevence RCH na úrovni školy 

 

 poradenské služby ve škole byly poskytovány výchovným poradcem, školním 
metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří se 
průběžně věnovali všem standardním činnostem vymezených právním předpisem - 
příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních a v oblasti primární prevence a spolupracovali 
zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, popř. dalšími pedagogickými pracovníky, 
stejně jako s odborníky školských zařízení 

 

Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků  

 

 komunikace se zákonnými zástupci probíhala nejčastěji prostřednictvím elektronické 
žákovské knížky (Edupage), prostřednictvím e-mailové pošty, přes Microsoft Teams.  

 zákonní zástupci mohli po předchozí domluvě využívat k pohovorům s jednotlivými 
učiteli konzultační hodiny (také možnost online konzultace), využívána byla i 
komunikace telefonická (zapomínání ŽK, omlouvání nepřítomnosti žáků) a e-mailová 
(každý učitel má školní e-mailovou adresu, přes kterou mohou rodiče i žáci s učitelem 
komunikovat); informace o činnosti školy byly zveřejňovány na webových stránkách 



školy, na sociálních sítích, na úřední desce u vchodu do budovy školy (2. stupeň), 
popř. v místním tisku 

 při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, jehož hlavním cílem je financování 
sportovních a kulturních akcí, odměn při vyhodnocování soutěží apod. 

 škola má školskou radu 

 

 

Spolupráce s institucemi zabývajícími se prevencí RCH 

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, příspěvková organizace 

Speciálně pedagogické centrum Bruntál 

Speciálně pedagogické centrum Opava  

Středisko výchovné péče Krnov 

Policie ČR 

Městská policie Krnov  

Hasičský záchranný sbor ČR – HZS Moravskoslezského kraje 

Městský úřad Krnov – Oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny, kurátoři pro mládež 

Městský úřad Krnov – Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

Městský úřad Krnov – Referent prevence kriminality a manažer projektů 

Městský úřad Krnov – Komise prevence kriminality  

Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – CARAVAN 

MP Education, s. r. o 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  

 

 Příležitosti ke zlepšení:  

- snížení přímé vyučovací povinnosti školního metodika prevence  

- intenzivnější spolupráce ze strany pedagogů např. na tvoření preventivního programu 

školy, požadavků na aktivity z oblasti prevence  

- efektivnější spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí a rodiny, sociální 

pracovníci a kurátoři pro mládež 

- plánované a systematické další vzdělávání všech pedagogů v oblasti prevence + následné 

sdílení získaných informací  

 



 

4.2 Čerpání účelových finančních prostředků určených zřizovatelem  
     na prevenci rizikového chování na školách - rok 2021 
Přiděleno: 16 000,-kč  

 

Pomůcka 
Cílová 

skupina 
cena 

 
Předplatné odborných periodik  
Časopis Prevence  
Odborný časopis pro výchovu dětí a mládeže.  Zabývá se především 
závažnými tématy závislosti dětí a mládeže na návykových látkách 
jako jsou drogy a alkohol a jejich předcházení v praxi. 
 

pedagogičtí 
pracovníci 

990,-Kč 
 
Předplatné odborných periodik  
Časopis Třídní učitel a vedení třídy  
Odborný časopis pro školní praxi – různorodá podpora pro (nejen) 
třídní učitele, metodiky a návody pro práci se třídou.  
 

pedagogičtí 
pracovníci 

 
Preventivní filmové projekty na USB (režie David Vigner)  
V labyrintu školy, téma: šikana  
Ztraceni, téma: drogová závislost 
 

2. stupeň 1985,-Kč  

 
Výchovně vzdělávací program MP Education - „Na startu 
mužnosti“  
- stavba a funkce mužských pohlavních orgánů   
- vývoj CNS - hormony  
- změny fyzické – druhotní pohlavní znaky  
- správné hygienické návyky, životospráva   
 

chlapci (33)  
7. ročník  

2000,-Kč  

 
Terapeutická pomůcka - karty od B-creativ: Silné stránky 
 

žáci 1. a 2. st. 820,-Kč 

 
Preventivně-edukační karty - Myši z majáku, sada RODINA a sada 
EMOCE 

 

žáci 1. a 2. st. 1730,-Kč 

 
Druhý krok – preventivní program pro 1. stupeň ZŠ 
 

žáci 1. st. 8697,-Kč 

Celkem   16 222,-Kč  

 



5. Vzdělávání pracovníků školy 

Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků 

 
Počet osob 

E-learning Uvádějící a adaptační období 1 

Moderní cizí jazyk ve třídě 2 

Jak pomoci žákům z Ukrajiny integrovat se do vyučování 1 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP 1 

Formativní hodnocení 3 

Angličtina pro soudní předkladatele a tlumočníky 1 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 1 

Formativní hodnocení s klidem 1 

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc 1 

Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou – 2. stupeň 1 

Metodické vedení asistentů pedagoga 2 

13. krajská konference prevence rizikového chování  2 

Koordinace v oblasti ICT studium k výkonu spec. činností 1 

Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti 2 

Konference vzdělání pro budoucnost 1 

Vzdělávací role knihoven ve 21. století 1 

Webinář – sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a 
začleňování žáků cizinců 

2 

Jak na komunikaci (nejen) s rodiči 1 

Žák s odlišným mateřským jazykem na ZŠ 2 

Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zkoušení 1 

Praktický balíček do hodin dějepisu – dějepis 3 1 

Péče o žáky s problémy ve škole z pohledu výchovného 
poradce 

1 

Dobronauti: Zpátky v čase 1 

Jak kreativně a hravě na gramatiku cizích jazyků 2 



Jak vyučovat cizí jazyk děti ve věku 4 – 7 let 1 

Autentické materiály při výuce cizích jazyků 2 

Využití interaktivních materiálů a moderní vzdělávací techniky 
při výuce Aj 

4 

Začleňování a výuka žáků s OMJ na ZŠ – webinář 1 

Filozofie změn v informatice v RVP ZV 1 

Silový trénink dětí a mládeže 1 

Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním 
na ZŠ – webinář 

1 

CKP I – Pady 19 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Práce s daty, základy 
informatiky 

1 

Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS pro I. a II 
stupeň ZŠ 

1 

Účinné kroky při výchově dětí a žáků s poruchami chování 2 

Hello – konference pro učitele cizích jazyků 3 

Virtuální robotika 1 

Metodické vedení asistentů pedagoga 1 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, 
varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště 

1 

Právní předpisy v praxi pedagogických pracovníků 1 

  

  

  

  

  

  

  



Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 
nepedagogických pracovníků 

 

Seminář – roční uzávěrka 1 

Registr smluv – právní úprava 1 

Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti 1 

Změny v účetní praxi 1 

Aktuální problematika/ změny nemocenského a důchodového 
pojištění 

1 

Zákoník práce 1 

Efektivní práce s datovou schránkou škol jako orgánu veřejné  
moci – webinář 

1 

Obsah a náplň účtu vyhl. č. 410/2009 Sb. 1 

Účetní a daňové odpisy pro PO 1 

Průvodce daňovými zákony pro PO 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

 prezentace školy probíhá na webových stránkách školy www.zs4krnov.cz 

 aktivity školy zveřejňujeme v regionálním tisku 

 rodiče jsou informováni na třídních schůzkách 

 vedení školy se zúčastňuje schůzí SRPŠ, kde informuje rodiče o dění ve škole 

 školská rada informována o akcích školy na pravidelných zasedáních 

 

6. 1 Vzdělávací pořady, kulturní představení, exkurze, soutěže a jiné akce  

       2. stupeň 

5. 10. Bowling 9. A 

6. 10.  Logická olympiáda 2. stupeň 

13. 10.  Logická olympiáda 2. stupeň 

15. 10. Galerijní animace - Opava 9. B, 9. C 

2. 11. Pythagoriáda – školní kolo 6. – 9. ročník 

3. 11. Kurz zdravovědy SZŠ Krnov 8. C 

10. 11. Kurz zdravovědy SZŠ Krnov 8. B 

10. 11. Řemeslné dny SŠP Krnov 9. B 

7. 12. Olympiáda z AJ – školní kolo 2. stupeň 

7. 12. Pythagoriáda - okresní kolo  

21. 12. Den s rodilým mluvčím NJ 8. – 9. ročník 

12. 1. Zeměpisná olympiáda – školní kolo  

26. 1. Řemeslné dny SŠP Krnov 9. C 

27. 1.  Praxe – realizace projektu  6. A, 6. B 

1. 3.  Zeměpisná olympiáda – okresní kolo   

9. 3.  Čína – zeměpisný pořad  2. stupeň 

14. 3.  Olympiáda z AJ (okresní kolo)  

15. 3.  Malý svět techniky - Ostrava 8. B 

16. 3.  Vlastivědné muzeum Olomouc 9. A 

18. 3. Matematický klokan – školní kolo  

21. 3.  Beseda s Janem Kršňákem 9. ročník 

http://www.zs4krnov.cz/


22. 3. Beseda s Janem Kršňákem 8. ročník 

22. 3.  Den otevřených dveří  

1. 4.  Noc s Andersenem 9. ročník 

1. 4.   Krajské kolo recitace (Ostrava) A. Mítová a E. Herniková 

5. 4.  Exkurze – prameniště Krnov 8. B 

11. 4.  Exkurze Firma Bašista Krnov 8. ročník 

12. 4.  Exkurze ČOV Krnov 8. B 

12. 4. Matematická olympiáda – okresní kolo  

19. 4. Exkurze ALUBRA Krnov 8. ročník 

25.4.  Beseda – finanční gramotnost 8. C 

29. 4. Filipojakubská noc 7. B 

6. 5.  Exkurze ASPEC 8. ročník 

12. 5. Exkurze SŠP Krnov 8. B 

16. 5. Dolní Morava – školní výlet 8. A, 8. B 

25. 5. Ondřejník – školní výlet 7. A 

26. 5. Exkurze SŠP Krnov 8. C 

27. 5. – 28.5. Noc ve škole 9. A, 6. A 

30. 5. Výstava Tutanchamon (Brno) 7. a 8. ročník 

7. 6. – 8. 6. Krajské kolo dopravní soutěže – Frenštát pod 

Radhoštěm 

 

7. 6.  Lipová - lázně – školní výlet 8. C 

8. 6. Praha – školní výlet 9. A 

10. 6.  Lipová – lázně – školní výlet 6. A 

15. 6. Exkurze Osvětim 9. ročník 

16. 6. Ostrava Landek – školní výlet 6. B 

17. 6. Stanování za školou 9. A, 9. C 

27. 6.  Poslední zvonění 9. ročník 

27. 6. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky  

29. 6.  Filmové představení  2. stupeň 

 

 



6. 1. 2. Výuka cizích jazyků  

Říjen 

Projektový den „Halloween“ s rodilým mluvčím 

- 30 žáků z 5. a 9. ročníku se v rámci zpestření výuky anglického jazyka a zlepšení 

komunikačních dovedností, zúčastnilo “Projektového dne s rodilým mluvčím” 

- žáci měli možnost zkusit si výuku vedenou dvěma rodilými mluvčími 

- vyučovací hodiny se nesly v duchu pohodové konverzace s důrazem na novou slovní zásobu 

a pilování správné výslovnosti a intonace 

- formou her se děti seznámily se zvyky a průběhem Halloweenu v anglicky mluvících zemích 

a postupně se zbavovaly strachu používat svou angličtinu v reálu 

 

Prosinec  

Školní kolo olympiády v AJ  

- 42 přihlášených žáků (gramatický a poslechový test, konverzace na vylosované téma, popis 

obrázku, řešení problémové situace) 

- 2 kategorie (6. + 7. roč. a 8. + 9. roč.)  

- 1 žák z každé kategorie postupuje do okresního kola  (Adam Kupka – vítěz 1. kategorie, 

Tobiáš Bartek – vítěz 2. kategorie) 

 

Únor  

Okresní kolo olympiády v AJ 

- 37 přihlášených žáků z okresu Bruntál (gramatický a poslechový test, konverzace na 

vylosované téma, popis obrázku, řešení problémové situace)  

- Tobiáš Bartek – 6. místo v II. kategorii  

- Adam Kupka – 13. místo v I. Kategorii  

 

Květen 

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English  

- 38 přihlášených žáků (ZŠ Žižkova) 

- úrovně Starters, Movers, Flyers, PET, KET (test na čtení a psaní, poslechový test a 

konverzace) 

- spolupráce s jazykovou školou HELLO Ostrava (akreditované centrum mezinárodních 

jazykových zkoušek)  

- výhody partnerské školy: místní žáci nemusejí jezdit skládat zkoušky mimo naše město + 

výhodná cena zkoušek + rychlejší přístup k výsledkům  

 

 Celoročně 

- vedení CKP pro anglický jazyk (metodické semináře pro učitele našeho regionu vedené 

profesionálními lektory) 

-novinky v oblasti výuky jazyka anglického, sdílení zkušeností 

 



6. 1. 3 Sportovní akce a soutěže 2. stupeň 

     Letošní školní rok jsme opět zahájili účastí na Republikovém finále OVOV 2021 v Brně. 

Ostatní meziškolní soutěže na podzim v rámci AŠSK neprobíhaly, tedy jsme se připravovali až 

na soutěže “jarní”.  Mezi třídami jsme si zasoutěžili alespoň formou štafetových závodů u nás 

za školou. Jaro bylo pro nás velmi úspěšné. Zúčastnili jsme se řady meziškolních soutěží a 

velmi často jsme stáli na stupních vítězů. 

Dosažené výsledky: 

          

OVOV (okres): 

              1. místo Amy Marčanová (2011)                3. místo Lucie Straškrabová (2007) 

              2. místo Julie Žitníková (2007)                    3. místo Tereza Stuchlíková (2009) 

              2. místo Jan Barčák (2008) 

 OVOV (kraj) 

               2. místo Amy Marčanová (2011)               5. místo Julie Žitníková (2007) 

               3. místo Jan Barčák (2008) 

 

  Volejbal (okres): 

               2. místo chlapci                                            4. místo  dívky 

 

Pohár rozhlasu (okres): 

               3. místo starší žáci                                       2. místo   starší žákyně 

               2. místo mladší žáci                                     2. místo mladší žákyně 

 

Minikopaná (okres): 

                4. místo chlapci    

 

Wolfram (okres) : 

                1. místo    Straškrabová, Barčák, Haničák, Klement 

 

Dopravní soutěž (kraj): 

                6. místo (družstva)    Langerová, Straškrabová, Klement, Šimonek 

                3. místo (jednotlivci)      Lucie Straškrabová     

 

Všichni žáci a žákyně II. stupně jsou zapojeni do projektu OVOV. Zapojili jsme se opět do 

projektu “Hýbeme se hezky česky”, kde jsme se probojovali do zářijového finále. V zimě se 

nám podařilo zorganizovat LVK ve Ski areálu Filipovice. Zúčastnilo se ho 55 žáků. Na konci 

školního roku uspořádala paní učitelka Bednářová tradiční T- Mobile Olympijský běh. Po celý 

rok probíhala sportovní příprava pod vedením pana učitele Adamiho a pana učitele 

Kopeckého. Paní učitelka Bednářová vedla kroužek atletiky. Na konci školního roku jsme se 

ještě zúčastnili sportovního festivalu Sport Fest. 



Kreativní soutěže 

 I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěží zadaných jako kreativní soutěže k 

soutěžím sportovním a branným. Jednalo se konkrétně o soutěž v rámci sportovního 

projektu OVOV a soutěž k branné soutěži Wolfram. Zadáním soutěže OVOV bylo ztvárnit 

„úspěch českého sportovce nebo českých sportovců na některých ze zimních olympijských 

her". Zadáním druhé soutěže bylo namalovat obrázek na téma operace Anthropoid. 

Zaznamenali jsme úspěch. Bez udání pořadí kresba biatlonistky Markéty Davidové ztvárněná 

Anetou Hanzelovou z 9. B  byla porotou ČOV vybrána mezi 10 nejúspěšnějších kreseb v rámci 

celé ČR. Soutěží za naši školu se dále zúčastnily Martina Pagáčová 9. C, Mariana Špičáková 9. 

B a žákyně šestých ročníků.   

6.2 Kulturní akce, vzdělávací pořady, koncerty – 1. stupeň 

   

Měsíc Akce Třída 

   

prosinec 2021 Děti dětem 1. stupeň 

  Vánoční notička 1. stupeň 

  Vánoční koncert 5. B 

  Noc na Karlštejně - divadlo Opava 4.-5. ročníky 

  Vánoční besídky 1. stupeň 

březen 2022 Recitační soutěž - školní kolo 1. stupeň 

  Loutkové divadlo 1.B, 2.B 

  Pěvecká soutěž Zpívej 2022 - SVČ Méďa 1. stupeň 

  Okresní kolo přehlídky mladých recitátorů 1. stupeň 

  Výchovný koncert ZUŠ 3. ročníky 

  Deváťáci za katedrou 1. stupeň 

duben 2022 Výchovný koncert ZUŠ 3. ročníky 

květen 2022 Krnov zpívá 2022 - přehlídka pěveckých sborů 4. B, 5. B 

červen 2022 První krůčky k umění - výchovný koncert ZUŠ 1. ročníky 

  Pasování prvňáčků na čtenáře 1. ročníky 

Během celého Besedy v knihovně, výstavy   

roku Keramické dílny   
 

   



6. 2. 1. Vlastivědné výlety, exkurze – 1. stupeň 

 

 
Akce 
 

 
Třída 

Lipová Lázně, faunapark 
 
Zámek Bruntál 
 
Zámek Kravaře 
 
Olomouc – Pevnost poznání 
 
ZOO Ostrava 
 
Ostrava – halda Ema 
 
Úvalno – kozí farma, Retromuzeum 
 
Opava – Badatelská výuka 
 
Lesní pedagogika – Cvilín 
 
Radim 
 
Dubnice 
 
Karlova Studánka, rozhledna Jelení, Bruntál 
 
Čistírna odpadních vod 
 
Chářovský park 
 
Staré hliniště 
 
Cvilín 

 4. B, 4. C 
 
 4. B, 5. B 
 
 4. C, 5. A 
 
 4. B, 4. C, 5. B, 3. A, 5. A 
 
  1. A, 1. B, 1. C, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C 
 
 4. A, 4. B, 4. C 
 
 3. B, 5. B, 4. A, 1. B 
 
 5. A  
 
 1. B, 4. B. 5. A. 5. B 
 
 3. A 
 
 5. B 
 
 Ukrajinští žáci 
 
 4. A 
 
 3.A 
 
 2. B 
 
Všechny ročníky 

 

 

 

 

 



6. 2. 2. Sportovní akce – 1. stupeň 

 TŘÍDA AKCE 

ZÁŘÍ 4. a 5. 
ročníky 

běh do Cvilínských schodů – závody 
T-Mobile běh 

ŘÍJEN   

LISTOPAD   

PROSINEC 4. a 5. 
ročníky 

turnaj v přehazované 
 

LEDEN   
 
 

ÚNOR 3. – 5. 
ročníky 

 
třídní kola ve vybíjené 

BŘEZEN  turnaj ve vybíjené 

DUBEN  Štafetový pohár – okresní kolo – 1. místo 

KVĚTEN  Štafetový pohár – krajské kolo - 11. místo 
Třídní výlety 

ČERVEN 1.- 5. 
ročníky 

Atletický čtyřboj  
běh T – Mobile  
SPORTFEST – vybíjená dívek   
sportovní dopoledne- Den dětí 
Vycházky do přírody – okolí Krnova 
Aquapark Kravaře  
Cyklovýlet – Opava  

 

6. 2. 3. Matematické soutěže 

Matematická olympiáda – školní kolo 

Matematická olympiáda - okresní kolo 

Holubcová Karolína  - 1. místo 

Marčanová Amy, Kročilová Anna – 4.-5. místo 

Strnad Filip – 6. místo 

Strnad Adam – 9. místo 

Patzián Filip – 10. místo 

Kostovský Matěj – 13. místo 

Imrich Matěj – 15. místo  

Všechny děti byly úspěšnými řešiteli 



Matematický klokan 

Strnad Adam – 116 b. 

Knapčíková Kristýna – 104 b. 

Strnad Filip, Marčanová Amy – 100 b. 

Klívar Matěj, Kaniaková Kristýna – 97 b. 

Buček Petr – 96 b. 

Syslo Kryštof – 95 b. 

Čarnecký Marek 93. b. 

 

Šachy  

2. místo v krajském kole, postup do celostátního kola 

Celostátní kolo – 11. místo (žáci 3. – 5. ročníku: Strnad Adam, Strnad Filip, Šlachtová Jana, 

Kadlecová Alena, Zeman Jan) 

6.3 Školní parlament 

Školní parlament je tvořen ze zástupců 4. - 9. tříd., kteří jsou voleni svými spolužáky vždy na 

začátku školního roku. Zvolení zástupci se pravidelně účastní všech jednání. Jejich povinností 

je informovat své spolužáky o projednávaných problémech. 

NAŠE AKCE 

Sběr papíru září, květen  

Sběr drobného elektra a baterií celoročně 

 

Do školy po svých (akce města Krnova) 16. září – 13. října 2021 

Dobro pro zdravotníky (přispěli jsme ke sbírce Dobro pro zdravotníky) prosinec 2021 

Mikuláš (zástupci devátých tříd uspořádali pro celu školu Mikulášskou nadílku)  6. prosince 

2021 

Participativní rozpočet pro ZŠ (vyhlásilo město Krnov, v naší škole zvítězil návrh na stolní 

fotbálek) březen- květen 2022 

 Výzva Deset tisíc kroků (zapojili jsme se do celorepublikové výzvy) duben 2022 

Deváťáci za katedrou (žáci devátých tříd měli možnost vyzkoušet si práci učitelů. Učili své 

spolužáky na prvním stupni) 26 -27. října a 25. března 2022 

Velikonoční mini volejbal – 14. duben 2022, turnaj pro žáky 6. – 9. ročníků 

Den dětí - (žáci devátých tříd uspořádali pro děti 1. – 5. tříd v pirátském duchu se spoustu 

soutěží, hledáním pokladu) 1. června 2022 

Den Země – (žáci 2. stupně si připravili zábavnou formou seznámení s různými zeměmi světa 

pro mladší děti z 1. stupně) 28. června 2022 

 

Některých akcí jsme se zúčastnili jako spoluorganizátoři a pomocníci: 

Zápis prvňáčků 

Den dětí v MŠ na Žižkové ulici 

 

 



7. Údaje o výsledcích kontrolních a inspekčních 

činností 

 
7.1 Kontrola České školní inspekce 

     Ve školním roce 2021/22 neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

7.2 Další provedené kontroly 

 

    Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje: kontrola proběhla:   7. 9. 2021,  

    kontrolovány byly údaje z června 2021 

    Periodická kontrola BOZP a PO: 11. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Údaje o hospodaření školy 
 

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2021 ČÁST I.   

 
VÝNOSY   

CELKOVÉ VÝNOSY   48 350 701,66 Kč 
      

KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33353   40 217 961,00 Kč 

KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33077   0,00 Kč 

KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33076   0,00 Kč 

MÚ – PREVENCE KRIMINALITY   16 000,00 Kč 

MÚ – DOTACE ZŘIZOVATELE OBCE   3 888 613,00 Kč 

MÚ – DOTACE ZŘIZOVATELE ODPISY   692 404,00 Kč 

MÚ - HŘIŠTĚ  236 000,00 Kč 

PROJEKT - INKLUZE  413 158,22 Kč 

PROJEKT – ŠABLONY III  290 113,64 Kč 

PROJEKT – ŠABLONY II   273 855,13Kč 

PROJEKT – MODERNIZACE UČEBEN  876 703,70Kč 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  334 059,00 Kč 

ČERPÁNÍ FONDŮ  42 800,00 Kč 

OSTATNÍ PŘÍJMY  6 761,55 Kč 

TRANSFER EU  191 172,00 Kč 

MÚ-PSYCHOLOG  564 000,00 Kč 

KÚ - IZS  42 640,00Kč 

KÚ – OPP BEÚPLATNÉ  264 460,42Kč 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2021 ČÁST II.   

  NÁKLADY   

CELKOVÉ    48 308 759,06 Kč 
    

    

      

NÁKLADY NA MZDY PRACOVNÍKŮ    30 571 172,00 Kč 

ODVODY ZDRAVOTNÍHO A 
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ   10 045 790,00 Kč 

FKSP   602 043,00 Kč 

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY    630 078,15 Kč 

ODPISY   883 576,00 Kč 

 VÝDAJE NA 
UČEBNICE,ÚČEB.POMŮCKY A 
VYÚKOVÉ PROGRAMY   212 242,61Kč 

PROVOZNÍ VÝDAJE   3 568 555,72Kč 

VÝDAJE - CESTOVNÉ   15 709,00 Kč 

VÝDAJE OSTATNÍ   115 807,18 Kč 

VÝDAJE - MAJETEK   1 656 855,40 Kč 

VÝDAJE – SPOLUÚČAST 
POJ.UDALOSTI   6 930,00 Kč 

   

   

Výroční zpráva o hospodaření za   
rok 2021 ČÁST III.  

 Hospodářský výsledek  

ZISK  41 942,60 Kč 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

 



 

8.1 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY    POČET   POČET ODVOLÁNÍ 

PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY                    62    0 

ODKLAD NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY       16     0 

ODCHOD NA JINOU ŠKOLU       16    0 

PŘÍCHOD Z JINÉ ŠKOLY        14    0  

IVP           9    0 

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO VE ŠD         1    0 

CELKEM      118    0  

 

 

8.2 Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

Budova 1. stupně: 
 Výmalba dvou učeben 
 Výmalba chodby + olejový sokl 1. poschodí 
 Renovace dveří učeben 
 Renovace a oprava židlí pro žáky 200 kusů 
 Renovace starých lavic 80 kusů 
 Vybudování nového osvětlení s pohybovým čidlem v šatnách 1. stupeň 
 Vybudování nových krytů na radiátory + nové lavičky, 1. stupeň 1. část 
 Renovace podlahy + výmalba jazyková učebna 1. stupeň 
 Výměna svítidel a vypínačů ve třech učebnách a čtyřech kabinetech  

 
Budova 2. stupně: 

 Renovace dveří do učeben a kabinetů  
 Renovace podlahy a výmalba kabinetu v přízemí 
 Renovace podlahy + výmalba v hudebně 2. stupně 
 Renovace podlahy + výmalba učebna 7. A 
 Výmalba čtyř učeben 
 Montáž dataprojektorů  ve dvou učebnách 
 Renovace a oprava židlí pro žáky 500 kusů 

 

 

 

 



9. Realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 

 
9.1 Naše nová škola III 

 
Název: Naše nová škola III 

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR 

Název dotačního programu: OP VVV 

Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. 

Termín realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 

Dotace: 960 636 Kč 

 

9.2 Společný rozvoj inkluze v Krnově 

 
Název: Společný rozvoj inkluze v Krnově 

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR 

Název dotačního programu: OP VVV 

Cíl: Podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem.  

Žadatel: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí17, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Termín realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 

 

 

9.3 Modernizace odborných učeben na 1. stupni 
 

Název: Modernizace odborných učeben na 1. stupni 

Poskytovatel dotace: MMR ČR, EU 

Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační systém 

Cíl: Projekt se snaží prostřednictvím souboru plánovaných aktivit, které povedou ke zvýšení 

kvality výuky v oblasti klíčových kompetencí žáků a které také vedou k sociální inkluzi osob z 

cílové skupiny, vyprodukovat mladé, vzdělané a ambiciózní žáky, kteří budou mít dostatečné 

kvality pro další uplatnění se na trhu práce. Dané klíčové kompetence jsou vázány na oblasti 

a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Jazyk a jazyková 

komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda.  

Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Termín realizace: 1. 5. 2021 – 30. 9. 2021 

Dotace: 1 542 396 Kč 

 

 

 



10. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

10.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 
     Na pracovišti není odborová organizace. Ředitel školy konzultuje zaměstnanecké otázky 

s širším vedením školy a prezentuje je na pedagogických radách nebo pracovních poradách. 

 

10. 2 Spolek rodičů a přátel školy 
          Účelem spolku je zaměření na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny 

a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc při plnění jejího poslání. Spolek podporuje práci 

s dětmi finančně, materiálně, osobní spoluprací s pedagogy školy. 

Sídlo: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál 

Den vzniku: 5. 2. 2003 

IČ: 266 16 653 

Členové: Ing. Hynek Hájek (předseda) 

                 Michaela Peterová (pokladní) 

                 Simona Grulichová (účetní) 

Šárka Cudráková, Iveta Chalupová, Jana Imrichová, Lenka Paluchová, Martina Stuchlíková, 

Lucie Vychodilová, Tomáš Dvořák, Jana Glösslová 

 

10.3 Další partneři školy 
 PPP Krnov                                                          

 SPC Bruntál                                                        

 SPC Ostrava                                                       

 SVP Krnov 

 SVČ Krnov 

 ZŠ a MŠ Úvalno 

 MŠ Žižkova 

 MŠ Hlubčická 

 MŠ Svatováclavská 

 ZŠ a MŠ Slezské Diakonie 

 TJ Krnov 

 TJ Lokomotiva Krnov 

 ZUŠ Krnov 

 Městská Policie Krnov 

 Policie ČR 

 Reintegra  

 Eurotopie 

 Educo Centru 
 

 

 

 



Fotografie z akcí 

 

 

 Sportujeme 

 
 

 

Kouzelnický den 

 
Soutěž „Motýl“ „Laser Game“  Vynášení Morény 

 

 

 
Vystoupení sboru  Spolupráce s IZS 

 

 

                     Hodina vaření - grilování  Slavnostní rozloučení 



 


