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

Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

Projednáno pedagogickou radou: 22. 9. 2020
Schváleno školskou radou: 13. 11. 2020

V Krnově

3. 9. 2020

Mgr. Monika Ondrová, ředitelka školy

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:
Kapacita školy:

30. 1. 1996
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 (zákonní zástupci)

Členové:

Mgr. Zdeňka Kolářová (zákonní zástupci)
Mgr. Petra Petrůjová (pedagogičtí pracovníci)
Mgr. Luboš Váňa (pedagogičtí pracovníci)
Ing. Michal Brunclík (zřizovatel)
Ludmila Boková, DiS, (zřizovatel)

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

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

22

22

503

524

22,86

23,81

15,24

13,78

1.7 Školní družina, počet žáků, počet oddělení

celkem

Počet žáků

Počet
oddělení

Počet žáků
na oddělení

Počet
vychovatelek

Počet
úvazků

157

6

26,16

6

5,36

1.8 Dojíždějící žáci
Úvalno

27

Brantice

3

Býkov

2

Hošťálkovy

2

Rusín

1

Čaková

1

Brumovice

2

Město Albrechtice

1

Červený Dvůr

8

2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1 Celkové počty pracovníků
2018/19
Počet osob

2019/20
Počet osob

45

Počet
úvazků
40,77

51

Počet
úvazků
48,54

Učitelé

33

30,82

37

34,54

Vychovatelé

6

4,95

6

4,95

asistenti pedagoga

6

5,0

6

5,0

nepedagogové

12

11,2

12

11,2

správní zaměstnanci

12

11,2

12

11,2

57

51,97

63

59,74

pedagogové

zaměstnanci celkem

2.2 Kvalifikovanost pracovníků
funkce

počet

kvalifikaci splňuje

kvalifikaci
nesplňuje

učitelé na 1. stupni

15

15

0

učitelé na 2. stupni

22

22

0

vychovatelky

6

6

0

asistentky pedagoga

8

8

0

2.3 Mzdové podmínky pracovníků školy
Rok

2018/19

2019/20

průměrná výše
měsíční mzdy

Průměrná
měsíční
výše nenárokové
složky mzdy

průměrná výše
měsíční mzdy

Průměrná měsíční
výše nenárokové
složky mzdy

pedagogičtí
pracovníci

30 326

2 105

34 828

2 325

nepedagogičtí
pracovníci

15 694

700

16 593

700

celkem
Pracovníci
školy

27 437

1794

30 602

1854

Do výše mzdy nejsou započítány DPP z projektu.

2.4 Nepedagogičtí pracovníci
vzdělání
funkce

počet
pracovníků

úvazek

1

1

SOU
-

SŠ
1

VŠ
-

1

1

-

1

-

1

1

1

-

-

1

0,5

-

1

-

6

5,7

4

2

-

1

DPČ

-

-

1

2

1

-

1

1

Ekonomka
personalistka
Školník
Údržbář
Uklízečky
správce IT
správce hřiště

2.5 Metodické orgány ve škole

Metodická sekce 1. – 3. tříd
Vedoucí sekce
Členové sekce

Mgr. Hana Macečková
Mgr. Magdaléna Košárková, Mgr. Vladimíra Mohylová,
Mgr. Yvona Tomanová, Mgr. Lenka Beránková,
Mgr. Petra Petrůjová, Mgr. Alena Paluchová

Metodická sekce 4. – 5. tříd
Vedoucí sekce
Členové sekce

Mgr. Monika Alčerová
Mgr. Lenka Smělíková, Mgr. Naděžda Ručková, Mgr. Petra
Petrůjová, Mgr. Jitka Vavříková, Mgr. Miroslava Leszková,

Předmětová komise - matematika
Vedoucí sekce

Mgr. Lenka Maroušová

Členové sekce

Mgr. Lenka Maroušková, Mgr. Luboš Váňa, Ing. Jozef Blažek

Předmětová komise – jazyk český
Vedoucí sekce

Mgr. Kateřina Adami

Členové sekce

Mgr. Lenka Obručová, Mgr. Hana Hrčková

Předmětová komise – jazyk anglický
Vedoucí sekce
Členové sekce

Mgr. Markéta Ecklová
2. stupeň: Mgr. Hana Vlčková, Mgr. Illíková, Mgr. Gotwaldová
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, Ing. Michal
Brunclík

Předmětová komise - přírodopis
Vedoucí sekce

Mgr. Lenka Maroušková
Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Martina Šlachtová

Členové sekce

Předmětová komise - chemie
Vedoucí sekce

Mgr. Martina Šlachtová

Členové sekce

Ing. Michal Brunclík

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

Metodická sekce – Člověk a svět práce
Vedoucí sekce

Mgr. Jaroslav Kopecký
Ing. Petra Adami, Mgr. Lenka Obručová, Ing. Jozef Blažek

Členové sekce

Metodická sekce – Člověk a umění
Vedoucí sekce

Mgr. Markéta Ecklová

Členové sekce

Mgr. Hana Hrčková, Mgr. Silvie Kotasová, Mgr. Nikola Illíková

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:

72

Počet odkladů:

18

Počet nepřijatých:

0

Počet dodatečných odkladů:

0

Počet přijatých žáků do 1. ročníku:

54

Počet žáků plnících povinnou šk. doch. v zahraničí

1

Do prvního ročníku základní školy bylo pro školní rok 2020/21 do dvou tříd přijato 54 žáků.

3. 2. Výsledky přijímacího řízení
3. 2. 1. Přehled umístění vycházejících žáků na víceletá gymnázia
z pátého ročníku
Gymnázium – osmileté studium

3

3. 2. 2. Přehled umístění vycházejících žáků na střední školy
z devátého ročníku

z osmého ročníku

ze sedmého ročníku

Gymnázia
Střední vzdělávání
s maturitní
zkouškou
Střední vzdělání
s výučním listem

4

0

0

33

0

0

11

1

1

Nenastoupili

0

0

0

Celkem

48

1

1

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

2

Gymnázium PRIGO, Ostrava

1

Gymnázium a Letecká SOŠ, Moravská Třebová

1

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

1

SŠ teleinformatiky, Ostrava

1

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

12

SPgŠ a SZŠ, Krnov

5

SŠ průmyslová, Krnov

6

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava

3

OA a SOŠ logistická, Opava

2

SPŠ stavební, Opava

1

SŠ zdravotnická škola, Opava

1

SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky,
Kostelec nad Orlicí

1

3. 2. 2. 2. Počet žáků přijatých na tříleté učební obory SOU:
počet žáků
SŠ průmyslová, Krnov

2

SOŠ a ZŠ, Město Albrechtice

1

SOŠ, Bruntál

2

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava

4

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava

1

SOU stavební, Opava

3

3. 2. 2. 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, 11/2019
– 3/2020
Studium výchovného poradenství pro učitele základních a středních škol, OU Ostrava,
Pedagogická fakulta – CDV, 9/2019 – 6/2021
Zapojena do projektů: Společný rozvoj inkluze v Krnově
Místní akční plán vzdělávání v obcích na Krnovsku
Úzká spolupráce probíhala ve Školním poradenském pracovišti ve složení školního
metodika prevence Mgr. et Mgr. Hanou Vlčkovou a speciálního pedagoga Mgr. Lenky
Smělíkové, dále s vedením školy, třídními učiteli a pedagogy.
DVPP: Podpora poradenské praxe ve škole, KVIC Opava – kurz přeložen z důvodu
koronakrize.
Exkurze, besedy, dny otevřených dveří a řemeslné dny žáků 7., 8. a 9. ročníků:
Beseda s pracovnicí ÚP IPS - žáci byli seznámeni s problematikou volby povolání, jaké si mají
klást otázky pro svou další profesní orientaci, jakou odbornost a znalost zaměstnavatelé
požadují od svých zaměstnanců (např. jazykové znalosti, komunikační dovednosti,
zodpovědnost, ochotu se učit novým věcem) a o které profese je v současné době na trhu
práce v naší oblasti největší zájem. Na závěr se žáci zamýšleli nad svými budoucími plány a

výběrem středních škol. Žákům byly nabídnuty osobní konzultace přímo na ÚP
Bruntál.
Přehlídka středních škol Krnov - akce probíhala v rámci aktivit MAP, kde byly opět pozvány
střední školy z okolí Krnovska.
Artifex 2019, Bruntál - jedná se o veletrh řemesel a zaměstnanosti s širokou nabídkou
středních škol naší oblasti.
ASPEC s. r. o., Krnov - při akci proběhl profesionální výklad provozu a vysvětlení podrobných
technologických postupů výroby.
Alfa Plastik a. s., Bruntál - návštěva žáků probíhala ve výrobně plastů. Žáci byli seznámeni se
strukturou a finančním ohodnocením jednotlivých profesí.
Střední umělecká škola varhanářská o.p.s., Krnov - pedagogové a žáci školy seznámili žáky
s činností školy a společně vyráběli modely dřevěných konstrukcí a výrobků.
Střední škola průmyslová, Krnov - řemeslné dny proběhly přímo v dílnách a učebnách školy.
Střední škola stavební, Opava - program byl připraven pro žáky, kteří mají zájem o
stavebnictví – konstrukce nebo geodézii.
Střední odborná škola a Základní škola v Městě Albrechticích - žáci byly seznámeni
s nabídkou učebních oborů a středním vzděláváním pro žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami.
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava - žákům byly představeny
učební obory a obory s maturitou školy a praktické ukázky jednotlivých oborů.
V průběhu období 9/2019 – 2/2020 probíhala široká nabídka oborů jednotlivých středních
škol žákům a zákonným zástupcům formou společných a osobních konzultací a schůzek,
probíhala průběžná diagnostika žáků k uplatnění na SŠ. Na škole probíhaly motivační aktivity
kariérního poradenství a rozvoj kompetencí k efektivnímu plánování budoucí kariéry pro
žáky sedmých až devátých tříd (např. orientační test temperamentu, 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,
postupně byly zveřejňovány na webových stránkách školy.
Od dubna 2020, vzhledem k vyhlášené výjimečné situaci korona krize, probíhalo
k zprostředkování informací vycházejícím žákům ke zvoleným profesím a přijímacímu řízení
telefonicky a prostřednictvím emailové komunikace. Od druhé poloviny května fungoval již
upravený pracovní režim ve škole.

V červnu 2020 proběhly konzultace k výběru náhradních středních škol a učebních oborů.
23. června 2020 bylo zorganizováno ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy 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 Společný rozvoj inkluze v Krnově proběhla společná platforma, na které
bylo hlavní téma Kariérní poradenství.

Volba povolání
Kvalifikovaný vyučující vyučoval problematiku Volby povolání v rámci předmětu občanská
výchova v 9. ročníku, problematice se dále věnují vyučující praktických činností a občanské
výchovy v 8. ročníku. Spolupracujeme s ÚP Bruntál, vycházející žáci 8. a 9. ročníků se
zúčastnili na veletrhu ARTIFEX a 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 listopadu 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 druhé polovině školního roku jsme řešili danou problematiku dle aktuálního stavu,
z důvodu vzniklé situace Koronaviru.

3.3 Tabulky výsledků vzdělávání, chování a absence


údaje v tabulkách jsou za 2. pololetí školního roku, ke dni 30. 6. 2020

3.3.1 Přehled výsledků vzdělávání
počet žáků

prospělo

1. stupeň

264

34

prospělo s
vyznamenáním
230

neprospělo

2. stupeň

248

116

129

3

celkem

512

150

359

3

0

3.3.2 Přehled výsledků chování

1. stupeň

Počet
žáků
264

Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 2. stupeň
TU
ŘŠ
TU
ŘŠ
z chování z chování
178
10
0
0
0
0
0

2. stupeň

248

22

12

0

0

0

0

0

celkem

512

200

22

0

0

0

0

0

3.3.3 Přehled počtu zameškaných hodin
Omluvené hodiny
celkem

Neomluvené hodiny

na žáka

celkem

na žáka

1. stupeň

3 952

14,95

0

0

2. stupeň

5 334

21,65

0

0

celkem

9 286

18,14

0

0

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)

71

1. stupeň PO

2. stupeň PO

3. stupeň PO

4. stupeň PO

43

18

9

1







ve školním roce bylo zpracováno 34 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

3. 4. 1. 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.
V době uzavření škol, kdy probíhala distanční vzdělávání, byla velmi důležitá a nezastupitelná
úloha školního asistenta jako terénního pracovníka. Vyučující s ním byli v každodenním
kontaktu, úkoly pro žáky z vyloučených lokalit zasílali na email tohoto pracovníka. Ten úkoly
tiskl a roznášel do rodin, pomáhal dětem s jejich vypracováváním. Navštěvoval rodiny, které
se do domácího vzdělávání nezapojovali.

3. 4. 2. 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.
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, 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 vzdělává 9 žáků s 3. a 4. 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, 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.

3.5 Doučovací klub
Od září 2019 je naše škola zapojena do nového projektu „Společný rozvoj inkluze
v Krnově“. Pokračujeme tedy v pravidelné doučovací práci. Součástí je sportovní kroužek pro
starší žáky. V oblasti doučování úzce spolupracujeme s partnerskými neziskovými
organizacemi, především Eurotopií a Armádou spásy v Krnově.
Počty doučovaných dětí v jednotlivých měsících:
měsíc
9. 10. 11. 12.
Počet doučovaných žáků v ZŠ
72 99 103 103
Počet doučovaných žáků naší ZŠ v partnerských organizacích 2 7
16 16
Počet členů sportovního kroužku
34 34 34 34
měsíc
Počet doučovaných žáků v ZŠ
Počet doučovaných žáků naší ZŠ v partnerských
organizacích
Počet členů sportovního kroužku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
103 104 105 105 105 105
16 17 17 17 17 17
34

34

34

34

34

V 1. pololetí se zapojilo do doučování 14 doučujících pedagogů a 2 vedoucí sportovního
kroužku.
V 2. pololetí 15 doučujících pedagogů a 2 vedoucí sportovního kroužku.
Doučující pedagog
Mgr. Yvona Tomanová
Alena Schoberová
Mgr. Hana Macečková

předměty
JČ
JČ, M
M

34

Mgr. Alena Paluchová
Mgr. Miroslava Leszková
Jana Glöslová
Veronika Juříčková
Ing. Jozef Blažek
Mgr. Lenka Obručová
Mgr. Kateřina Adami
Mgr. Nikola Illíková
Mgr. Hana Vlčková
Mgr. Markéta Ecklová
Mgr. Lenka Maroušková
Ing. Michal Brunclík

JČ, M
JČ, M
JČ, M
JČ, M
M, F
JČ
JČ
Aj
Aj
Aj
M
M, F

Mgr. Jaroslav Kopecký - kroužek úterý
Ing. Petr Adami - kroužek
čtvrtek

14,15-15,15
14,15-15,15

4 h/měs.
4 h/měs.

Do doučování je zapojen pracovník pro práci s komunitou, který velice pomohl při
zabezpečení distanční výuky v sociálně vyloučené lokalitě.
Doučování žáků s výukovými obtížemi je již mnoho let součástí naší pedagogické práce a je o
něj mezi žáky i rodiči velký zájem. Stejně jako v minulém období byla docházka na 1. stupni
zcela bezproblémová, žáci měli o práci v DK zájem, doučování berou jako pravidelný kroužek.
Díky školnímu asistentovi se zlepšila spolupráce s rodinami ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Doučovací hodina je pevně daná rozvrhem.
V několika ojedinělých případech došlo díky pravidelnému doučování ke zlepšení
prospěchu o dva stupně. Za úspěch považujeme, že se prospěch nezhoršuje. Všichni
zainteresovaní pedagogové hodnotí přínos doučovacího klubu jako značný. Někteří vyslovili
názor, že doučováním zcela nahrazujeme domácí přípravu s rodiči, kteří pak ve všem
spoléhají jen na školu.

3.6 Školní družina
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 školní rok, které byly zpestřením navíc.
Podle úspěšností akcí se některé opakují každoročně.
Vychovatelky ŠD připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly rozvíjet
komunikační schopnosti dětí, práci a hru v kolektivu a tím tak 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 Karolína Brunclíková (od ledna 2020
zástup za MD Růžena Skyvová)

-

RANNÍ CVIČENÍ – vychovatelka Renata Mikošková
SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – vychovatelka Renata Mikošková
ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ 1. - 2. třída – vychovatelka Jana Glösslová
ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ 3. - 5. třída – vychovatelka Karolína Brunclíková (od ledna 2020
zástup za MD Růžena Skyvová)
- KERAMIKA – vychovatelka Zuzana Dědicová
- ZVÍDÁLEK – vychovatelky Stanislava Svobodová a Zuzana Dědicová
- CHOVATELÉ – vychovatelka Renata Mikošková
Vedle těchto činností proběhly i větší akce.
ZÁŘÍ
-

ŘÍJEN
-

nábor žáků do ŠD
nábor žáků do zájmových kroužků ŠD
16. 9. - 28. 1. projekt z novodobých divů světa, organizátor Z. Dědicová
18. 9. výroba keramického draka, 15 dětí, organizátor Z. Dědicová
19. 9. nástup praxe SPgŠ
23. 9. – 26. 9. pískování, 64 dětí, organizátor Z. Dědicová

1. 10. zahájena činnost zájmových kroužků ŠD
1. 10. zahájena sběrová soutěž lesních plodů, organizátor J. Glösslová
Halloweenské tvoření a soutěže – celodružinová akce
3. 10. naučná vycházka s p. Bodešínským ze střediska ekologické výchovy, 20 dětí,
organizátor Z. Dědicová
10. 10. krabičkové tvoření, 38 dětí, organizátor Z. Dědicová
29. 10. – 30. 10. výlet ČERTOVINA – Hlinsko, 47 dětí, organizátor R. Mikošková a J.
Glösslová

LISTOPAD
- 7. 11. vyhlášení soutěže sběru lesních plodů – celá školní družina, organizátor J.
Glösslová
- 9. 11. keramická akce – rodiče + děti, 26 osob, organizátor Z. Dědicová
PROSINEC
- plnění adventu – koledy, výzdoba chodby a schodiště – celá ŠD
- sbírka pro zvířátka z útulku – celodružinová akce, organizátor R. Mikošková
- vánoční tvořivé odpoledne s dětmi a paní učitelkou – 2. oddělení, J. Glösslová
- vánoční tvoření s dětmi a rodiči, 12 osob, organizátor L. Vychodilová
- 17. 12. vystoupení pro rodiče a celou ŠD, organizátor R. Mikošková
LEDEN
- vyhodnocení projektu 7 novodobých divů světa, celé 5. oddělení, Z. Dědicová
- vyhodnocení aktivit a soutěží za 1. Pololetí, celé 2. oddělení, J. Glösslová

ÚNOR
- 20. 2. Masopust – pochod v maskách Krnovem, 30 dětí, J. Glösslová a L. Vychodilová
- Hry a soutěže v maskách – celodružinová akce
- Pohádka O dvanácti měsíčkách – studenti z Domova mládeže při SŠP Krnov,
1. - 2. třídy, organizátor S. Svobodová
BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020, byl provoz školských zařízení a ŠD přerušen
od 11. 3. 2020 z důvodů rozšíření onemocnění COVID-19 na území ČR.
Školská zařízení byla opět otevřena 25. 5. 2020 (dopolední výuka + odpolední aktivity)
I v těchto měsících měla ŠD připravený bohatý program, který se nemohl uskutečnit
z důvodu uzavření škol. Paní vychovatelka Renata Mikošková tuto nelehkou situaci zpestřila
dětem i rodičům online hrami a soutěžemi. Všem se tento nápad velmi líbil a aspoň trochu
odlehčil tuto nelehkou situaci.

4. Prevence sociálně patologických jevů
4.1 Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu 2018/19
Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu pro školní rok 2019-20
Základní údaje o škole

Školní rok: 2019-2020

1. stupeň

2. stupeň

celkem

Počet žáků:

262

248

510

Počet tříd ve škole:

12

10

22

Průměrný počet žáků ve třídách:

22

25

23

(25. 6. 2020)

Plnění cílů MPP
Cíl:
Preventivní tým:


zajišťovat chod fungujícího preventivního týmu

složení: školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP) - v tomto školním roce došlo
k personální změně – funkci výchovného poradce převzala nová kolegyně, speciální pedagog,
zástupce ředitele + členové pedagogického sboru zainteresovaní v řešení aktuálních případů



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 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

30. – 31. srpna 2019 – školení (10 pedagogických pracovníků) – belaria Hradec nad Moravicí –
Strategie učení žáků se SVP, jejich odhalování a práce s nimi (PhDr. Marie Komárová)

7. a 8. října 2019 - 12. krajská konferenci k prevenci rizikového chování MSK - Malenovice - ŠMP
Prevence rizikového chování aktuality ze světa (MŠMT a MSK) - Mgr. Andrea Matějková, Příběhy
z našich škol - stížnosti a jejich řešení - Mgr. Ivana Jírů a Mgr. Miroslav Trykar, Sociální sítě jako
hřiště…pro kohokoliv… - JUDr. Jan Kolouch, PhD., Vztahová vazba - špatný začátek i naděje na změnu
- PhDr. Petr Štěpaník, Lhaní a manipulace - PhDr. Lenka Svobodová, Psychiatrie v dětech – děti v
psychiatrii - MUDr. Kateřina Černeková, Spolupráce OSPOD a školy - PhDr. Linda Nováková Palatá,
Aplikace individuálního koučinku ve školách - Mgr. Adam Wojtovicz
31. října – 1. listopadu 2019 – seminář „Čtení psychodynamiky – diagnostika třídního kolektivu“ Konferenční centrum Malenovice (PhDr. Helena Vrbková)

21. a 22. listopadu 2019 - Vzdělávání aktérů prevence kriminality – Holčovice – ŠMP – akce MěÚ
Krnov (Linka bezpečí – pomoc i prevence, Mgr. Lucie Bukovská – hlavní psycholožka Linky bezpečí,
z.s., Ozbrojený útočník ve škole, Bc. Pavel Němec, zástupce ředitele MP Nový Jičín)
31. ledna 2020 – seminář „Generace X, Y a Z“ – Mgr. Blaženka Mačáková

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, škola také odebírá časopis Prevence a Třídní učitel a vedení třídy.

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

4. 9. a 5. 9. 2019 - adaptační kurz 6. ročníku v přírodě – v režii třídních učitelů tří šestých tříd formou
celodenního výletu, na akci přítomen i školní metodik prevence; poznatky následně konzultovány
společně
Témata prevence rizikového chování jsou zařazena v učebních plánech OV, jednotliví třídní učitelé –
práce se třídou: prevence na třídnických hodinách + řešení aktuálních případů (pohovory se
zákonnými zástupci, výchovné komise)
Odborníci na prevenci rizikového chování dětí Univerzity Palackého v Olomouci (projekt E-bezpečí)
připravili unikátní videokurz pro všechny rodiče, kteří mají zájem o informace z virtuálního světa, ve
kterém se jejich děti denně pohybují. Město Krnov zajistilo (zakoupilo) pro rodiče krnovských dětí
licenci pro vstup do tohoto videokurzu. Rodičům našich žáků byl (14. 5. 2020) prostřednictvím
Edupage (2. stupeň) + e-mailem (1. stupeň) zaslán informační leták s odkazem na vstup do kurzu a
přístupové heslo. Kurz obsahuje: šest videopřednášek (informace o tom, co dělají české děti na
internetu, co je to sexting, kybergrooming nebo kyberšikana, o seznamování na internetu, o vydírání,
jak zabezpečit profily na sociálních sítích nebo mobil dítěte), bonusová videa, rady a doporučení,
online poradnu, praktické odkazy. Přednášky mohou být sledovány kdykoliv a odkudkoliv.

Cíl:

vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH

26. 9. 2019 – beseda s Policií ČR - 2. A
Výchovně vzdělávací programy M. P. Education – viz tabulka Přehledu o čerpání příspěvku města do
rozpočtu školy na primární prevenci rizikového chování v kalendářním roce 2019
Hasík – požární prevence a ochrana – 2. a 6. ročník
Dopravní výchova – 4. ročník
16. 3. 2020 – byla plánována účast na projekci filmu „V síti“ – zrušeno kvůli nouzovému stavu

Ve školním roce 2019-20 jsme opět obdrželi od zřizovatele účelové finanční prostředky určené na
prevenci rizikového chování. Naší škole bylo přiděleno 16.000,-Kč, (částka je přidělena vždy na
kalendářní rok), z přidělených financí hradíme výchovně vzdělávací programy M. P. Education (viz
tabulka čerpání), ve druhém pololetí školního roku nedošlo díky nouzovému stavu k realizaci
výukových programů, proto jsme za část přidělených financí zakoupili USB edici pěti preventivních
filmů FILMY, KTERÉ POMÁHAJÍ režiséra Davida Vignera (Mezi stěnami, Sami, Jakub, Na hraně, Mezi
nimi) pro využití nejen v hodinách občanské výchovy a film ABSTINENT téhož režiséra na USB –
namísto preventivního programu k filmu, který měl proběhnout v Krnově 11. 5. 2020 a byl taktéž
zrušen kvůli omezení v souvislosti s „koronakrizí.“
Cíl:
podporovat zapojení žáků do života školy
Zapojení žáků do života školy – viz další části výroční zprávy školy, popř. tabulka Přehled akcí



Cíl:

činnost školního parlamentu
účast žáků ve školních soutěžích, olympiádách
práce školní družiny
důsledně sledovat absenci žáků

Pravidelné sledování absence umožňuje elektronická žákovská knížka Edupage - 2. stupeň + záznamy
třídních učitelů (1. stupeň) – TU konzultuje se ŠMP (preventivním týmem) a určuje další postup
(konzultace se zákonnými zástupci, svolání výchovné komise apod.)

Výskyt jiných společensky nežádoucích jevů:
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, vztahové problémy v kolektivu, častěji se objevuje sebepoškozování, narůstá
počet případů poruch příjmu potravy

Spolupráce v oblasti prevence RCH na úrovni školy


poradenské služby ve škole byly poskytovány výchovným poradcem, školním metodikem
prevence, speciálním pedagogem, 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 na 2. stupni ZŠ (Edupage), prostřednictvím e-mailové pošty, podáváním
informací na třídních schůzkách.
zákonní zástupci mohli po předchozí domluvě využívat k pohovorům s jednotlivými učiteli
konzultační hodiny, využívána byla také 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 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

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
- využití služeb školního psychologa, který v příštím školním roce posílí náš preventivní tým
- pravidelné plánované setkávání členů preventivního týmu

4.2 Čerpání účelových finančních prostředků určených zřizovatelem
na prevenci rizikového chování na školách - rok 2019
1. stupeň
termín

název preventivní aktivity / opatření

typ akce

cílovou skupinu –

(přednáška, exkurze, ...)

ročník, počet žáků

částka

MP Education s.r.o.
„Na světě nejsi sám“
7. 11. 2019

- podpora individuality a zdravého sebevědomí
žáků
- zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
- prevence sociálně-patologických jevů (šikana,
agresivita, extrémismus)
- akceptace kulturní rozmanitosti a rozvoj
zodpovědnosti

Výchovně – vzdělávací
program
90 minut

3. A
27 žáků

2.000,-Kč

MP Education s.r.o.
„Z housenky motýlem“
19. 11. 2019

- období přechodu z dětství do dospívání – fyzické
a psychické změny
- zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj
lidského jedince
- hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti
dětí
- změna vztahů s okolím – co je slušnost,
vulgárnost

Výchovně – vzdělávací
program
90 minut

4. A
25žáků

2.000,-Kč

MP Education s.r.o.
„Z housenky motýlem“
19. 11. 2019

- období přechodu z dětství do dospívání – fyzické
a psychické změny
- zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj
lidského jedince
- hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti
dětí
- změna vztahů s okolím – co je slušnost,
vulgárnost

Výchovně – vzdělávací
program
90 minut

4. B
25 žáků

2.000,-Kč

MP Education s.r.o.
„Na světě nejsi sám“
4. 12. 2019

- podpora individuality a zdravého sebevědomí
žáků
- zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
- prevence sociálně-patologických jevů (šikana,
agresivita, extrémismus)
- akceptace kulturní rozmanitosti a rozvoj
zodpovědnosti

Výchovně – vzdělávací
program
90 minut

3. B
24 žáků

2.000,-Kč

MP Education s.r.o.
„Vymyšlená krása “

4. 12. 2019

- co je krásné, vliv rodiny a okolí na vnímání
hodnot
- vnímání krásy prostřednictvím médií – TV,
internet, sociální sítě
- poruchy příjmu potravy v dětském věku
(mentální anorexie, bulimie)
- výživová doporučení, co je zdravá strava

Výchovně – vzdělávací

5. A – 17 žáků

program

5. B – 18 žáků

3 x 45 minut

5. C – 17 žáků

(3 x 1.200,-Kč)
3.600,- Kč

11.600,-Kč

2. stupeň
typ akce
termín

název preventivní aktivity / opatření

(přednáška,
exkurze, ...)

cílovou skupinu
–
ročník, počet

částka

žáků

MP Education s.r.o.
„ Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ“
10. 4. 2019

- poruchy příjmu potravy - etiologie, příznaky, prognóza,
léčba a zdravotní dopady
- mentální anorexie, bulimie, bigorexie, ortorexie,
drunkorexie, Adonis komplex, nové typy poruch příjmu
potravy
- vliv médií a módních trendů, reálný pohled krása x zdraví
- co je zdravá strava a proč se stravovat zdravě, výživová
doporučení

Výchovně –
vzdělávací program
90 minut

7. A
25 žáků

1.800,-Kč

MP Education s.r.o.
Výchovně –

„Na startu mužnosti“
7. 11. 2019

- stavba a funkce mužských pohlavních orgánů
- vývoj CNS - hormony
- změny fyzické – druhotní pohlavní znaky
- správné hygienické návyky, životospráva

vzdělávací program
45 minut

7. ročník – chlapci
36 žáků

zdarma

MP Education s.r.o.
„Mezi námi děvčaty - Čas proměn “
7. 11. 2019

1.200,-Kč

- stavba a funkce ženských pohlavních orgánů, hormony
- menstruační cyklus- fyziologický průběh a patologické
odchylky, správné hygienické návyky
- hygienické pomůcky pro dívky během menstruace
- posilování zdravého sebevědomí,
- vhodná životospráva v období puberty

Výchovně –
vzdělávací program
45 minut

7. ročník – dívky
40 žáků

Programy bezplatně
poskytuje školám
společnost Procter
& Gamble
prostřednictvím
značek Always,
Discreet, Tampax.již
od školního roku
1997/1998.

MP Education s.r.o.
„Tak TO nechceš “
13. 11. 2019

- stavba a funkce ženských pohlavních orgánů, hormony
- menstruační cyklus- fyziologický průběh a patologické
odchylky, správné hygienické návyky
- hygienické pomůcky pro dívky během menstruace
- posilování zdravého sebevědomí,
- vhodná životospráva v období puberty

Výchovně –
vzdělávací program
90 minut

9. ročník
50 žáků

hrazeno
z prostředků
města Krnova

3. 000,-Kč
1. stupeň – výchovně vzdělávací program

11.600,-Kč

2. stupeň – výchovně vzdělávací program

3. 000,-Kč

Publikace – periodika PREVENCE, TŘÍDNÍ UČITEL

1.970,-Kč

celkem

16.570,-Kč

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium pro prohlubování odborné kvalifikace
S asistenty k lepší škole

Počet osob
2

Psychodynamika třídy

1

Vzdělávání aktérů prevence kriminality

1

Generace X, Y Z

42

Spolupráce knihoven a škol

1

Krajská konference metodiků prevence

1

Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů
Studium kariérového poradenství

1

Byly plánované další vzdělávací aktivity, které se neuskutečnily vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19.

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 – 2. stupeň
4. 9.

Adaptační kurz – Bruntál

6. B

5. 9.

Adaptační kurz

6. A, C

17. 10. Přednáška pracovnice ÚP

9. A, B

18. 10. Galerijní animace Opava

7. B, C

24. 10. Exkurze Alfa Plastic Bruntál

8. ročník

24. 10. Burza středních škol - Opava

9. ročník

5. 11. Exkurze SŠP Krnov

9. A, B

7. 11. Preventivní program pro chlapce a dívky

7. ročník

7. 11. Svět techniky - Vítkovice

6. a 7. ročník

7. 11. Prezentace SŠ

9. ročník

7. 11. Den otevřených dveří – Domov pro seniory

9. ročník

13. 11. Preventivní program „Tak TO nechceš“

9. A, B

14. 11. ARTIFEX

9. ročník

20. 11. Polytechnická výchova, SŠA Krnov

7. A

20. 11. ZŠ a SOŠ M. Albrechtice

Výběr žáků z 8. a 9. roč.

20. 11. Keramická dílna

7. C

21. 11. Keramická dílna

6. C

21. 11. Svět techniky Vítkovice

8. – 9. ročník

22. 11. Keramická dílna

7. A

22. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo
27. 11. Polytechnická výchova, SŠA Krnov

7. B

27. 11. Keramická dílna

7. C

27. 11. Keramická dílna

8. A

28. 11. Keramická dílna

6. B

29. 11. Keramická dílna

7. B

2. 12. Vánoční Vídeň

Výběr žáků z 8. a 9. roč.

4. 12. Keramická dílna

8. A

5. 12. Mikulášská nadílka
5. 12. Exkurze – SŠS Opava

8. A a 8. B

5. 12. Keramická dílna

6. C

6. 12. Vánoční pečení perníčků, spaní ve škole

Výběr 7. a 8. ročníku

6. 12. Olympiáda ČJ, školní kolo

8. a 9. ročník

6. 12. Okresní přebor v šachu, SVČ
6. 12. Keramická dílna

7. B

10. 12. Olympiáda v AJ – školní kolo

2. stupeň

11. 12. Polytechnická výchova, SŠA Krnov

7. C

12. 12. Keramická dílna

6. B

17. 12. Filmové představení – Kino Mír

2. stupeň

19. 12. Advent Olomouc

6. C

20. 12. Advent Olomouc

7. B, C

6. 1. Zahájení Tříkrálové sbírky
13. 1. Olympiáda Zeměpis

Výběr žáků 9. roč.
7. – 9. ročník

14. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
15. 1. Polytechnická výchova, SŠA Krnov

6. A

22. 1. Výstava - Muzeum Krnov

8. B

23. 1. Hasík – beseda PO

6. B, C

24. 1. Výstava – Muzeum Krnov

8. A, 9. A

27. 1. Poklad Inků, výstava Brno

6. a 7. ročník

28. 1. Pythagoriáda

6. a 8. ročník

29. 1. Matematická olympiáda – okresní kolo, SVČ
4. 2. Beseda PO

6. A

6. 2. Beseda PO

6. B, C

11. 2. Olympiáda AJ – okresní kolo
14. 2. Valentýnská pošta

2. stupeň

18. 2. Šachový turnaj – přebor školy
26. 2. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
26. 2. Recitační soutěž

Výběr žáků 6. – 9. roč.

6. 1. 2. Výuka cizích jazyků
Prosinec
Školní kolo olympiády v AJ




38 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 (Lucie Šťastná – vítěz 1.
kategorie, Sofie Vlačuhová – vítězka 2. kategorie)

Únor
Okresní kolo olympiády v Aj




45 přihlášených žáků z okresu Bruntál (gramatický a poslechový test, konverzace na
vylosované téma, popis obrázku, řešení problémové situace)
Sofie Vlačuhová – 2. místo v II. kategorii
Lucie Šťastná – 3. místo v I. Kategorii

Duben
Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English
Vzhledem k pandemii Coronaviru byly zkoušky přesunuty na říjen 2020





38 přihlášených žáků (ZŠ Žižkova)
Úrovně Starters, Movers, Flyers (test na čtení a psaní, poslechový test a konverzace)
Spolupráce s akreditovaným centrem AKCENT Praha (International House Prague)
Výhody partnerské školy: místní žáci nemusejí jezdit skládat zkoušky mimo naše
město + výhodná cena zkoušek + rychlejší přístup k výsledkům

6.1.3 Sportovní akce a soutěže 2. stupeň
Umístění v okrskových soutěžích
Florbal
 chlapci 8., 9. ročník – 5. místo
 chlapci 6., 7. ročník – 2. místo
Umístění v okresních soutěžích
Florbal
 chlapci 6., 7. ročník – 1. místo
Šplh
 dívky 6., 7. ročník – 3. místo
 chlapci 6., 7. ročník – 3. místo
Krnovská laťka
 dívky 6., 7. ročník – 1. místo
 dívky 8., 9. ročník - 2. místo
 chlapci 6., 7. ročník – 1. místo
 chlapci 8., 9. ročník – 3. místo
Šachy
 6., 7. ročník – 6. místo
 8., 9. ročník – 8. místo
Volejbal
 dívky 8., 9. ročník – 1. místo
Umístění v krajských soutěžích
Florbal
 chlapci 6., 7. ročník – 6. místo

Další sportovní projekty
 Lyžařský výcvikový kurz – Lipová Lázně
 Sazka Olympijský víceboj (chlapci - 2. stupeň) – plnění disciplín Olympijského diplomu a Odznaku
všestrannosti
Sportovní soutěže ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byly zrušeny v důsledku
mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19.

6.2 Kulturní akce, vzdělávací pořady, koncerty – 1. stupeň
Měsíc
říjen 2019

listopad 2019

Akce
Skřítci v knihovně

1. A, 1. B

Beseda o městě Krnov - knihovna

2. - 4. roč.

Loutkové divadlo - Kouzelníkova dcera

2. A, 2. B

Divadlo Opava - Popelka
Etiketa s Honzíkem - knihovna

prosinec 2019

Třída

2. C

Hudební představení cimbálové skupiny Réva

2. ročníky
2. - 5.
ročníky

Z housenky motýlem - beseda

4. ročníky

Na světě nejsi sám - beseda
Advent v Opavě na zemědělské škole

3. ročníky
2. a 3.
ročníky

Mikulášská nadílka

1. stupeň

Vymyšlená krása - beseda

5. ročníky

Čerti v knihovně, vánoční zvyky a tradice - besedy

1. stupeň

Děti dětem - hudební třídy se představují

1. stupeň

Vánoce na dědině - Rožnov pod Radhoštěm

4. B, 5. C

Divadlo Opava - Noc na Karlštejně

5. A

Vánoční koncert v Domově pro seniory Krnov

5. B

Pěvecká soutěž - Vánoční notička

1. stupeň

Filmové představení - Ledové království 2

1. stupeň

Vánoční besídky

1. stupeň

leden 2020

Tři králové

1. stupeň

únor 2020

Masopust

1. stupeň

Beseda se spisovatelem R. Malým
Božena Němcová - beseda v knihovně
červen 2019

3. A
2. a 4.
ročníky

Recitační soutěž - školní kolo

1. stupeň

Filmové představení - Robinson Crusoe

4. ročníky

Vystoupení v koncertní síni

4. B, 5. B
5. A, 5. B
3. B

Akce, které se

Škola pro předškoláky

neuskutečnily

Výchovné koncerty
Vystoupení na večírku školy

Vystoupení na setkání seniorů
Pěvecká soutěž - Jarní zpívání
Recitační soutěž - oblastní a krajské kolo
Vystoupení pro rodiče
Krnov zpívá - přehlídka pěveckých sborů
Besedy v knihovně
Pasování na čtenáře
Divadelní představení v Opavě
Žiji na planetě Zemi - hudebně-vlastivědný projekt

6. 2. 1. Vlastivědné výlety, exkurze – 1. stupeň
Poznávání našeho města a okolí
-

Radniční věž
Vycházky – památky Krnova
Soutok Opavy a Opavice
Přeměny Krnova – stavba obchvatu
Cvilín
Kostelec

Vlastivědná poznávání
Opava – adventní zvyky
Bruntál – Uhlířský vrch
Bruntál - zámek
Olomouc – Pevnost poznání
Rožnov pod Radhoštěm – Vánoce na dědině
Holčovice - rozhledna
Zátor, Čaková
Linhartovy - zámek

3. A
5. B
5. B
5. B
5. C, 4. B
5. A
5. A
5. A

Z důvodu uzavření škol a hygienických nařízení nemohly proběhnout školní výlety a exkurze,
které jsme plánovali na jarní měsíce letošního roku.

6. 2. 2. Sportovní akce – 1. stupeň
4. 9.
13. 9.
27. 9.

4. tř., 5. C
5. C, 4. B
5. A, 5. B

Běh naděje
Běh do Cvilínských schodů
Běh do Cvilínských schodů

říjen
8. 11. 4. B, 5. C
27. 11. 4. B, 5. C

Bruslení
Bruslení

5. 12. 5., 4. tř.
9. 12. 4. B, 5. C
18. 12. 4. a 5. roč.

Florbal – okresní kolo (nepostoupili ze skupiny)
Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm
Přehazovaná 4. - 5. tříd

leden

7. 2.
14. 2.
14. 2.
28. 2.

4. A
4. A
5. C, 4. B
5. C

Plavání
Plavání
Bruslení
Plavání

4. a 5. tř.

Vybíjená – chlapci – okresní kolo
Vybíjená – dívky – okresní kolo

březen

1. 4.
3. 4.
květen

25. 6.
25. 6.

Vybíjená – krajská kola

5. C
5. B

Cyklovýlet – Skrochovice
Cyklovýlet - Úvalno

10. 6.

Aquapark Kravaře
Běh T-Mobile
Atletický čtyřboj
Úvalno-turistická vycházka

Během školního roku probíhá plavání 1. - 3. ročníků
Akce označené červeně nemohly proběhnout – COVID 19

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: říjen – peníze ze sběru byly rozděleny z větší části do tříd a zbylé peníze použity
na odměny do soutěží, na odměny dobrovolníkům pořádající soutěže a odměny pro zástupce
parlamentu za jejich práci
Sběr drobného elektra a baterií
Sběr plastových vršků – předány sdružení Severských pánů
Vánoční a Valentýnská pošta (děti posílají přáníčka svým kamarádům)
Mikuláš (zástupci devátých tříd se převlékli za Mikuláše, čerti a anděli a rozdali dětem
sladkosti) 5. prosince 2019
Předání vánočních dárků a přáníček v Domově pro seniory (zástupci parlamentu předaly
dárky seniorům, které vytvořili žáci naší školy)
Vánoční minivolejbal
Masopust (žáci devátých tříd uspořádali karneval pro děti 1-5 tříd v duchu podmořského
světa se spoustu soutěží a tance) 20. února 2020
Hodina pro děti se starostou - setkání zástupců dětských parlamentů s vedením města
Krnova – předložili jsme připomínky a nápady na zlepšení života v Krnově - 13. února 2020
Plánovali jsme
Deváťáci za katedrou (žáci devátých tříd měli možnost vyzkoušet si práci učitelů. Učili své
spolužáky na prvním stupni) 31. března 2020
Den Země- žáci 2. stupně si měli připravit pro své mladší spolužáky netradiční poznávání
státu světa – ochutnávky jídel, typické symboly)
Některých akcí jsme se zúčastnili jako spoluorganizátoři a pomocníci:
Tříkrálová sbírka (charitativní akce)

7. Údaje o výsledcích kontrolních a inspekčních
činností
7.1 Kontrola České školní inspekce
Ve školním roce 2019/20 neproběhla kontrola ČŠI.

7.2 Další provedené kontroly
Ve školním roce 2019/20 neproběhla kontrola ČŠI.

8. Údaje o hospodaření školy
Příloha výroční zprávy ZŠ
Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01
Výroční zpráva o hospodaření za
rok 2019

CELKOVÉ VÝNOSY
KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33353
KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33077
KÚ – STÁTNÍ DOTACE – ÚZ 33076
MÚ – PREVENCE KRIMINALITY
MÚ – DOTACE ZŘIZOVATELE OBCE
MÚ – DOTACE ZŘIZOVATELE ODPISY
MÚ - HŘIŠTĚ
PROJEKT - INKLUZE
PROJEKT – ŠABLONY I
PROJEKT – ŠABLONY II
PROJEKT – MODERNIZACE UČEBEN
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
ČERPÁNÍ FONDŮ
OSTATNÍ PŘÍJMY
TRANSFER EU

ČÁST I.
VÝNOSY

37 491 670,75 Kč
29 601 595,00 Kč
219 393,00 Kč
261 156,00 Kč
16000,00 Kč
3 363 000,00 Kč
637 027,00 Kč
236 000,00 Kč
700 772,66 Kč
175 156,15 Kč
227 910,66 Kč
1 326 848,85 Kč
588 106,00 Kč
7 299,00 Kč
1 426,43 Kč
129 980 ,00 Kč

Příloha výroční zprávy ZŠ
Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01
Výroční zpráva o hospodaření za
rok 2019

ČÁST II.
NÁKLADY

CELKOVÉ

37 470 043 ,66 Kč

NÁKLADY NA MZDY PRACOVNÍKŮ
ODVODY ZDRAVOTNÍHO A
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
FKSP
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
ODPISY
VÝDAJE NA
UČEBNICE,ÚČEB.POMŮCKY A
VYÚKOVÉ PROGRAMY
PROVOZNÍ VÝDAJE
VÝDAJE - CESTOVNÉ
VÝDAJE OSTATNÍ
VÝDAJE - MAJETEK
VÝDAJE – SPOLUÚČAST
POJ.UDALOSTI

Výroční zpráva o hospodaření za
rok 2019
ZISK

23 001 178,00 Kč
7 571 081,00 Kč
447 852,00 Kč
327 295,17 Kč
767 007,00 Kč

158 999,82 Kč
3 443 315,01 Kč
53 875,00 Kč
97 829,08 Kč
1 574 861,58 Kč
26 750,00 Kč

ČÁST III.
Hospodářský výsledek
21 627 ,09 Kč

8.1 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

POČET

POČET ODVOLÁNÍ

PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

50

0

ODKLAD NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY

18

0

7

0

PŘÍCHOD Z JINÉ ŠKOLY

34

0

IVP

20

0

6

0

152

0

ODCHOD NA JINOU ŠKOLU

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO VE ŠD
CELKEM

8.2 Materiální a technické zabezpečení provozu školy
Budova 1. stupně:
 Výmalba tří učeben
 Vybudování nové hudebny (větší využití – dramatická výchova, vystoupení pro
rodiče)
 Vybudování a zařízení kanceláře pro psychologa
 Renovace kamerového systému
 Rekonstrukce podlahy ve vstupním vestibulu
Budova 2. stupně:
 Výmalba + olejový sokl – chodba u jazykových učeben
 Výmalba 5 učeben
 Renovace dveří do učeben a kabinetů
 Rekonstrukce podlahy ve vstupním vestibulu
 Vybavení odborných učeben novým nábytkem
 Vybavení odborných kabinetů novým nábytkem
 Vybavení kmenových tříd počítači
 Vybavení tříd dataprojektory
 Dokoupení didaktických učebních materiálů
Tělocvičny
 Vybudování sportovního povrchu v chodbě tělocvičen – běžecká dráha
 Pořízení hnojiva na údržbu školního hřiště
 Pořízení nového nábytku na sportovní náčiní
 Renovace dveří, nátěr radiátorů, Wifi

9. Realizované projekty financované z cizích
zdrojů
9.1 Naše nová škola II
Název: Naše nová škola II
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. 2019 – 31. 8. 2021
Dotace: 1 453 224 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 a bezbariérovost školy
Název: Modernizace odborných učeben a bezbariérovost školy
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. 3. 2019 – 3. 9. 2019
Dotace: 1 805 000 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

11. Distanční výuka
V měsících březen – červen probíhala na všech školách distanční výuka. Školy byly uzavřeny
v období nouzového stavu, který byl zapříčiněn epidemií Covid 19.
Situace byl složitá, ale učitelé ji zvládli velmi dobře. Pro distanční výuku jsme využívali náš školní
systém Eupage, dále Googke Classroom, emaily, hangouts, messenger, skype, viber. Stanovili jsme si
pravidla pro dálkovou výuku, ale učitelé mohli využívat tu platformu, ve které se jim, žákům a
rodičům dané třídy nejlépe pracovalo. Pro žáky z rodin, kde neměli počítače, chytré telefony nebo
připojení na internet, fungoval pracovník pro práci s komunitou. Učitelé mu posílali materiály, on je
tiskl a roznášel do rodin, vybíral hotové úkoly a dával je učitelům ke kontrole.
Pedagogové byli kreativní, snažili se dělat výuku pestrou, tvořili výuková videa, poslechy. Ocenila
jsem spolupráci mezi učiteli, navzájem se podporovali, pomáhali si, sdíleli hotové materiály.
Žáky jsme klasifikovali minimálně, jen za předem domluvených podmínek, upřednostnili jsme
formativní hodnocení. Domluvili jsme se, že důležitá je motivace a povzbuzení.
Asistenti pedagoga po domluvě s učiteli zajišťovali materiály a komunikaci s rodiči žáků se SVP.
Náš speciální pedagog pravidelně mluvil s žáky se SVP (těžší případy) na WhatsApp. Rodiče byli
vděčni, protože práce s těmito dětmi je velmi náročná.
Vychovatelky vyráběly dárky z keramiky, které později v družině využijeme, dělaly generální úklid
pomůcek. Vyklidily a připravily jednu třídu jako improvizované pracoviště pro vedoucí a účetní školní
jídelny, která se začala rekonstruovat.
V době, kdy byla škola bez dětí, jsme prováděli opravy a renovace. Vybudovali jsme novou
běžeckou dráhu v budově tělocvičen, kancelář pro školního psychologa, v obou vstupních vestibulech
je nová dlažba, renovovali jsme dveře v budově tělocvičen.

Fotografie z akcí

Seznamovací výlet 6.B

Slavnostní předávání mezinárodních certifikátů

Projekt Krokus

Exkurze v ASPEC

Výlet 5. tříd do Olomouce

Velký svět techniky Ostrava

Na návštěvě u grafika

Den otevřených dveří v DS

Turnaj ve florbale

Advent na zemědělce

Mikuláš

Okresní přebor v šachu

Vánoční laťka

Konverzační soutěž v AJ

Prosincové zpívání

Adventní Olomouc

Masopust

Předávání dárků v DS

Výstava Inků v Brně

Adventní Olomouc

Okresní kolo v AJ

Školní kolo v recitaci

Adventní Vídeň

Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem

