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1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 

1.1 Název školy, sídlo, kontakt 

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

Sídlo: Žižkova ulice 3, 794 01 Krnov 

IČ: 00852562 

Telefonní číslo: 554 610 743, 774 406 614 

Webové stránky: www.zs4krnov.cz 

e-mail: ondrova@zs4krnov.cz 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Datum zařazení do sítě 
škol: 

30. 1. 1996 

Kapacita školy: 730 

 

1.2 Zřizovatel 

Zřizovatel: Město Krnov 

Adresa: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČ: 296139 

Webové stránky: www.krnov.cz 

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hradil 

 

1.3 Ředitel školy 

Ředitelka: Mgr. Monika Ondrová 
 

Telefon: 774 406 614 

e-mail: ondrova@zs4krnov.cz 

 

 

 



1.4 Školská rada 

Předseda:  Ing. Kamil Šmídák (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 

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

21 22 479 503 22,80 22,86 14,08 15,24 

 

1.7 Školní družina, počet žáků, počet oddělení 

  
Počet žáků 

Počet 
oddělení 

Počet žáků 
na oddělení 

Počet 
vychovatelek 

Počet 
úvazků 

 
celkem 

 
161 

 
6 

 
26,83 

 
6 

 
4,95 

 

 

 

 



1.8 Dojíždějící žáci 

 
Úvalno 

 
21 

 
Brantice 

 
2 

 
Býkov 

 
1 

 
Hošťálkovy 

 
2 

 
Lichnov 

 
1 

 
Čaková 

 
1 

 
Brumovice 

 
2 

 
Město Albrechtice 

 
1 

 
Červený Dvůr 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Celkové počty pracovníků 

 2017/18 2018/19 

 Počet osob Počet 
úvazků 

Počet osob Počet 
úvazků 

pedagogů 47 40,49 45 40,77 

Učitelů 35 30,58 33 30,82 

Vychovatelů 6 4,66 6 4,95 

asistentů pedagoga 6 5,25 6 5,0 

nepedagogů 12 10,36 12 11,2 

správní zaměstnanci 12 10,36 12 11,2 

zaměstnanců celkem 59 50,85 57 51,97 

 

 

 

2.2 Kvalifikovanost pracovníků 

 
funkce 

 
počet 

 
kvalifikaci splňuje 

 
kvalifikaci 
nesplňuje 

 
učitelé na 1. stupni 

 
14 

 
14 

 
0 

 
učitelé na 2. stupni 

 
18 

 
18 

 
0 

 
vychovatelky 

 
6 

 
6 

 
0 

 
asistentky pedagoga 

 
6 

 
6 

 
0 

 

Paní učitelky na 1. a 2. stupni, které nesplňovaly kvalifikaci, u nás od července 2018 už 

nepracují. Paní vychovatelka si dodělala kvalifikaci v září 2018. 

 

 



2.3 Mzdové podmínky pracovníků školy 

Rok 2017/18 2018/19 

 průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná 
měsíční 

výše nenárokové 
složky mzdy 

průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná měsíční 
výše nenárokové 

složky mzdy 

pedagogičtí  
pracovníci 

 
30 076 

 
2 015 

 
30 326 

 
2 105 

nepedagogičtí  
pracovníci 

 
15 070 

 
647 

 
15 694 

 
700 

celkem  
Pracovníci 
školy 

 
27 018 

 
1 736 

 
27 437 

 
1794 

 

Do výše mzdy nejsou započítány DPP z projektu. 

 

2.4 Nepedagogičtí pracovníci 

 
 

funkce 
 

 
počet 

pracovníků 
 

 
 

úvazek 

 vzdělání  

 
SOU 

 
SŠ 

 
VŠ 

 
Ekonomka 

1 
 

1 - 1 - 

 
personalistka 

1 1 - 1 - 

 
Školník 

1 1 1 - - 

 
Údržbář 

1 0,5 1 - - 

 
Uklízečky 

6 5,7 4 2 - 

 
správce IT 

1 DPČ - - 1 

 
správce hřiště 

2 1 - 1 1 

 

 

 



2.5 Metodické orgány ve škole 

 

  
Metodická sekce 1. – 3. tříd 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Hana Macečková 

 
Členové sekce 

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

 

  
Metodická sekce 4. – 5. tříd 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Monika Alčerová 

 
Členové sekce 

Mgr. Lenka Smělíková, Mgr. Naděžda Ručková, Mgr. Alena 
Rieglová 
Mgr. Jitka Vavříková, Mgr. Miroslava Leszková,  

 

  
Předmětová komise - matematika 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Hana Kalábová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Lenka Maroušková, Mgr. Luboš Váňa  

 

  
Předmětová komise – jazyk český 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Kateřina Adami 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Lenka Obručová, Mgr. Hana Hrčková 

 

  
Předmětová komise – jazyk anglický 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Markéta Ecklová 

 
Členové sekce 

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

 



 

 

  
Předmětová komise – jazyk německý 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Miroslava Leszková 

 
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 

 

  
Předmětová komise - přírodopis 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Hana Vlčková 

 
Členové sekce 

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

 

  
Předmětová komise - chemie 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Martina Šlachtová 

 
Členové sekce 

 
Ing. Michal Brunclík 

 

 

 

 



  
Předmětová komise - fyzika 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Hana Kalábová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Zdeněk Obruča, Mgr. Miloš Krygel, Ing. Michal Brunclík 

 

  
Předmětová komise – tělesná výchova 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Jaroslav Kopecký 

Členové sekce Mgr. Karolína Bednářová 

 

  
Předmětová komise – občanská nauka 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Silvie Kotasová 

 
Členové sekce 

 
Mgr. Hana Kalábová, Mgr. Kateřina Adami, Mgr. Hana Vlčková  

 

  
Metodická sekce – Člověk a svět práce 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Jaroslav Kopecký 

 
Členové sekce 

Mgr. Lenka Maroušková, Mgr. Lenka Obručová,  
 

 

  
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: 

 
69 

 
Počet odkladů: 

 
15 

 
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 2019/20 do dvou tříd přijato 54 žáků. 

3.2 Přehled umístění vycházejících žáků 

 9. ročník 8. ročník 

Střední odborné školy 28  

Gymnázia 4  

Učební obory SŠ (SOU) 11 0 

Nenastoupili 0 0 

Celkem 43 0 

9. A  22 žáků (SOŠ – 15, G – 1, UO na SŠ – 4) 

9. B  21 žáků (SOŠ – 13, G  –  1, UO na SŠ –  7) 

Celkem 43 žáků 

Všichni žáci podali přihlášky na střední školy, jen jedna žákyně nepodala, protože bydlí 

v zahraničí. 

 



3.2.1 Počet žáků přijatých na studijní obory SOŠ, SOU a gymnázií:  

 

 

3.2.2 Počet žáků přijatých na tříleté učební obory SOU 

 

 

název školy  počet žáků 

Gymnázium Krnov 4 

SPgŠ a SZŠ Krnov 6 

SŠ průmyslová Krnov 8 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 3 

SŠ automobilní Krnov 1 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava 1 

Masarykova SŠ Zemědělská a VOŠ Opava 4 

SPŠ stavební Opava 1 

OA a SOŠ logistická Opava 2 

AHol SOŠ 1 

SŠ polygrafická Olomouc 1 

  

název školy počet žáků 

SŠ automobilní Krnov 4 

SŠP  1 

SOŠ a ZŠ Město Albrechtice 2 

SOU stavební Opava 1 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava 1 

SŠ hotelnictví a gastronomie a služeb Šilheřovice 1 

SŠ hotelová a služeb Kroměříž 1 



3.2.3 Volba povolání  

 kvalifikovaný vyučující vyučuje problematiku v rámci předmětu občanská výchova  
v 9. ročníku, problematice se dále věnují vyučující praktických činností a občanské 
výchovy v 8. ročníku 

 spolupracujeme s UP Bruntál, vycházející žáci 8. a 9. ročníků se pravidelně účastní 
veletrhu ARTIFEX, žáci 8. ročníků besedy s pracovnicí úřadu práce  

 škola umožnila svým žákům návštěvu Dnů otevřených dveří jednotlivých středních 
škol dle vlastního výběru  

 na podzim žáci navštěvují SŠP v Krnově na akci „Řemeslný den“, kde si vyzkouší práci 
v dílnách pod vedením mistrů odborného výcviku a také Den profesí na některých 
středních školách (např. Masarykova střední škola zemědělská Opava,  SPŠ a OA 
Bruntál 

 v rámci třídních schůzek v září výchovná poradkyně poskytuje informace zákonným 
zástupcům vycházejících žáků o přihláškách, zápisových lístcích a krocích při výběru 
střední školy. V listopadu burza škol z Krnova, Bruntálu, Města Albrechtic a Opavy 
v SVČ Krnov, kde se během odpoledne vystřídaly jednotlivé krnovské základní školy 

 vybraní žáci podle zájmů jezdí na dny profesí a řemeslné dny. 
 informace na webu školy  

 

3.3 Tabulky výsledků vzdělávání, chování a absence 

 údaje v tabulkách jsou za 2. pololetí školního roku, ke dni 30. 6. 2018 

3.3.1 Přehled výsledků vzdělávání 

 počet žáků prospělo prospělo s 
vyznamenáním 

neprospělo 

1. stupeň 280 56 223 1 

2. stupeň 222 128 88 6 

celkem 502 184 311 7 

 

3.3.2 Přehled výsledků chování 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 
z chování 

2. stupeň 
z chování 

1. stupeň 280 90 48 9 9 1 0 0 

2. stupeň 222 75 34 14 12 3 3 0 

celkem 502 165 82 23 21 4 3 0 

 

 



3.3.3 Přehled počtu zameškaných hodin 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

 celkem na žáka celkem na žáka 

1. stupeň  10 869 38,383 21 0,068 

2. stupeň 10 700  48,68 81 0,332 

celkem 21 569 42,966 102 0,203 

3.4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 Ve školním roce 2018/2019 bylo šedesát dva žáků  vřazeno do režimu speciálního 

vzdělávání. Dvaceti čtyřem žákům byl stanoven individuální vzdělávací plán. 
Devatenácti žákům s vývojovou poruchou učení (dále jen VPU) byl poskytován 
předmět speciální péče (dále jen PSP). Tuto péči zajistili speciální pedagogové podle 
požadavků poradenských zařízení PPP a SPC.  Využívaly ve své práci stanovených 
podpůrných opatření a forem speciálního vzdělávání, doporučovaných didaktických a 
kompenzačních pomůcek podle doporučení poradenských zařízení. I ve vyučovacím 
procesu využívali pedagogové jednotlivých předmětů individuálních vzdělávacích 
plánů (dále jen IVP), vytvořených pro tyto žáky podle doporučení konzultantů 
poradenských zařízení. Všem dvaceti čtyřem žákům s IVP i dalším žákům s VPU nebo s 
VPCH (vývojovou poruchou chování), ale bez IVP, byla věnována individuální péče 
všech vyučujících, pracovalo se dle konzultovaných doporučení, využívala se různá 
podpůrná opatření (názorné pomůcky, PC, výukové programy…) podle druhu jejich 
poruchy učení či jiných diagnostikovaných obtíží. 

 U deseti žáků byl rozsah a závažnost diagnostikovaných obtíží tak velký, že jim byl 

přiznán asistent pedagoga a vyučovali se podle IVP. Tuto péči zajišťovalo šest 

asistentů. V sedmi případech byl asistent sdílený. Jednalo se o kombinaci žáků s LMP 

a s VPCH. Asistenti pomáhají pedagogům i u žáků s SPU dle potřeby vyučujících. Ve 

všech případech probíhala úzká spolupráce s rodiči a poradnami (SPC Ostrava- 

Zábřeh, SPC Bruntál, SPC Srdce Opava, PPP Bruntál (Krnov)). 

  Z celkového počtu 62 žáků, kteří byli vřazeni do režimu speciálního vzdělávání, 24 žáků 

se vzdělávalo dle IVP, 19-ti žákům byl poskytován předmět speciální péče. Žáci byli 

rozděleni do čtyřčlenných skupin, pouze jeden žák byl vyučován individuálně pro 

závažnost obtíží.. 

 V rámci doučovacího klubu byla 29 žákům poskytována logopedická péče s výbornými 

výsledky. Na konci školního roku bylo 25 žáků vyřazeno pro znatelné zlepšení. 

 Pedagogičtí pracovníci se především snažili umožnit těmto žákům vzdělávání v běžných 

školních podmínkách, respektovat rozsah a závažnost jejich obtíží, pokračovat 

v nezatěžujících sociálních vztazích. Podle požadavků poraden proběhla úprava 

vzdělávacího programu. Důležitá byla při integraci postižených dětí úzká spolupráce 

školy, rodiny a poradenských zařízení. 

  Spolupráce s poradenskými zařízeními v  letošním školním roce byla velmi dobrá, 

(odborné poradenství pro pedagogy, pomoc při profesní orientaci a uplatnění 

vycházejících žáků s VPU, pomoc při vypracování IVP…).  



3.5 Doučovací klub 

         Ve školním roce 2018/2019 probíhalo doučování již třetím rokem v rámci projektu 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově. Poslední 6. monitorovací období bylo od 1. 3. do 

31. 8. 2019. Doučovací klub se stal nedílnou součástí činnosti naší školy. 

Databáze 

Za celé tři roky prošel doučovacím klubem 201 žák (z toho 28 romských dětí).  Dalších 10 dětí 

bylo  doučováno v neziskových organizacích Eurotopie a Armáda spásy.  

Na naší škole jsou rovné příležitosti pro všechny žáky. Vzděláváme i  9 dětí s vážnými 

poruchami, které by dříve musely dojíždět do speciálních škol v jiných městech a nyní jsou 

v rámci inkluze vzděláváni podle individuálního plánu.  Škola se naučila zohledňovat odlišnosti 

u dětí.  

Ve školním roce 2018/2019 se podílí na doučování 20 pedagogů, 2 školní asistenti a 

koordinátorka inkluze (ředitelka školy). 

Počty doučovaných žáků  v jednotlivých měsících posledního monitorovacího období vyjadřuje 

tato tabulka: 

 

Březen  
200 + 10 

Duben  
201 + 10 

Květen  
201 + 10 

Červen  
201 + 10 

    

 

Docházka 
Stejně jako v minulém období byla docházka na 1. stupni zcela bezproblémová, žáci měli o 

práci v DK zájem, doučování berou jako pravidelný kroužek. Nepřítomnost rodiče řádně 

omlouvali.  Jiná situace je na druhém stupni, největší zájem o doučování jeví žáci chvalitební, 

několik ohrožených žáků ani jejich rodiče nemají o doučování zájem. Po přijímacích zkouškách 

již nemají zájem ani žáci 9. ročníků. Docházka se zhoršila vlivem velmi teplého počasí v závěru 

školního roku. 

 Díky školnímu asistentovi se zlepšila spolupráce s rodinami ze sociálně znevýhodněného 

prostředí.  

Doučovací hodina je pevně daná rozvrhem. 

 

Pedagogické výsledky doučovacího klubu       

V rámci doučování  se věnujeme také žákům z odlišného kulturně sociálního prostředí, žákům 

inkludovaným, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, specifickými problémy učení či 

žákům s logopedickými obtížemi.  V klubu pracuje kvalifikovaná logopedka, která zajišťuje 

nápravu lehčích forem dyslálií. Z 25 žáků bylo po nápravě vyřazeno 21. Logopedka zajišťuje  

také doučování žáků s odlišným mateřským jazykem. 

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 

      V tomto školním roce se do školní družiny přihlásilo 161 žáků. Byli rozděleni do šesti 

oddělení, kde pracovali pod vedením svých vychovatelek v každodenních činnostech dle 

celoročního plánu svého oddělení.  

      Mimo těchto činností proběhly ve školní družině i větší zajímavé akce. 

 

září 

 nábor žáků do školní družiny a do kroužků školní družiny 

 zahájení praxe studentek SPgŠ v každém oddělení, práce dle plánovaných projektů 

(piráti, vesmír, sporty, zdravá výživa) – celá družina 

 exkurze hasiči – zúčastnilo se 28 žáků 

 pískování - výtvarná technika – celá družina 

 zahájení celodružinové soutěže ve sběru kaštanů – celá družina 

 

říjen 

 zahájení činností kroužků – poučení o bezpečnosti, seznámení s pravidly a hlavní 

organizací daného kroužku. Přehled kroužků: bruslení, flétna, sportovní hry, keramika, 

zábavné tvoření, Zvídálek, cvičení s hudbou, ranní a balanční cvičení a mladý chovatel 

 Aquapark Kravaře, zúčastnilo se 44 žáků 

 sběr přírodnin pro zvířátka – soutěž celé družiny 

 cestujeme s leteckou společností, každý týden přistání v jiné zemi – projektová práce 

– zúčastnilo se 32 žáků 

 vědecké pokusy – výroba: lávová lampa, magnetické nůžky, vrstvy, práce s plynem - 

zúčastnilo se 30 žáků 

 nauka o stromech - zúčastnilo se 28 žáků 

 tvoření s přírodninou – výroba věnců a postaviček - zúčastnilo se 29 žáků 

 

listopad 

 keramická dílna pro rodiče s dětmi - zúčastnilo se 30 osob 

 adventní tvoření v Úvalně, zahrada Flora - zúčastnilo se 18 žáků 

 hudební odpoledne s nástroji - zúčastnilo se 24 žáků 

 Jak se žije v Africe – naučná akce – zábavné odpoledne - zúčastnilo se 29 žáků, 

spolupráce se SPgŠ 

 

prosinec 

 pečení perníčků – 2. a 4. oddělení 

 vánoční tvoření s rodiči 

 předvánoční posezení s rodiči – pásmo písní a básní o zimě, vánocích – zpěv koled 

 



 

 

leden 

 karneval, rej masek – celá družina 

 

únor 

 družina má talent – 38 soutěžících – akce celé družiny 

 naučné odpoledne – cestujeme po Japonsku a Číně - zúčastnilo se 26 žáků 

 pečení valentýnské pizzy - zúčastnilo se 29 žáků 

 

březen 

 vítání jara, otvírání řeky, pálení Morény 

 ponožkový den – světový den „Downův syndrom“ - zúčastnilo se 28 žáků 

 počítačová hra z lidských těl - zúčastnilo se 27 žáků 

 narození mláďat v ZOO koutku - zúčastnilo se 28 žáků 

 

duben 

 velikonoční tvoření - zúčastnilo se 27 žáků 

 ukončení praxe a rozloučení s praktikantkami ze SPgŠ 

 

květen 

 turnaj ve vybíjené ŠD, účast 7 škol – 96 hráčů 

 týden hlavolamů - zúčastnilo se 28 žáků 

 setkání s rodiči, pásmo písní a básní o jaru a ke dni matek  

 účast na OH školních družin v Branticích – 5 soutěžících 

 

červen 

 výlet za zvířátky do Kostelce 

 kouzelná noc v družině - zúčastnilo se 43 žáků 

 vodní bitva 

 pizza párty - zúčastnilo se 18 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 

4.1 Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu 2018/19 

Základní údaje o škole  

Školní rok: 2018-19  (30. 9. 2018)  1. stupeň 2. stupeň celkem 

Počet žáků:   283 220 
503 

(254 dívek, 249 chlapců)  

Počet tříd ve škole:   13 9 22 

Průměrný počet žáků ve třídách:  22 24 23 

 

Plnění cílů MPP  

Cíl: zajišťovat chod fungujícího preventivního týmu 

 

Preventivní tým:  

 složení: školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP), 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 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, … 

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 pracovní 

skupiny prevence kriminality (poradní orgán rady města). 



 

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

kyberšikany 

 

25. a 26. října 2018 - Vzdělávání aktérů prevence kriminality – Holčovice – ŠMP – akce MěÚ Krnov  

(E-bezpečí (rizikové chování, kyberkriminalita, Efektivní komunikace (praktická cvičení) 

8. a 9. října 2018  - 11. krajská konferenci k prevenci rizikového chování MSK - Malenovice - ŠMP  

Prevence a řešení rizikových jevů ve školách z pohledu ČŠI, Specifika práce s ohroženými dětmi, 

Strašák jménem Sebepoškozování, Právní instrumenty v oblasti návykových látek, Klima jako klíčový 

fenomén živoucí třídy, Fenomén Youtube a Utubering 

26. října, 27. listopadu, 10. prosince, 18. prosince 2018  - seminář Osobnostně sociální rozvoj  

28. 2. 2019 - Rizikové chování na internetu - kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slapping, 

kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů, prevence v oblasti IT 

technologií, právo, kazuistika, obrana a ochrana - vzdělávací akce pro pedagogy – Centrum primární 

prevence virtuální komunikace (PRVOK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (E-

bezpečí) - akci zajistilo Město Krnov, pracoviště prevence kriminality odboru školství MěÚ  

Systematické a plánované vzdělávání jednotlivých pedagogů v oblasti prevence rizikového chování 

neprobíhá. Učitelé jsou informováni o nových poznatcích z této oblasti na poradách buď přímo školním 

metodikem prevence, nebo prostřednictvím odkazů na serveru kantor, škola také odebírá časopis 

Prevence.  

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  

7. 9. 2018 proběhl adaptační pobyt 6. ročníku v přírodě – v režii třídních učitelek tří šestých tříd formou 

celodenní vycházky, na akci přítomny dvě asistentky pedagoga, školní metodik prevence a výchovný 

poradce; 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)  

 

Testování VRCHA (výskyt rizikového chování adolescentů) - 7. ročník – ve spolupráci s preventistkou 

MěÚ Krnov   

Na základě vyhodnocení situace třídním učitelem a po konzultaci se školním  metodikem prevence 

bývá do školy přizván externí odborník - metodik prevence PPP Bruntál Mgr. et Mgr. Stanislav Toman 

a dle situace pracuje se třídou (např. 19. 9. 2018, 18. 10. 2018  - 8. B).  

 

 

 



 

Cíl: vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH 

 

Výchovně vzdělávací programy M. P. Education – viz tabulka Přehledu o čerpání příspěvku města do 

rozpočtu školy na primární prevenci rizikového chování v kalendářním roce 2018 

Hasík – požární prevence a ochrana – 2. a 6. ročník  

Dopravní výchova – 4. ročník  

Beseda o rizicích kyberprostoru – 12. 9. 2018  - 7. A - 26 žáků, 7.B - 28 žáků,  8.A - 25 žáků, 8.B - 25 

žáků, pracoviště PdF UP v Olomouci, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, v rámci projektu 

E-bezpečí, www.e-bezpeci.cz , akci zajistilo město Krnov 

Preventivní program Titanic - Freddie - AIDS, prevence rizikového sexuálního chování – 14. 5. 2019 - 

akci zajistilo město Krnov ze svého rozpočtu, pro žáky byl program zdarma 

Ve školním roce 2018-19 jsme opět obdrželi od zřizovatele účelové finanční prostředky určené na 

prevenci rizikového chování. Naší škole bylo přiděleno 16.000,-Kč, celá částka byla vyčerpána na 

preventivní aktivity pro žáky naší školy – viz tabulka čerpání finančních prostředků.  

 

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  

 

Pro pravidelné sledování absence žáků jednotlivých tříd byly na školním serveru Kantor vytvořeny 

tabulky s měsíčními přehledy absence žáků v jednotlivých třídách, které vyplňují třídní učitelé. Tyto 

tabulky jsou následně konzultovány s třídními učiteli a vyhodnocovány školním metodikem prevence.  

 

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  

 

 

 

http://www.e-bezpeci.cz/


 

 

 

Spolupráce v oblasti prevence RCH na úrovni školy 

 

 poradenské služby ve škole byly poskytovány výchovným poradcem a školním metodikem 
prevence, 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 klasických (papírová 
forma) žákovských knížek (informace o dění ve škole, omlouvání nepřítomnosti žáků), 
prostřednictvím elektronické žákovské knížky na 2. stupni ZŠ, podáváním informací na 
třídních schůzkách.  

 zákonní zástupci mohli po předchozí domluvě využívat k pohovorům s jednotlivými učiteli 
čtvrteční 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 – Pracovní skupina 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  

- ŠMP bez dalších funkcí – např. funkce třídního učitele  

- aktivnější spolupráce ze strany pedagogů např. na tvoření preventivního programu školy, požadavků 

na aktivity z oblasti prevence  

- 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 2018 

1. stupeň  

termín název preventivní aktivity / opatření 
typ akce 

(přednáška, exkurze, ...) 

cílovou skupinu – 

ročník, počet žáků 
částka 

23. 11. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Na světě nejsi sám“  

- 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  

45 minut 

3. A 

28 žáků 
1.200,-Kč 

7. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Na světě nejsi sám“  

- 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  

45 minut 

3. B 

25 žáků 
1.200,-Kč 

5. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Na světě nejsi sám“  

- 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  

45 minut 

4. B 

18 žáků 
1.200,-Kč 

7. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Na světě nejsi sám“  

- 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 

4. C 

18 žáků 
1.800,-Kč 



7. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Na světě nejsi sám“  

- 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 

4. A 

17 žáků  
1.800,-Kč 

    7.200,-Kč 

 

 

1. stupeň 7.200,-Kč 

2. stupeň 9. 000,-Kč 

celkem  16.200,-Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. stupeň  

termín název preventivní aktivity / opatření 
typ akce 

(přednáška, exkurze, ...) 

cílovou skupinu – 

ročník, počet žáků 
částka 

4. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Adam a Eva aneb nejsme stejní“ 
 

 

- stavba a funkce ženských a mužských 
pohlavních orgánů, hormony (ženské, mužské) 

- puberta - uvědomování si sama sebe - vzájemné 

vztahy, rozdíly dívky x chlapci 
- fyzické, psychické i sociální dozrávání 

- vhodná životospráva, správné hygienické návyky 
 

 

Výchovně – vzdělávací 

program 

90 minut 

6. A 

29 žáků 
1.800,-Kč 

4. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Adam a Eva aneb nejsme stejní“ 
 

 

- stavba a funkce ženských a mužských 
pohlavních orgánů, hormony (ženské, mužské) 

- puberta - uvědomování si sama sebe - vzájemné 

vztahy, rozdíly dívky x chlapci 
- fyzické, psychické i sociální dozrávání 

- vhodná životospráva, správné hygienické návyky 

 
 

Výchovně – vzdělávací 

program 

90 minut 

6. B 

23 žáků 
1.800,-Kč 

4. 12. 2018 

MP Education  s.r.o. 

„Adam a Eva aneb nejsme stejní“ 
 

 

- stavba a funkce ženských a mužských 

pohlavních orgánů, hormony (ženské, mužské) 
- puberta - uvědomování si sama sebe - vzájemné 

vztahy, rozdíly dívky x chlapci 

- fyzické, psychické i sociální dozrávání 

- vhodná životospráva, správné hygienické návyky 
 

 

Výchovně – vzdělávací 

program 

90 minut 

6. C 

26 žáků 
1.800,-Kč 

23. 11. 2018 

MP Education  s.r.o. 

 „Holky z Venuše, Kluci z Marsu“ 
 

 

- adolescence - krůček k dospělosti, vhodné 

sexuální chování  

- osobnostní rozvoj a rozdíly mezi mužem a 
ženou, sexuální identita - vývoj, poruchy, 

sexuální orientace  

- pohlavně přenosné nemoci, jejich rizika, 
příznaky, léčba, prevence, praktické ukázky 

používání kondomu  

- vhodné formy antikoncepce /pozitiva i 
negativa/, prevence rakoviny varlat a HPV, 

techniky samovyšetření 
  

Výchovně – vzdělávací 

program  

90 minut 

 

9. A 

22 žáků 
1.800,-Kč 

23. 11. 2018 

MP Education  s.r.o. 

 „Holky z Venuše, Kluci z Marsu“ 
 

 

- adolescence - krůček k dospělosti, vhodné 

sexuální chování  
- osobnostní rozvoj a rozdíly mezi mužem a 

ženou, sexuální identita - vývoj, poruchy, 

sexuální orientace  
- pohlavně přenosné nemoci, jejich rizika, 

příznaky, léčba, prevence, praktické ukázky 

používání kondomu  
- vhodné formy antikoncepce /pozitiva i 

negativa/, prevence rakoviny varlat a HPV, 

techniky samovyšetření 
  

Výchovně – vzdělávací 

program  

90 minut 

 

9. B 

21 žáků 
1.800,-Kč 

    9. 000,-Kč 

 



5. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

 
Počet osob 

 
Matematika od zkušenosti k pravidlu a naopak 

 
19 

 
Konference anglického jazyka 

 
3 

 
Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT 

 
1 

 
Vývojová dysfázie prakticky 

 
2 

Strategie učení žáků s PO a sdílení příkladů dobré praxe 
v oblasti inkluzivní podpory 
 

 
10 

Workshop autismus 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Vzdělávání jsme zaměřili především na oblasti: 

 matematická gramotnost 

 metodika cizích jazyků 

 společné vzdělávání žáků ZŠ (inkluze) 

 

 

 



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 

8.10. Výstava korunovačních klenotů 6. C, 8. B, 6. B, 9. B 

16. 10.  Myanmar (vzdělávací pořad) 2. stupeň 

17. 10.  Prezentace SOŠ Dopravní 9. ročník 

22. 10. Výstava korunovačních klenotů 7. A 

23. 10.  Přehlídka SŠ v Krnově - SVČ 9. ročník 

25. 10.  Strom republiky celoškolní akce 

1. 11.  Keramika 6. A 

5. 11.  Výstava korunovačních klenotů 6. A, 9. A, 7. B 

6. 11.  Hasík – beseda PO 6. C 

7. 11.  Keramická dílna 7. A 

8. 11.  Hasík - beseda PO 6. A, B 

8. 11.  Keramická dílna 6. C, 8. A 

8. 11.  Exkurze SOŠ Krnov 9. A, B 

12. 11.  Výstava korunovačních klenotů 8. A 

12. 11.  Keramická dílna 6. C, 8. A 

14. 11.  Keramická dílna 7. A 

15. 11.  ARTIFEX 9. ročník 

19. 11.  Keramická dílna 9. B, 8. B, 6. C 

22. 11.  Hasík – beseda PO 6. A, B 

26. 11. Keramická dílna 8. A 

27. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo 2.stupeň 

28. 11. Vánoční Vídeň 2.stupeň 

30. 11. Olympiáda z českého jazyka – školní kolo 8. – 9. ročník 

30. 11. Keramická dílna  8. B 

17. 12.  Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo 2.stupeň 

18. 12.  Návštěva filmového představení 2.stupeň 

http://www.zs4krnov.cz/


5. 1.  Zahájení Tříkrálové sbírky  

16. 1.  Olympiáda z dějepisu – okresní kolo J. Šmidáková, P. Rožnovský,  
E. Frydrychová 

23. 1.  Olympiáda ze zeměpisu – školní kolo  

28. 1. Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo E. Frydrychová, V. 
Čevelová 

29. 1.  Šachový turnaj o přeborníka školy celoškolní akce 

30. 1.  Exkurze Granitol Moravský Beroun 8. a 9. ročník 

13. 2.  Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo S. Vlačuhová, J. 
Ghraibi 

20. 2.  Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo L. Vajda, E. 
Frydrychová 

22. 2.  Příprava Masopustu – spaní ve škole 9. ročník 

27. 2.  Masopust - program 9. ročník 

1. 3.  První pomoc – SZŠ Krnov 8. ročník 

20. 3.  Olympiáda ze zeměpisu - krajské kolo E. Frydrychová 

22. 3.  Matematický klokan celoškolní akce 

22. 3.  Olympiáda z anglického jazyka – krajské kolo S. Vlačuhová 

27. 3.  Recitace – okresní kolo A.Mičková, A. Mítová, E. 
Bartošová, A. Vítková 

29. 3.  Noc s Andersenem 6. – 7. ročník 

1. 4.  Prezentiáda, krajské kolo 7. ročník 

3. 4.  Author Schoolmanie - tělocvična celoškolní akce 

12. 4.  Zrcadlo 2019  8. ročník 

25. 4. Svět kolem nás – Írán  2. stupeň 

25. 4.  Ekologická soutěž (Bruntál) E. Bartošová, M. Juřík 

25. 4.  Divadelní představení třídy 4. B pro 7. A, B 7. A, 7. B 

29. 4. Exkurze SŠA Krnov 8. ročník 

29. 4.  Dopravní soutěž J. Haničák, E. Mičanová, K. 
Tkáč,  
K. Vávrová  

18. 6.  Hrátky s historií (Bruntál) J. Brda, A. Grulich, M. 
Mrázek 

17. 5.  Galerijní animace - Opava 6. B, C 

20. 5.  Soutěž v pečení 7. ročník 

  21. 5. – 4. 5. Londýn – poznávací zájezd 2.stupeň 

30. 5.  Pythagoriáda – okresní kolo Juřík, M. Petrek, L. Vajda 

31. 5.  Anglický desetiboj T. Bartek,Kulhanová, Seidler, 
 J. Ghraibi 

3. 6.  Osvětim - exkurze 9. ročník 

5. 6. Zeyferus – draví ptáci celoškolní akce 

13. 6.  Polytechnická výchova - SŠAMP 9. ročník 

25. 6.  Slavnostní rozloučení 9. ročníku ve Sv. Duchu  



6.1.2 Výuka cizích jazyků  

Jazyk anglický 

Prosinec  

Školní kolo olympiády v AJ  

- 34 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  (Jakub Ghraibi –vítěz 1. kategorie, 

Sofie Vlačuhová – vítězka 2. kategorie) 

Únor  

Okresní kolo olympiády v Aj  

-47 přihlášených žáků z okresu Bruntál (gramatický a poslechový test, konverzace na 

vylosované téma, popis obrázku, řešení problémové situace)  

- Sofie Vlačuhová – 1. místo ve II. kategorii (postup do krajského kola v Ostravě) 

- Jakub Ghraibi – 6. místo v I. kategorii  

 

Březen 

Krajské kolo olympiády v AJ 

-54 přihlášených žáků z Moravskoslezského kraje (gramatický a poslechový test, konverzace 

na vylosované téma, řešení dvou problémových situací) 

- Sofie Vlačuhová – 6. místo v kategorii II/A 

 

Květen  

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English  

- 32 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 

  

Studijně vzdělávací zájezd do Londýna 

- pětidenní letecký zájezd pro 20 žáků ze 7. až 9. ročníku 

- procvičení a zdokonalení znalosti anglického jazyka v každodenních situacích, poznávání 

anglické kultury a způsobu života, návštěva nejznámějších památek Londýna 

 

Anglický desetiboj  

- 10 soutěžních týmů (4 žáci z každé školy-6. a 7. ročník) z okresu Bruntál  



- Soutěžilo se v poslechu, v porozumění textu, v gramatice, spellingu, v poznávání slavných 

osobností, v přísloví, popisu předmětů, doplňování textu písně, slovní zásobě apod.)  

- Jakub Ghraibi + Lukáš Seidler obsadili 2. místo (7. ročník) 

- Tobiáš Bartek + Barbora Kulhanová obsadili 4. místo (6. ročník) 

 

6.1.3 Sportovní akce a soutěže 

Umístění v okresních soutěžích 

  Atletický čtyřboj –  dívky 8., 9. ročník  - 3. místo 

                                                chlapci 8., 9. ročník – 4. místo 

  Florbal – chlapci 6., 7. ročník – 3. místo 

 Šplh – dívky 8., 9. ročník – 4. místo 

            chlapci 6., 7. ročník – 4. místo 

            chlapci 8., 9. ročník – 2. místo 

 Krnovská laťka  -  dívky 6., 7. ročník -  8. místo Cigánková Eliška    9. místo  Entnerová  Markéta                                                           

 dívky 8., 9. ročník -  10. místo Vávrová Kateřina    12. místo  Kopecká Sára 
 chlapci 6., 7. ročník - 6. místo Příhoda Matouš      8. místo  Šír 

Matěj 

 chlapci 8., 9. ročník - 4. místo Durčák Daniel     10. místo Juřík Mikuláš 

 Šachy -  6., 7. ročník – 8. místo 

 8., 9. ročník – 8. místo 

 Košíková -  chlapci 8., 9. ročník – 6.  místo 

 Volejbal – dívky 8., 9. ročník – 1. místo, chlapci 8., 9. ročník – 2. místo 

 OVOV – chlapci ročník 2007 – 4. místo Zachoval Simon 

 Pohár rozhlasu – chlapci 6., 7. ročník – 5. místo, chlapci 8., 9. ročník – 3. místo 

 

Umístění v krajských soutěžích 
  Volejbal – dívky 8., 9. ročník – 6. místo 

 

           Další sportovní projekty 
 Lyžařský výcvikový kurz (34 žáků) – Lipová Lázně 

 Sazka Olympijský víceboj (1. a 2. stupeň) – plnění  disciplín Olympijského diplomu a Odznaku                     

všesi                                                                      

Všestrannosti 

 soutěž Hop hop do Hop arény 

 soutěž Špačkoš  (propojení s výtvarnou  výchovou)      

 Street florbal – pořadatel Moravskoslezský kraj 

 T – mobile běh (cca 70 závodníků) – běžecká akce v rámci celé ČR 

 Atletika II. stupeň (85 žáků)                             

 

 



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

    

Měsíc Datum Akce Třída 

    

říjen 2019 02.10.2018 Vystoupení DS 2.B 

  17.10.2018 Pěvecká soutěž "Ta naše písnička" 1. stupeň 

  25.10.2018 Vystoupení na akci "Strom republiky" 4.B, 5. B 

listopad 2018 21.11.2018 Loutkové divadlo 1.C, 1.B 

prosinec 2018 05.12.2018 Mikulášská nadílka 1. stupeň 

  13.12.2018 Děti dětem - hudební třídy se představují 1. stupeň 

  13.12.2018 Divadlo Opava 1. A 

  17.12.2018 Pěvecká soutěž "Vánoční notička" 1. stupeň 

  18.12.2018 Filmové představení 1. stupeň 

  21.12.2018 Vánoční besídky 1. stupeň 

leden 2019 07.01.2019 Tři králové 1. stupeň 

  10.01.2019 Divadlo Opava 1.C, 1.B 

  16.01.2019 Divadlo Opava 2. a 3. ročníky 

únor 2019 27.02.2019 Masopust 1. stupeň 

  27.02.2019 Recitační soutěž - školní kolo 1. stupeň 

březen 2019 19.03.2019 Škola pro předškoláky   

  20.03.2019 Loutkové divadlo 1.C, 1.B 

  22.03.2019 Vystoupení na večírku školy 4. B, 5. B 

  27.03.2019 Recitační soutěž - okresní kolo   

  27.03.2019 Vystoupení na "Setkání seniorů" 2. B 

  28.03.2019 Deváťáci za katedrou 1. stupeň 

duben 2019 duben 2019 Divadelní představení "Zlatovláska" 4. B 

  03.04.2019 Výchovný koncert, klávesové nástroje 2. ročníky 

  15.04.2019 Výchovný koncert, dechové a bicí nástroje 3. ročníky 

  16.04.2019 Výchovný koncert, strunné nástroje 4. ročníky 

  17.04.2019 Pěvecká soutěž "Jarní zpívání" 1. stupeň 

  25.04.2019 Divadlo Opava 4. A 

  26.04.2019 Recitační soutěž Krajské kolo 1. stupeň 

  26.04.2019 Od srdce k srdci 1. A 

květen 2019 18.05.2019 Krnov zpívá - přehlídka pěvecký sborů 4. B, 5. B 

  20.05.2019 Divadlo Opava 4. a 5. ročníky 

  21.05.2019 První krůčky k umění 1. ročníky 



  23.05.2019 Divadlo Opava 4. B 

  27.05.2019 Pasování na čtenáře 1. A 

  31.05.2019 Pasování na čtenáře 1. B 

červen 2019 06.06.2019 Pasování na čtenáře 1. C 

  07.06.2019 Muzeum Opava 4. C, 5. A 

  10.06.2019 

Žiji na planetě Zemi - hudebně vlastivědný 

projekt 4. ročníky 

  17.06.2019 Koncert na ZŠ Smetanův okruh 4. B, 5. B 

  24.06.2019 Vystoupení pro rodiče 5. B 

  25.06.2019 Vystoupení v koncertní síni 2. B, 3. B 

 

 

6.2.1 Vlastivědné výlety, exkurze – 1. stupeň 

Poznávání našeho města a okolí, exkurze    

        

Cvilín a Šelenburk       

Petrův rybník       

Chářovský park       

Radnice a radniční věž      

Flemmichova vila       

        

Hasičská zbrojnice     5. A 5. B    

Česká spořitelna      4. A      

Úpravna vody KVAK   5. C      

Strojírna Kalinowski   1. C      

Hynčice - lesní pedagogika       1. B 1. C 3. B  

Úvalno       4. A 4. C    

      3. A 5. B    

Třemešná     4. A      

Zátor       4. B      

        

        

Vlastivědné poznávací výlety     

        

Opava                   Slezské muzeum 5. B       

Opava                      Slezské divadlo 1. - 5. ročníky   

Olomouc            Pevnost poznání 3. A 3.B 4.C   

        5. A 5.B     

Ostrava  ZOO   1. B 1. C    

Hradec nad Moravicí zámek   2. A 2. B     

Bruntál   zámek   4. C 5. A 5. B   

Linhartovy zámek   4. B       



Bruntál   aquapark   2. A 4. B     

Praděd       1. A 3. B     

Karlova Studánka     1. A 3. B     

Šerák       4. A       

Jeskyně Na pomezí    4. A     

Lipová Lázně     4. A       

Horní Lipová     5. B       

Praha   pamětihodnosti 4. B       

Rožnov pod Radhoštěm skanzen 4. A 5. B     

Opava   Den mláďat SZŠ 1. B 1. C 3. B   

Opava   Advent SZŠ 3. B 4.B     

Kroměříž   zahrady, zámek 
vybraní zástupci všech 
tříd   

Chropyně zámek   vybraní zástupci všech tříd 

 

 

6.2.2 Sportovní akce – 1. stupeň 

19.9.  Atletické závody MŠ 
 

2.10. 
10.10. 
16.10. 
16.10. 

2. A 
5.A, 5.B 
2. A 
4.B 

Aquapark Bruntál 
Turistická vycházka 
Přírodovědná vycházka – Ježník 
Výlet Lipová Lázně 

9.11.  
20.11. 
27.11. 
30.11. 

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

Turnaj ve florbale- nepostoupili ze skupiny 
Bruslení 
Bruslení 
Bruslení 

4.12. 
19.12. 
20.12. 

3.A 
4.C, 5.A 

Bruslení 
Bruslení 
Přehazovaná 4.-5. tříd 
 

4.1.-
7.1. 
18.1. 
29.1. 
 

 
4.C, 5.A 
4.B 

Lyžařský výcvik – 1. stupeň 
Bruslení 
Wellnes Bruntál 

7.2. 
12.2. 

5.C 
1. a 2. 
roč. 

Bruslení 
Ukázka florbalového tréninku 
 

26.3. 
27.3. 
29.3. 

3.A, 3.B Ukázková hodina florbalu 
Vybíjená-chlapci (okrskové kolo)-1. místo 
Vybíjená-dívky (okresní kolo)-2. místo 



3.4. 
5.4. 
12.4. 
29.4. 

 
 
4.C 

Author  Schoolmanie 
Vybíjená-chlapci (okresní kolo)- 1.místo 
Plavání 
Štafetový pohár-(okres)-1. místo 

15.5. 
15.5. 
22.5, 
31.5. 

2.A Orientační závod-SVČ 
Štafetový pohár-krajské kolo-10. místo 
Vybíjená školních družin 
Vybíjená (krajské kolo)-1. místo 
 

4.6.  
12.6. 
12.6. 
18.6. 
19.6. 
20.6. 
21.6. 

1.A, 3.B 
2.A 
 
4.B 
 
 
4.c, 5.A 

Praděd 
Aquapark Bruntál 
Vybíjená (celostátní kolo)-13. místo 
Cyklovýlet 
Běh T-Mobile 
Atletický čtyřboj 
Úvalno-turistická vycházka 

 

 

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; květen) – 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, zakoupení hodin do učeben, vánoční dárky 

(společenské hry) každé třídě 

- Sběr drobného elektra a baterií – za získané body jsme letos vybraly 3 overbally 

- Sběr plastových vršků – předány sdružení Severských pánů 

- Vánoční a Valentýnská pošta (děti posílají přáníčka svým kamarádům) 

- předání dárků v Domově pro seniory (zástupci parlamentu předaly dárky seniorům, které 

vytvořili žáci naší školy) 

- Mikuláš (zástupci devátých tříd se převlékli za Mikuláše, čerti a anděli a rozdali dětem 

sladkosti)   5. prosince 2018 

- Vánoční mini volejbal 

- Masopust (žáci devátých tříd uspořádali karneval pro děti 1-5 tříd v pohádkovém duchu se 

spoustu soutěží a tance a zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách) 27. února 2019 

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

spolužáky na prvním stupni) 28. března 2019 

- Fórum zdravého města (zástupci parlamentu se zúčastnili tohoto fóra, kde měli možnost 

vyjádřit se, co se jim v našem městě líbí, co by chtěli změnit) 16. dubna 2019 

 

Některých akcí jsme se zúčastnili jako spoluorganizátoři a pomocníci: 



Zápis prvňáčků, Tříkrálová sbírka (charitativní akce), Den dětí v MŠ na Žižkové ulici, Run and 

help (charitativní akce)                                          

7. Údaje o výsledcích kontrolních a inspekčních činností 

7.1 Kontrola České školní inspekce 

     Ve školním roce 2018/19 neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

7.2 Další provedené kontroly 

 

     Dne 26. 4. 2019 pracovníci VZP ČR provedli kontrolu plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Údaje o hospodaření školy 
 

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2018 ČÁST I.   

  PŘÍJMY   

CELKOVÉ PŘÍJMY   30 620 953,18 Kč 
      

KÚ - STÁTNÍ DOTACE   20 344 233,00 Kč 

KÚ - DOTACE OSTATNÍ OSOBNÍ 
NÁKLADY   0,00 Kč 

KÚ - DOTACE NA ASISTENTA 
PEDAGOGA   1 764 273,00 Kč 

KÚ - DOTACE ZVÝŠENÍ PLATŮ NP   0,00 Kč 

KÚ - DOTACE ZVÝŠENÍ PLATŮ PP, NP   0,00 Kč 

KÚ-ASISTENT PEDAGOGA ŠD   61 475,00 Kč 

MÚ - PREVENCE KRIMINALISTIKY   16 000,00 Kč 

KÚ - DOTACE SOCIÁLNÍ ASISTENT   0,00 Kč 

KÚ - NEPEDAGOG. PRACOVNÍCI   2 651 495,00 Kč 

MÚ - DOTACE ZŘIZOVATELE - OBCE   3 079 000,00 Kč 

MÚ - DOTACE ZŘIZOVATELE - OBCE - 
ODPISY   543 768,00 Kč 

PROJEKT - BRUSLENÍ   0,00 Kč 

PROJEKT - HŘIŠTĚ   170 000,00 Kč 

PROJEKT - INKLUZE   1 008 316,11 Kč 

PROJEKT - ŠABLONY   220 800,00 Kč 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - POPLATKY   216 216,00 Kč 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST   344 028,00 Kč 

ČERPÁNÍ FONDŮ   39 654,00 Kč 

OSTATNÍ PŘÍJMY   14 776, Kč 

TRANSFER EU   116 724,00 Kč 

KÚ – PLAVÁNÍ-DOPRAVA  12 600,00 Kč 

AKCE ŠD  17 595,00 Kč 
 

 

  

  

  

 

 



 

 

   

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2018 ČÁST II.   

  VÝDAJE   

CELKOVÉ VÝDAJE   30 595 452,08 Kč 
    

    

      

NÁKLADY NA MZDY PRACOVNÍKŮ 
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU   14 545 845,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  OSTATNÍ 
OSOBNÍ NÁKLADY   34 860,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  ASISTENT 
PEDAGOGA   1 353 358,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  ASISTENT 
PEDAGOGA ŠD   45 203,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - SOCIÁLNÍ 
ASISTENT   0,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - NEPEDAGOG. 
PRACOVNÍCI   2 016 890,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ZVÝŠENÍ 
PLATŮ PP+NP   0,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ZVÝŠENÍ 
PLATŮ NP   0,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ŠD   46 223,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - FOND ODMĚN   26 864,00 Kč 

OSTATNÍ MZDOVÉ VÝDAJE - 
dohody,hosp.činnost, jiné zdroje   569 599,00 Kč 

OSTATNÍ MZDOVÉ VÝDAJE - 
INKLUZE   390 027,00 Kč 

ZÁKONNÉ ODVODY NA ZDRAVOTNÍ 
A SOC. POJIŠTĚNÍ   6 276 566,00 Kč 

VÝDAJE NA FKSP   370 421,00 Kč 

OSTATNÍ SOC.NÁKLADY - 
zák.poj.zaměstnanců,obědy,DPN   294 993,71 Kč 

VÝDAJE NA UČEBNICE, 
UČEB.POMŮCKY A VÝUKOVÉ 
PROGR.   221 956,29 Kč 

VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ   36 549,00 Kč 

VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ ŠABLONY   220 800,00 Kč 

VÝDAJE NA ENERGII   1 175 314,76 Kč 



VÝDAJE NA OPRAVY UDRŽOVÁNÍ, 
MALOVÁNÍ   868 148,77 Kč 

VÝDAJE - SPOTŘEBA NÁKLADY NA 
ČINNOST   484 920,53 Kč 

VÝDAJE - SLUŽBY   440 795,51 Kč 

VÝDAJE - PREVENCE KRIMINALITY   16 445,00 Kč 

VÝDAJE - BRUSLENÍ   806,00 Kč 

VÝDAJE - HŘIŠTĚ   0,00 Kč 

VÝDAJE - MAJETEK   421 246,50 Kč 

VÝDAJE - CESTOVNÉ   33 913,00 Kč 

VÝDAJE - OSTATNÍ   26 485,01 Kč 

VÝDAJE - POJISTNÁ SPOLUÚČAST   16 730,00 Kč 

VÝDAJE - ODPISY   660 492,00 Kč 

   

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2018 ČÁST III.   

      

      

  Hospodářský výsledek   

ZISK   25 501,10 Kč 

 

 

 

 

8.1 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY    POČET   POČET ODVOLÁNÍ 

PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY                    64    0 

ODKLAD NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY      15     0 

ODCHOD NA JINOU ŠKOLU      13    0 

PŘÍCHOD Z JINÉ ŠKOLY       34    0  

IVP         20    0 

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO VE ŠD        6    0 

CELKEM      152    0  

 



 

 

 

 

 

8.2 Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

Budova 1. stupně: 
 Výmalba 5 učeben 
 Renovace podlahové krytiny v učebně 4. ročník 
 Renovace osvětlení na WC – pohybová čidla 
 Vybudování přívodu vody a odpadu – technická místnost 
 Vybudování nové kmenové třídy - nová tabule, dataprojektor 

 
 

Budova 2. stupně 
 Podlaha přízemí – celková rekonstrukce 
 Vybudování zasedací místnosti - elektřina, podlaha, nábytek, malba, internet 
 Renovace osvětlení na WC – pohybová čidla 
 Výmalba + olejový sokl – vstupní chodba do školy 
 Výmalba 5 učeben 
 Oprava topení  - programátor 
 Renovace dveří do učeben a kabinetů – 35 kusů 
 Nové tabule – 2 třídy 
 Nová podlahová krytina – 1 učebna 

 
 
Hřiště  

 Nová krytina – umělé dlaždice – hřiště určené na florbal, basketbal, volejbal, tenis 
 Pořízení hnojiva na údržbu školního hřiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

9.1 Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově 

 
Název: Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově 

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR 

Název dotačního programu: OP VVV 

Cíl: Podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze 

vzdělání. Aktivity se zaměřují na podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a 

rodičů. Rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání. Mimo to cílí také na podporu 

mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotnosti. 

Žadatel: Reintegra 

Termín realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 

 

 

9.2 Naše nová škola 
 

Název: Naše nová škola 

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR 

Název dotačního programu: OP VVV 

Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. 

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

Termín realizace: 30. 8. 2017 – 29. 8. 2019 

Dotace: 1 120 832 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 

  
STROM REPUBLIKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - TRADICE 

   

  
MERKUROVÁ UČEBNA CYKLISTICKÝ VÝLET 

   

  
HRÁTKY S HISTORIÍ OSVĚTIM 

   



   
PRAHA ŠACHOVÝ TURNAJ 

  
VÝUKA SNOWBOARDINGU LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1. STUPEŃ 

   

  
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2. STUPEŇ RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

   
ŠTAFETOVÝ POHÁR VAŘENÍ V PŘÍRODĚ 

    



  
ABECEDA PENĚZ LONDÝN 

 


