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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:
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

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

22

21

524

515

23,81

24,52

13,78

13,91

1.7 Školní družina, počet žáků, počet oddělení

celkem

Počet žáků

Počet
oddělení

Počet žáků
na oddělení

Počet
vychovatelek

Počet
úvazků

167

6

27,83

6

5,36

1.8 Dojíždějící žáci
Úvalno

31

Brantice

3

Býkov

2

Hošťálkovy

1

Zátor Loučky

1

Čaková

2

Brumovice

2

Krásné Loučky

1

Červený Dvůr

8

2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1 Celkové počty pracovníků
2019/20
Počet osob

2020/21
Počet osob

49

Počet
úvazků
48,54

51

Počet
úvazků
50,51

Učitelé

37

34,54

37

35,90

Vychovatelé

6

4,95

6

5,36

asistenti pedagoga

6

5,0

8

8,25

nepedagogové

12

11,2

12

11,2

správní zaměstnanci

12

11,2

12

11,2

63

59,74

63

61,71

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

2019/20

2020/21

průměrná výše
měsíční mzdy

Průměrná
měsíční
výše nenárokové
složky mzdy

průměrná výše
měsíční mzdy

Průměrná měsíční
výše nenárokové
složky mzdy

pedagogičtí
pracovníci

34 828

2 325

34 997

2 392

nepedagogičtí
pracovníci

16 593

700

17 109

892

celkem
pracovníci
školy

30 602

1854

31 994

1870

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. 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. Jitka
Vavříková, Mgr. Košárková, Mgr. Petra Kotrlová

Předmětová komise - matematika
Vedoucí sekce

Mgr. Lenka Maroušová

Členové sekce

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

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. 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
Členové sekce

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

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, Mgr. Jana Švédová

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. 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:

79

Počet odkladů:

16

Počet nepřijatých:

0

Počet dodatečných odkladů:

0

Počet přijatých žáků do 1. ročníku:

63

Počet žáků plnících povinnou šk. doch. v zahraničí

1

Do prvního ročníku základní školy bylo pro školní rok 2021/22 do dvou tříd přijato 63 žáků.

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

2

3. 2. 2. Přehled umístění vycházejících žáků na střední školy

Gymnázia
Střední vzdělávání
s maturitní
zkouškou
Střední vzdělání
s výučním listem
Praktická škola
dvouletá
Nenastoupili
Celkem

z devátého ročníku

z osmého ročníku

ze sedmého ročníku

1

0

0

26

0

0

18

2

1

1

0

0

0

1

0

46

3

1

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

1

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

3

SPgŠ a SZŠ, Krnov

3

SŠ průmyslová, Krnov

10

Střední umělecká škola varhanářská, Krnov

1

Střední odborná škola, Bruntál
Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie, Bruntál
Střední odborná škola a Základní škola, Město
Albrechtice
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola, Opava
OA a SOŠ logistická, Opava

3

Soukromá obchodní akademie, Opava

1

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava

5

SPŠ stavební, Opava

4

SŠ technická, Opava

1

1
2
1
7

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství, Ostrava

1

Střední škola technická a obchodní, Olomouc

1

Střední odborné učiliště Gastronomie a
podnikání, Praha

1

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá

1

Vyšší policejní škola a SŠ Ministerstva vnitra
v Holešově

1

Praktická škola dvouletá, Velké Heraltice

1

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

8

SOŠ a ZŠ, Město Albrechtice

2

SOŠ, Bruntál

3

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava

5

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava
AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a
lázeňství, Ostrava
Střední odborné učiliště Gastronomie a
podnikání, Praha

1
1
1

3. 2. 2. 3. Výchovné a kariérové poradenství, volba povolání
Mgr. Jana Švédová

výchovný poradce (dále VP), 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
Profesní poradenství hravou formou, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK, 11. 3. 2021
Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ, Národní pedagogický institut
České republiky, 9. 3. 2021

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni, Národní
pedagogický institut České republiky, 15. 4. 2021
Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky, Národní pedagogický institut České
republiky, 24. 3. 2021
Právní předpisy v praxi pedagogických pracovníků, Krajské zařízení pro DVPP a IC, Nový
Jičín, 27. 1. 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, speciálního pedagoga Mgr. Lenky Smělíkové a školní
psycholožky Mgr. Markéty Kremplové, dále s vedením školy, třídními učiteli a pedagogickými
pracovníky.

Exkurze, besedy, dny otevřených dveří a řemeslné dny žáků 7., 8. a 9. ročníků:
Konzultace s pracovnicí ÚP IPS Bruntál – žákům byly nabídnuty pouze konzultace k
problematice volby povolání a další profesní orientace. Katalogy ATLAS ŠKOLSTVÍ 2021/2022
byly předány žákům výchovnou poradkyní dle protiepidemických opatření.
Přehlídky středních škol Krnov - akce probíhaly osobně na jednotlivých středních školách dle
možností v souladu protiepidemickými opatřeními. Žákům i zákonným zástupcům VP posílala
průběžně aktuální informace.
Artifex 2020, Bruntál – byl zrušen, jedná se o veletrh řemesel a zaměstnanosti s širokou
nabídkou středních škol naší oblasti.
Alfa Plastik a. s., Bruntál - návštěva žáků probíhala ve výrobně plastů. Žáci byli seznámeno se
strukturou a finančním ohodnocením jednotlivých profesí 16. června 2021.
Střední škola průmyslová, Krnov - řemeslné dny byly zrušeny.

ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje,
který se uskutečnil ve dnech 18. ledna až 4. února 2021.
Jelikož nemohly střední školy prezentovat své obory, bylo vytvořeno jednotné prostředí „Online veletrhu středních škol MSK“. V tomto prostředí byly prezentovány školy a jejich obory.

Žákům a jejich rodičům byl vyhrazen prostor v rozvrhu hodin, kterého se mohly účastnit.
Zhlédli prezentace, během kterých pokládali dotazy v chatu, nebo na mikrofon. Podle další
domluvy měli možnost při uvolňování protiepidemických opatření navštívit i školu osobně.

Odborný workshop kariérního poradenství
Agentura pro sociální začleňování nabídla naši základní škole odborný workshop pro žáky 8.
tříd. Jednalo se o téma kariérního poradenství a pro školy byl zcela zdarma. Termín
workshopu byl v pátek 16. 4. 2021 od 9 - 12 hodin pro žáky a poté od 12 - 13
hodin probíhala komunikace s kariérní poradkyní a třídní učitelkou 8. c třídy.

Jednalo se o 3 hodinové setkání pro žáky.
Workshop pro žáky měl 3 bloky:
1. blok Svět práce - co mě láká, co o něm vím - sdílení postřehů žáků,
2. blok Můj život po škole - práce s aplikací vč. aktivity povolání v
souvislostech,
3. blok Co potřebuji, abych se mohl/a rozhodnout - kde hledat informace
(nejen) o SŠ.
Jelikož byla ve workshopu omezená nabídka pouze pro 25 žáků, tak VP sestavila podobný
program také pro žáky tříd 8. a a 8. b. Workshopy proběhly 21. 6. 2021.

V průběhu období 9/2020 – 6/2021 probíhaly online konzultace, konzultace po telefonu a také
osobní konzultace k volbě budoucího povolání a profesní orientace. V období, kdy žáci
docházeli do školy, probíhaly motivační aktivity kariérního poradenství a rozvoj kompetencí
k efektivnímu plánování budoucí kariéry (např. orientační test temperamentu, kariérní strom,
časová osa aj.) V dubnu 2021 Problematika volby povolání se probírala současně
v předmětech Občanská výuka a Pracovní činnosti – Svět práce.
Aktuální informace k výběru škol a přijímacímu řízení byly předávány osobně, telefonicky,
postupně byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy, v prostředí EduPage
a Teams (jednalo se např. ke změnám termínů přijímacího řízení, podávání Zápisových lístků,
povinného testování aj.) Od května fungoval již upravený pracovní režim ve škole.
V červnu 2021 proběhly konzultace k výběru náhradních středních škol a učebních oborů.

23. června 202 bylo zorganizováno závěrečné rozloučení s vycházejícími žáky. Jednalo se o
slavnostní akci ve venkovních prostorech Flemichovy vily v Krnově 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.

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

262

40

prospělo s
vyznamenáním
221

neprospělo

2. stupeň

246

124

113

9

celkem

508

164

334

10

1

3.3.2 Přehled výsledků chování

1. stupeň

Počet
žáků
262

Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň
TU
ŘŠ
TU
ŘŠ
z chování z chování
32
4
2
1
0
1
0

2. stupeň

246

51

2

6

8

3

1

1

celkem

508

83

6

8

9

3

2

1

3.3.3 Přehled počtu zameškaných hodin
Omluvené hodiny
celkem

Neomluvené hodiny

na žáka

celkem

na žáka

1. stupeň

6 448

24,60

52

0,20

2. stupeň

5 772

23,70

144

0,60

celkem

12 220

23,99

196

0,39

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)







63 + 26*

1. stupeň PO

2. stupeň PO

3. stupeň PO

4. stupeň PO

35 + 26*

18

8

2

ve školním roce bylo zpracováno 12 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, školní psycholožkou, 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, 3 žáci se zdravotními obtížemi. Ostatní jsou zařazeni do PO 1 z jiných důvodů (děti
ze znevýhodněného prostředí, děti v pěstounské péči, poruchy pozornosti, problematické
chování).

Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP)
Ve školním roce 2020/2021 jsme vyučovali 14 hodin předmětu speciálně pedagogické péče.
Máme ve škole 5 vysokoškolsky kvalifikovaných speciálních pedagogů.
Vyučující PSPP

Počet hodin

zaměření

Mgr. Yvona Tomanová

3

logopedie

Mgr. Hana Macečková

2

SPU, autismus

Mgr. Lenka Beránková

1

SPU

Mgr. Lenka Smělíková

8

školní speciální pedagog

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

1

žák 1. ročníku

Mgr. Magdaléna Košárková

1

žák 4. ročníku

Mgr. Hana Hrčková

1

JČ

Odeslání žádostí do ŠPZ – nová šetření, přešetření žáků
PPP Krnov

36

PPP Opava

1

SPC Bruntál

8

SPC Ostrava

2

3. 4. 1. Školní psycholog
Mgr. Markéta Kremplová, školní psycholog (dále ŠP), 736 653 003, kremplova@zs4krnov.cz

Vzdělávání (kurzy, webináře):
Kids´skills, Dalet, Olomouc, 24. 2. 2020 - 18. 11. 2020
Asertivní komunikace s manipulujícím rodičem, Monika Puškinová, s.r.o., 16. 12. 2020
Konference Den se školní psychologií na téma „Proměny a dilemata práce školních
psychologů“, Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou
společností, 21. 1. 2021
Právní předpisy v praxi pedagogických pracovníků, Krajské zařízení pro DVPP a IC, Nový Jičín,
27. 1. 2021
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy a školní poradenská pracoviště,
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, 10. 2. 2022
Školní psycholog a distanční péče: Tematické hodiny pro žáky, Spolek porozumění a sdílení,
Olomouc, 11. 3. 2021
Školní psycholog na ZŠ a SŠ, CŽV, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 13. 2.
2021 - 12. 2. 2023 – aktuálně probíhající
Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ, Národní pedagogický institut České
republiky, 9. 3. 2021
Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky, Národní pedagogický institut České republiky,
5. 5. 2021
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škola
školní poradenská pracoviště, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, 21. 6. 2021
Průběžná metodická podpora – PhD. Kateřina Palová, Mgr.
Činnost školního psychologa
Ve školním roce 2020/2021 se školní psycholog (ŠP) z důvodu epidemiologické situace 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.
Za školní rok bylo uskutečněno celkem 460 konzultací. Z tohoto počtu proběhlo 310 konzultací
v rámci individuální práce s žáky (142 individuálních konzultací s žáky prvního stupně, 168
s žáky druhého stupně). Zbylý počet konzultací se uskutečnil zejména se zákonnými zástupci

žáků, s pedagogickými pracovníky, s dalšími odborníky či v různých kombinacích (např.
zákonný zástupce společně s žákem apod.).
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 vztahová 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.). 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, motivací v distanční výuce 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).
Mimo individuální práci se ŠP v době přítomnosti žáků ve škole věnoval také skupinové práci
s třídami. Z důvodu déletrvající nepřítomnosti žáků druhého stupně šlo především o vstupy
do tříd žáků na prvním stupni (po dohodě s vyučujícím či v rámci využití suplovaných hodin).
Za školní rok proběhlo celkem 41 vstupů do tříd – šlo především o seznamovací vstupy na
začátku školního roku a vstupy preventivní, které byly zaměřeny na podporu dobrého třídního
klimatu a pozitivních vztahů ve třídě. Pro preventivní práci během následujících školních let
byl také v letošním školním roce zakoupen preventivní program Druhý krok, který je zaměřen
na rozvoj socio-emočních dovedností žáků prvního stupně.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohly být ve školním roce 2020/2021
otevřeny kluby ŠP v odpoledních hodinách pro žáky prvního a druhého stupně, stejně jako
nemohla být realizována systematičtější preventivní práce s třídními kolektivy. Kvůli distanční
výuky také probíhaly některé konzultace online formou – prostřednictvím MS Teams,
telefonické či emailové komunikace. Během nepřítomnosti žáků druhého stupně byl ŠP
v kontaktu s těmito žáky také prostřednictvím týmů v MS Teams, které byly vytvořeny pro
každý ročník zvlášť za účelem podpory komunikace s žáky a sdílení zajímavých odkazů,
infografik, nabídky pomoci apod.
Pro žáky druhého stupně byly také uskutečněny během období distanční výuky 3 dobrovolné
online besedy se ŠP - 19. listopadu 2020 proběhla beseda na téma Stres, 1. dubna 2021 na
téma Spánek a 22. 4. na téma Paměť.

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 vzdělávají i žáci 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. 4. 3. 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.

3.5 Doučovací klub
Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Společný rozvoj inkluze v Krnově.
K 30. 9. 2020 jsme evidovali 117 žáků, kteří se doučovali přímo na naší škole. Dalších 17 žáků
se doučovalo v partnerských neziskových organizacích. K 30. 6. 2021 bylo podpořeno 145
žáků, v neziskových organizacích se doučovalo 24 žáků. Sportovní kroužek v rámci projektu
navštěvovalo 17 dětí.
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 době uzavření škol probíhalo doučování našich žáků distanční formou – program Microsoft
Teams. Distančně doučovalo 9 pedagogů. Intenzivnější byla práce s žáky v partnerských
neziskových organizacích. Armáda spásy začala vyučovat částečně on-line, z velké části však
děti individuálně docházely a pracovníci neziskové organizace jim pomáhali s vypracováváním
domácích úkolů. Docházelo tedy ke každodennímu kontaktu s žáky z vyloučené lokality, který
zajišťoval pracovník pro práci s komunitou. Žáků z problémových rodin přibývá, a proto je jeho
práce ve škole velmi potřebná.
V letošním školním roce je do projektu zapojeno 19 doučujících pedagogů, 2 vedoucí
zájmového kroužku, pracovník pro práci s komunitou, výchovná poradkyně a koordinátorka
inkluze.

Doučování – počet žáků

Měsíc

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Počet doučovaných žáků v ZŠ

117 128 129 135 141 141 142 144 145 145

Počet doučovaných žáků v NO

18

18

23

23

24

24

24

24

24

24

Počet členů zájmového
kroužku

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

V letošním školním roce je do projektu zapojeno 19 doučujících pedagogů, 2 vedoucí
zájmového kroužku, pracovník pro práci s komunitou, výchovná poradkyně a koordinátorka
inkluze.
počet hodin
měsíčně

předmět

Mgr. Yvona Tomanová

8

JČ, M

Mgr. Lucie Butorová

4

JČ

Mgr. Hana Macečková

8

JČ, M

Mgr. Jitka Vavříková

4

JČ

Mgr. Alena Paluchová

8

JČ, M

Mgr. Magdaléna Košárková

4

M, JČ

Mgr. Miroslava Leszková

4

JČ

Veronika Juříčková

4

JČ, M

Mgr. Martina Šlachtová

4

Ch

Mgr. Jana Švédová

4

M

Ing. Jozef Blažek

12

M, F

Helena Hájková

2

JČ

Mgr. Lenka Obručová

6

JČ

Mgr. Kateřina Adami

4

JČ

Doučující pedagog

Mgr. Nikola Illíková

6

JA

Mgr. Hana Vlčková

8

JA

Mgr. Markéta Ecklová

6

JA

Mgr. Lenka Maroušková

6

M

Ing. Michal Brunclík

8

M, F, Ch

celkem doučování

110

Mgr. Jaroslav Kopecký -kroužek

6

Ing. Petr Adami - kroužek

6

celkem kroužek

12

V rámci projektu jsme zřídili sportovně zaměřený zájmový kroužek, který navštěvuje 17
chlapců. 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 2020/2021
Školní družina (ŠD) pracovala v tomto školním roce s žáky 1. - 5. tříd, byli rozděleni do šesti
oddělení pod vedením kvalifikovaných vychovatelek.
Každé oddělení ŠD mělo vypracované plány akcí na celý školní rok. Podle úspěšností akcí se
některé opakují každoročně. Vychovatelky ŠD měly po celý školní rok připravený pestrý
program pro děti i rodiče. Pomáhaly tak rozvíjet komunikační schopnosti dětí, práci a hru v
kolektivu a tím upevňovaly vzájemné vztahy. Některé naplánované akce se nemohly
uskutečnit z důvodů pandemie COVID-19 a uzavření škol v ČR na základě rozhodnutí MŠMT.
Během tohoto období byly zrušeny zájmové činnosti ŠD - AKTIVÁČEK, ZVÍDÁLEK, ZÁBAVNĚ
TVOŘENÍ, SPORTOVNÍ HRY, KERAMIKA, FLÉTNA, SPOLEČENSKÉ HRY, KREATIVČATA,
DRUŽINOVÍ ŠIKULOVÉ A DESKOVÉ HRY a další naplánované akce - Družina má talent, Vítání
jara a pálení Morény, Noc ve škole, Pískování, Paralympijské hry).

Zájmové kroužky při školní družině
- HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - vychovatelka Stanislava Svobodová
- AKTIVÁČCI - vychovatelky Jana Glösslová a Lucie Vychodilová
- SPORTOVNÍ HRY - vychovatelka Lucie Vychodilová
- ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ - vychovatelka Jana Glösslová

- SPORTOVNÍ HRY - vychovatelka Lucie Vychodilová
- KERAMIKA - vychovatelka Zuzana Dědicová
- ZVÍDÁLEK - vychovatelky Stanislava Svobodová a Zuzana Dědicová
- FLÉTNA - vychovatelka Stanislava Svobodová
- KREATIVČATA - vychovatelka Zuzana Dědicová
- SPOLEČENSKÉ HRY - vychovatelka Ivana Pavlacká
- DESKOVÉ HRY - vychovatelka Ivana Pavlacká
Vedle těchto činností proběhly i další větší akce.

ZÁŘÍ
- nábor žáků do ŠD
- nábor žáků do zájmových kroužků
- 17. 9. zahájená praxe SPgŠ - Jana Glösslová a Ivana Pavlacká
ŘÍJEN
- zahájena činnost kroužků ŠD
- zahájena sběrová soutěž kaštanů a žaludů, organizátor Jana Glösslová
- vycházka na Cvilín s plněním úkolů- Zvídálek, organizátor Stanislava Svobodová a Zuzana
Dědicová
- 14. 10. zahájena distanční výuka
- 14. 10. nástup dětí zaměstnanců IZS - výuka + odpolední aktivity
LISTOPAD
- 18. 11. nástup žáků 1. - 2. tříd
- distanční výuka 3. - 5. tříd
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- výzdoba společných prostor ŠD, 2. oddělení, Jana Glösslová
- výroba adventních kalendářů 1. - 2. třídy
- keramická dílna - vánoční zápich, 1. - 2. třídy, SVČ
PROSINEC
- 1. 12. nástup žáků 3. - 5. tříd
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- Čert a Mikuláš - celá ŠD ve svých odděleních
- malování na textil - voňavé pytlíky, SVČ, celá ŠD
- keramická dílna - zvoneček, SVČ, Zuzana Dědicová
- zdobení perníčků barevným cukrem, organizátor Ivana Pavlacká a Zuzana Dědicová
- vánoční ozdoby ze šišek, organizátor Lucie Vychodilová a Jana Glösslová

- plnění adventu - tradice, výzdoba třídy, celá ŠD ve svých odděleních
- vázičky zdobené barvou na sklo, SVČ, Ivana Pavlacká a Stanislava Svobodová
LEDEN
- distanční výuka 3. - 5. tříd, prezenční výuka 1. – 2. tříd
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- výroba lapačů snů, SVČ, Stanislava Svobodová, Jana Glösslová, I.Pavlacká a Z. Dědicová
- karneval, všechny děti 1. - 2. tříd v jednotlivých odděleních
- vyhodnocení aktivit za 1. pololetí s drobnými dárečky, 2. oddělení, Jana Glösslová
ÚNOR
- distanční výuka 3. - 5. tříd
- prezenční výuka 1. - 2. třídy
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- pečení muffinů ve školní kuchyni, SVČ, S. Svobodová, J. Glösslová, I.Pavlacká a Z.Dědicová
BŘEZEN
- distanční výuka od 1. 3. 2021 pro žáky 1. - 5. tříd
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- malování jarních a velikonočních obrázků pro seniory DD s dětmi zaměstnanců IZS
- návštěva PČR, děti zaměstnanců IZS
DUBEN
- rotační výuka od 12. 4. pro žáky 1. - 5. tříd
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS
- jarní výzdoba společných prostor ŠD, 2. oddělení, Jana Glösslová
- DEN ZEMĚ - výzdoba vestibulu školy, 2. a 4. oddělení, Jana Glösslová a Lucie Vychodilová
- PČR - týdenní projekt, 2. oddělení, Jana Glösslová
- keramická dílna - miska s otiskem ruky na Den matek, SVČ, celá ŠD
- 29. 4. ukončení praxe SPgŠ, Jana Glösslová a Ivana Pavlacká
KVĚTEN
- 1. 5. Čarodějnická stezka, celá ŠD, organizátor Jana Glösslová a Lucie Vychodilová
- zahájení praxe SPgŠ, Stanislava Svobodová
- výuka + odpolední aktivity dětí zaměstnanců IZS do 15. 5.
- nácvik tance Jerusalema na Den dětí, celá ŠD, organizátor Zuzana Dědicová
- zahájena výuka 1. - 5. tříd od 17. 5.
- výrobky a přáníčka na Den matek, celá ŠD
ČERVEN
- DEN DĚTÍ - celá ŠD
- pexesový král, 4. oddělení, Lucie Vychodilová
- vodní hry a soutěže na hřišti, 1., 2. a 4. oddělení, S. Svobodová, J. Glösslová a L. Vychodilová
- výtvarná soutěž SLUNCE pro ŠD z Krnova a okolí, organizátor Z. Dědicová, I.Pavlacká

- šipkovaná - 1. a 6. oddělení, organizátor Stanislava Svobodová
- vyhodnocení aktivit a soutěží za 2. pololetí s drobnými dárečky, 2. oddělení, Jana Glösslová

4. Prevence sociálně patologických jevů
4.1 Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu 2018/19
Základní údaje o škole
Školní rok: 2020-2021

1. stupeň

2. stupeň

celkem

Počet žáků:

262

246

508

Počet tříd ve škole:

11

10

21

23,8

24,6

24,1

(30. 6. 2021)

Průměrný počet žáků ve
třídách:

Plnění cílů MPP
Cíl:
Preventivní tým:

zajišťovat chod fungujícího preventivního týmu



složení: školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP) speciální pedagog,
zástupce ředitele + členové pedagogického sboru zainteresovaní v řešení aktuálních
případů, v tomto školním došlo k posílení týmu o školního psychologa – máme
kompletní školní poradenské pracoviště, které se pravidelně schází 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 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 – v tomto školním roce se tyto akce kvůli
nepříznivé epidemiologické situaci (Covid-19) nekonaly.
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
26. - 27. srpna 2020 – školení Osobnostně sociální rozvoj – hotel Kamzík Karlov pod
Pradědem
28. - 29. června 2021 – školení Společný rozvoj inkluze (10 pedagogických pracovníků) –
Belaria Hradec nad Moravicí
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.

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. a 4. 9. 2020 - adaptační kurz 6. ročníku v přírodě – v režii třídních učitelů tří šestých tříd
formou celodenního výletu, na akci přítomna i školní psycholožka
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)
8. 9. 2021 provedla referentka prevence kriminality města Krnova sběr dat pro dotazníkové
šetření VRCHA (Výskyt rizikového chování u adolescentů) – spolupráce s UP Olomouc.
Tentokrát na začátku osmého ročníku, protože v minulém školním roce nebylo možno sběr dat
pro dotazníky realizovat.

Cíl:
vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH
Ve školním roce 2020-21 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 s tematikou prevence rizikového chování, popřípadě pomůcky a materiály pro
preventivní práci se třídami. V tomto školním roce měla realizace výukových programů ve
škole díky epidemiologické situaci omezené možnosti, přesto se podařilo některé preventivní
aktivity pro žáky uskutečnit:
24. 9. 2020 a 1. 10. 2020 - 8. a 9. ročník - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - odborný
vzdělávací program v oblasti prevence rizikového sexuálního chování mládeže (prevence
přenosu HIV a dalších sexuálně přenosných onemocnění).
8. 1. 2021 – žáci a rodiče 5. ročníku a 2. stupně – prostřednictvím EduPage zaslán odkaz na
online kurz od Jirky Krále a Avastu – BUĎ SAFE ONLINE – jak se správně a bezpečně chovat
v online světě.
5. 2. 2021 – přes třídní učitele a na webové stránky školy leták s informací o činnosti kanceláře
veřejného ochránce práv – ombudsmana.
9. 2. 2021 – přes TU a Microsoft Teams - prevence kriminality v kyberprostoru - přes
Microsoft Teams informace o Dni bezpečnějšího internetu s upozorněním na KYBERKINO na
facebookovém profilu Policie ČR. (Krátká videa ve 30 minutových intervalech upozorňující na
nástrahy online prostoru. Pod příspěvky diskuze se sledujícími a zároveň předávání
doporučení, jak se v online světě chovat zodpovědně a bezpečně.)
10. 3. a 11. 3. 2021 – dívky 7. ročník (3 třídy - 33 dívek) – ve spolupráci s MP Education – online
přednáška (45 minut) - „Mezi námi děvčaty – Čas proměn“ (rozvoj a ochrana fyzického,
duševního a sociálního zdraví v období puberty a dospívání) - program bezplatně poskytuje
školám společnost Procter & Gamble
6. 5. 2021 - chlapci 7. ročník (3 třídy - 33 chlapců) ve spolupráci s MP Education – online
přednáška (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)
18. 6. 2021 – 9. ročník (2 třídy – 47 žáků) – interaktivní výstava CRASH!!! – prevence dopravní
nehodovosti – prostory bývalého Prioru v Krnově.
- z finančních prostředků města účelově vázaných na prevenci zakoupení dalšího preventivního
filmu z edice FILMY, KTERÉ POMÁHAJÍ režiséra Davida Vignera V labyrintu školy - téma:
šikana - pro využití nejen v hodinách občanské výchovy + přístup na portál netfilm.cz – portál
pro práci s filmovými projekty režiséra Davida Vignera (přehrávání filmů, metodika pro
pedagogy) – 695,- Kč.

- z finančních prostředků města účelově vázaných na prevenci zakoupení učební pomůcky
programové sady k realizaci programu DRUHÝ KROK – rozvoj sociálně emocionálních
kompetencí dětí předškolního a raně školního věku – 8.697,- Kč.
- další zakoupené materiály – viz Přehled o čerpání příspěvku zřizovatele do rozpočtu školy na
primární prevenci rizikového chování v kalendářním roce 2020.
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
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:
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, poruchy příjmu potravy
Spolupráce v oblasti prevence RCH na úrovni školy


poradenské služby ve škole byly poskytovány výchovným poradcem, školním
metodikem prevence, speciálním pedagogem a nově také 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, v době distanční výuky
podáváním informací a komunikace s rodiči také přes Microsoft Teams.
zákonní zástupci mohli po předchozí domluvě využívat k pohovorům s jednotlivými
učiteli konzultační hodiny (v době lockdownu a epidemiologických omezení byly
přednostně využívány spíše online konzultace), 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
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 2019
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

1235,-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)
Jakub – problematika domácího násilí
Na hraně – problematika manipulace mezi mladistvými
Mezi nimi - problematika HIV/AIDS mezi mladistvými
Mezi stěnami - problematika šikany mezi žáky na základních
a středních školách
Sami- problematika poruch příjmu potravy (anorexie a
bulimie)
Abstinent - problematika návykových látek (alkoholu) u
mladých lidí

II. stupeň

5080,-Kč

Městečko Kybernetov







Preventivní, edukativní, komunikativní hra
Obsahuje základní pravidla pro různé situace, které
vznikají v online světě
Je zaměřená na prevenci kyberšikany,
kybergroomingu, závislosti na on-line připojení a
zdraví v on-line světě
Manuál obsahuje nejdůležitější statistická data z
posledních průzkumů v této problematice
Cílem je naučit hrou již malé děti ve věku 5 – 9 let
jednoduchá, základní pravidla v různých situacích,
které vznikají v online světě

I. stupeň.

3500,-Kč
1 – 16 dětí + dospělý.

Hra Samaja





Desková komunikační hra obsahující otázky zaměřené
na sebepoznání
Rozvíjí sebepoznání, komunikační dovednosti,
fantazii, emoční inteligenci, schopnost naslouchat
Podporuje sebepoznání a poznání
vrstevníků/dospělých, komunikační dovednosti
Usnadňuje navázání kontaktu s dítětem a mezi dětmi
navzájem

Empati karty



soubor 30 obrázkových karet s krátkými příběhy
rozvíjet empatii a porozumění (pochopení prožitků,
chování)

I. a II. stupeň.
Individuální i skupinové
využití.

800,-Kč

Především I. stupeň (lze i
II. stupeň).

460,-Kč
Individuální i skupinové
využití.





inspirují žáky, jak efektivně pracovat se svým
prožíváním a myšlením
kultivují umění nekonfliktní a přesto otevřené
mezilidské komunikace
prohlubují schopnost všímavého a laskavého jednání
k sobě i k okolí

Pomůcka

Cílová skupina

cena

I. a II. stupeň.
Individuální i skupinové
využití.

900,-Kč

I. a II. stupeň.
Individuální i skupinové
využití.

540,-Kč

Myši z majáku – sada Situace




sada 50 karet obsahující personifikované myši
zachycené v různých situacích (v interakcích
s ostatními, ve skupině, v kolektivu)
pomáhají pojmenování situací, které děti prožívají,
které mají/nemají rády…

Kamínky na cestě (2x)


inspirační karty do výuky, pro práci s inspirací, k
reflexi, sebereflexi, koučinku apod.

Karty inteligencí a pracovních hodnot





Prevence školní neúspěšnosti, kariérové poradenství
Podpora uvědomění si vlastních předností a odhalení
vlastních silných stránek prostřednictvím různých
typů inteligencí
Karty hodnot slouží pro přemýšlení o pracovním
životě jedince

II. stupeň
Individuální i skupinové
využití.

960,-Kč

Karty sebepéče





52 karet s otázkami pro hlubší poznání sebe a
druhých
Otázky k zamyšlení se nad minulými zážitky, z kterých
můžeme čerpat, k prozkoumání osobních hodnot,
postojů
Slouží k lepšímu pochopení psychiky

II. stupeň
Individuální i skupinové
využití

460,-Kč

I. stupeň

124,-Kč

Kniha Buď v pohodě!



Kniha aktivit pro děti, které se cítí smutně a naštvaně
Pomáhá dětem naučit se zacházet se svými
každodenními starosti, trápením, pomáhá pochopit
vlastní emoce

Individuální využití

Kniha Motivační rozhovory





motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem
zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení
vnitřní motivace ke změně chování.
seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií
vedení motivačních rozhovorů
uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení
dosažených změn v oblasti sociální práce, v
praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných
zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování.

Kniha Motivační rozhovory ve škole


kniha ukazuje, jak využívat každodenní interakci s
žáky a studenty jako příležitost ke změně

I. a II. stupeň.

246,-Kč

I. a II. stupeň.

314,-Kč





dovednosti a strategie v podobě krátkých konverzací
o problémech s chováním, učením či ve vztazích se
spolužáky včetně šikany a problémových žáků a
studentů
konkrétní příklady rozhovorů z praxe názorně ukazují,
co v komunikaci s žáky (i jejich rodiči) říkat, a co ne, s
cílem podpořit přímé řešení problémů a osobní
rozvoj.

Kniha Krizová intervence


popisuje teorie, základní principy a postupy krizové
intervence v nejrůznějších situacích a obdobích
(včetně dětství, dospívání…).

Pomůcka

I. a II. stupeň.

637,-Kč

Cílová skupina

cena

I. a II. stupeň.

217,-Kč

I. a II. stupeň.

186,-Kč

I. a II. stupeň.

373,-Kč

I. a II. stupeň.

169,-Kč

Kniha Hry pro zvládání hněvu




72 her zaměřených na úspěšné strategie zvládání
hněvu ve skupině ale, i v rodině.
Děti se učí vnímat hněv a emoce jako pomocníky v
osobnostním růstu a při rozvíjení zdravých vztahů.
Využitelné pro preventivní/intervenční práci s třídními
kolektivy

Kniha Hry pro zvládání agresivity a neklidu



Hry uvolňující napětí, vyjádření emocí, zdravé
sebeprosazení
Využitelné pro preventivní/intervenční práci s třídními
kolektivy

Kniha Mindfulness u dětí a dospívajících




154 technik a aktivit - praktická příručka pro děti
různého věku
Aktivity pomáhají zlepšit soustředění, náladu, lépe
ovládat emoce a reagovat na stres.
Obsahuje postupy pro podporu sebeuvědomování,
seberegulace, duševního zdraví a socializace dětí a
dospívajících

Kniha 100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních
kompetencí u dětí od 8 do 12 let - u dětí od 8 do 12 let



Podpora a trénink sociálních dovedností
Využitelné pro preventivní/intervenční práci s třídními
kolektivy

16 201,- Kč

Vzhledem současné epidemiologické situaci nebyly realizovány v roce 2020 žádné placené preventivní
programy za účasti externích odborníků.
Škola přijala ve školním roce 2020-21 školního psychologa, který všechny zakoupené materiály již
využívá nebo v budoucnu využije.

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium pro prohlubování odborné kvalifikace
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní

Počet osob
1

Právní předpisy v praxi pedagogických pracovníků

1

Diagnostika školní připravenosti pro pedagogy a ŠPP

1

Metody pro efektivní osvojení cizího jazyka

3

Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky

1

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další prakt. informace

1

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení

1

Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků

1

Matematika od zkušenosti k pravidlu

15

Krajský workshop ICT – práce s daty a Informatika

2

Revize RVP ZV - Vzdělávání koordinátorů změny

2

Revize RVP ZV - Základy algoritmizace a programování

5

Letní škola s iPadem

4

Letní škola českého jazyka

2

Profesní poradenství hravou formou

1

Studium pro výchovné poradce

1

Koordinátor ICT

1

Robot Emil – úvod do výuky informatiky na 1. stupni ZŠ

1

Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

1

Anglická gramatika efektivně a snadno

1

Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele

2

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické info
Studium pro výchovné poradce

1

Koordinátor ICT

1

Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ

1

Jak děti rozepsat/Fantastické literární dílny

1

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

1

Záznamy z žákovské četby

1

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

1

Revize v oblasti informatiky a digitální kompetence

1

Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů
Studium pro výchovné poradce

1

Koordinátor ICT

1

Studium pedagogiky – asistent pedagoga

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
3. 9.

Adaptační kurz

6. A

4. 9.

Adaptační kurz

6. B

24. 9. Spolupráce škol a knihoven – pilotní lekce
září Historické cukrárny - výstava

8. A

2. 10. Spolupráce škol a knihoven

8. ročník

9. 10. Spolupráce škol a knihoven

8. ročník

13. 11. Spolupráce škol a knihoven

9. ročník

1. 12. Spolupráce škol a knihoven

9. ročník

11. 12. Projekt Day Christmas
15. 12. Spolupráce škol a knihoven

9. ročník

18. 12. Vánoční hodinka

2. stupeň

10. 3. Čas proměn

7. B

11. 3. Čas proměn

7. A, 7. C

22. 3. Matematický klokan - online

2. stupeň

31. 5. Fotografování tříd
3. 6. Čtenářské dílny
4. 6. Čtenářské dílny
16. 6. Exkurze Alfa Plastik Bruntál

8. ročník

18. 6. Výstava Crash

9. A, B

22. 6. Poslední zvonění pro 9. ročníky
23. 6. Slavnostní rozloučení s 9. ročníky
24. 6. Sportovní dopoledne

2. stupeň

25. 6. Branné dopoledne

2. stupeň

6. 1. 2. Výuka cizích jazyků
Prosinec
Projektový den „Christmas“ s rodilým mluvčím
- 14 žáků ze 4. 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 Mexičanem Mr. Omarem
- 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 Vánoc v anglicky mluvících zemích a
postupně se zbavovaly strachu používat svou angličtinu v reálu
Květen
- Navázaná nová spolupráce s jazykovou školou Hello v Opavě (projektové dny, mezinárodní
jazykové zkoušky, semináře, jazykové tábory)
- Naše škola se od příštího školního roku stane partnerskou školou pro vykonávání
mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge Exam (žáci budou vykonávat zkoušky na naší
škole, budou mít přednostní přístup k výsledkům)

6.1.3 Sportovní akce a soutěže 2. stupeň
V letošním školním roce, poznamenaném covidovou pandemií, bylo prakticky omezeno
vzájemné měření sil mezi žáky různých škol. V září po rozvolnění jsme se ještě zúčastnili
Republikového finále OVOV v Brně. Ostatní soutěže v rámci AŠSK byly pozastaveny. Přesto
jsme se připravovali na dobu, až dojde k uvolnění opatření. Na podzim a posléze, v rámci
domácí přípravy, jsme se snažili udržet tělo ve fyzické kondici na základě „Výzev OVOV“. Paní
učitelka Bednářová nachystala pro žáky naší školy „Toulky Krnovem“. Pan učitel Adami a pan
učitel Kopecký vedli v odpoledních hodinách v době rozvolnění přípravu na florbal, volejbal a
cvičením rozvíjeli pohybové dovedností žáků. Paní učitelka Bednářová při škole vedla
atletický kroužek. Na závěr školního roku jsme se přihlásili do projektu „Virtuální ČEPS cup“,
kde jsme postoupili do semifinále. V říjnu 2021 bude vyhodnocen projekt „Hýbeme se hezky
česky“, kde také do konce školního roku bojujeme o co nejlepší výsledek. V rámci projektu
OVOV jsme se opět probojovali na Republikové finále OVOV 2021 v příštím roce. Na závěr
školního roku jsme uspořádali sportovní den, kde jsme si během dopoledne vyzkoušeli
některé disciplíny OVOV.

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

Měsíc

Akce

Třída

září 2020

Pasování druhých tříd na čtenáře

2.A, 2. B

říjen 2020

Na světě nejsi sám - beseda

3. ročníky

prosinec 2020

Vánoční besídky

1. stupeň

leden 2021

Tříkrálové zpívání pod okny - MŠ Žižkova

1. stupeň

duben 2021

Jaké je to být nevidomý - on-line beseda se spisovatelkou

červen 2021

2. B

Přehlídka mladých recitátorů - oblastní kolo (videozáznam)

Eliška Adami

Čtenářské dílny

2.B, 3.B, 4.B

Pasování prvňáčků na čtenáře
Akce, které se neuskutečnily z důvodu mimořádných
epidemiologických opatření MZ
Vystoupení na večírku školy
Vystoupení na setkání seniorů
Pěvecká soutěž - Jarní zpívání
Pěvecká soutěž - Vánoční notička
Recitační soutěž - školní kolo
Vystoupení pro rodiče
Děti dětem
Krnov zpívá - přehlídka pěveckých sborů
Besedy v knihovně
Divadelní představení v Opavě

1.A, 1.B

6. 2. 1. Vlastivědné výlety, exkurze – 1. stupeň
Poznávání našeho města
• Vycházky – památky Krnova
• Soutok Opavy a Opavice
• Přeměny Krnova – stavba obchvatu
• Zahrada SVČ
• Sběrný dvůr Opavská ulice
• Synagoga
• Výstava Crasch test

Celodenní vycházky do širšího okolí města
Místo

Třída

Chářovský park

2. A, 2. B, 4. B

Cvilín, Petrův Důl

1. ročníky, 4. A, 5. ročníky

Úvalno, Strážiště

3. ročníky

Z důvodu uzavření škol a protiepidemických nařízení, které provázely letošní celý rok,
nemohly proběhnout tradiční školní výlety a exkurze. Výše uvedené akce se konaly pouze
v měsících září 2020 a červen 2021.

6. 2. 2. Sportovní akce – 1. stupeň

ZÁŘÍ

TŘÍDA

AKCE

4. a 5.
třídy

běh do Cvilínských schodů – závody

ŘÍJEN

bruslení

LISTOPAD

bruslení

PROSINEC

bruslení
turnaj v přehazované (Ručková, Kotrlová)

4. a 5.
třídy

LEDEN
ÚNOR

bruslení
zimní sporty – bruslení, sáňkování
lyžařský pobyt (Ondrová)
bruslení
třídní kolo ve vybíjené

BŘEZEN
DUBEN

štafetový pohár – okresní kolo (Kotrlová)

KVĚTEN
ČERVEN

atletický čtyřboj (Ručková, Kotrlová)
plavání
běh T - Mobile
sportovní dopoledne
Branné dopoledne s hrami a soutěžemi

Doplňující akce
Plavání 1.- 3. tříd
Turistické vycházky - Úvalno (rozhledna), Ježník, Hliniště, letiště, úpravna vody
Vzhledem k epidemiologické situaci COVID – 19 proběhly pouze černě vyznačené akce.

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 drobného elektra a baterií
Barevné dny – uskutečnil se v říjnu 2020 červeno- fialový den
Participativní rozpočet pro ZŠ – proběhl online formou – žáci podali návrhy na vylepšení
prostředí školy nebo jejího okolí, poté se uskutečnila anketa na webových stránkách, zvítězil
návrh workoutového hřiště – výstavba proběhla o prázdninách.

7. Údaje o výsledcích kontrolních a inspekčních
činností
7.1 Kontrola České školní inspekce
Ve školním roce 2020/21 neproběhla kontrola ČŠI.

7.2 Další provedené kontroly
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje: kontrola proběhla: 13. 5. 2021
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje: kontrola proběhla: 7. 9. 2021,
kontrolovány byly údaje z června 2021

8. Údaje o hospodaření školy
Příloha výroční zprávy ZŠ
Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01
Výroční zpráva o hospodaření za
rok 2020

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
KÚ-PLAVÁNÍ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
ČERPÁNÍ FONDŮ
OSTATNÍ PŘÍJMY
TRANSFER EU
MÚ-PSYCHOLOG
KÚ-IZS

ČÁST I.
VÝNOSY

43 013 320,11 Kč
35 678 732,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16000,00 Kč
3 850 110,00 Kč
678744,00 Kč
236 000,00 Kč
342 116,26 Kč
454 713,85 Kč
951 458,21 Kč
17 113,00Kč
368 808,00 Kč
6736,00 Kč
1 507,80 Kč
178 932,00 Kč
210 148,25 Kč
22 200,74Kč

Příloha výroční zprávy ZŠ
Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01
Výroční zpráva o hospodaření za
rok 2020

ČÁST II.
NÁKLADY

CELKOVÉ

43 002 880,50 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 2020
ZISK

27 100 278,00 Kč
8 989 855,00 Kč
533 773,00 Kč
378 290,99 Kč
857 676,00 Kč

264 611,66 Kč
3 531 563,33
18 913,00 Kč
103 704,23 Kč
1 215 215,29 Kč
9000,00 Kč

ČÁST III.
Hospodářský výsledek
10 194,55 Kč

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

POČET

POČET ODVOLÁNÍ

PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

63

0

ODKLAD NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY

16

0

ODCHOD NA JINOU ŠKOLU

18

0

PŘÍCHOD Z JINÉ ŠKOLY

21

0

IVP

17

0

2

0

137

0

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO VE ŠD
CELKEM

8.2 Materiální a technické zabezpečení provozu školy
Budova 1. stupně:
 Výmalba tří učeben
 Renovace podlah a výmalba čtyř kabinetů
 Renovace sborovny 1. stupeň (voda, elektřina, podlahy, osvětlení, nábytek)
 Vybudování nového systému zabezpečení vstupu do školy
 Rozšíření konektivity školy
 Renovace dveří učeben
Budova 2. stupně:
 Vybudování nové jazykové učebny angličtiny
 Vybudování nové jazykové učebny němčiny
 Výmalba dvou učeben
 Renovace dveří do učeben a kabinetů
 Renovace sborovny 2. stupeň (voda, elektřina, podlahy, osvětlení, nábytek)

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 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

Atletické závody

Den dětí

Slavnostní rozloučení

Florbalový turnaj

Republikové finále OVOV

„Sluníčková“ soutěž

Radost z pohybu

