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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 

 
 

 

Základní charakteristika školy, zařízení 
 

 

- název školy, zařízení, sídlo :  Základní škola Krnov, Žižkova ulice 3 

- telefonní číslo    554610743, 774406612 

- e-mail      zszizkova@zs4krnov.cz 

- internetové stránky   www.zs4krnov.cz 

- právní forma:   příspěvková organizace 

- IČO:    00852562 

-    zřizovatel školy:   Město Krnov 

-    ředitel školy:   Mgr. Zdeněk Obruča, Vodní 16, 794 01 Krnov  

-    všechny součásti školy:  Základní škola Krnov, Žižkova ulice 3 

     Školní družina 
 

 

-    datum zařazení do sítě  30. 1. 1996 

 

 

-    celková kapacita školy  

      a jejich součástí    základní škola 730 

     školní družina 180 

 

 

- přehled učebních plánů: 

 

Pro  1. –  9. ročník  ŠVP 

 

 

 

- Další aktivity zařízení  Sdružení rodičů 

 

 

 

Srovnání počtu tříd a počtu žáků 

  

 

Počet 

tříd 

Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet 

žáků 

Počet 

žáků/třída 

Počet 

žáků/třída 

Žáků 

na 

učitele 

Žáků 

na 

učitele 

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

21 21 513 499 24,42 23,76 15,68     16,46 
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Výsledky výchovy a vzdělávání  

 

1. klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2016/2017 

viz přiložená tabulka 

 

2. k 1. 9. 2016 zapsáno do prvního ročníku  67 žáků, odložená školní docházka    

13 žáků,  nastoupilo  54  žáků 
 

3. vycházející žáci, umístění žáků základních škol na středních školách 

 

Typ školy 9. ročník nižší ročníky 

střední odborné školy 33  

Gymnázia 5  

učební obory na SŠ (SOU) 12 1 

Nenastoupili 0 0 

Celkem 50 1 

    

Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým 

zvláštnostem žáků, péče o talentované a zaostávající žáky, 

integrace postižených dětí …) 

 

 

1. výuka nepovinných předmětů  

 

 

1. stupeň  Pohybová a sportovní aktivita 

   Sborový zpěv 

   Reedukace 

 

 2. stupeň Sportovní hry  

   Zdravotní tělesná výchova 

 

2. možnost výběru zájmových kroužků ve ŠD ( žáci 1.-5. ročník ) – sportovní 

hry, hra na flétnu, kroužek keramiky, bruslení, turistika, korálkování, cvičení 

s míči, vaření ( viz příloha Činnost ŠD ) 

 

3. péče o zaostávající žáky - individuální doučování slabých žáků – viz příloha 

„doučovací klub“ 

 

4.  individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba 

individuálních vzdělávacích plánů, spolupráce s konzultanty poradenských 

zařízení (viz příloha Integrace žáků se…) 

 

5. zapojení talentovaných žáků do olympiády z jazyka českého, dějepisné 

olympiády, olympiády jazyka anglického, do matematických soutěží, do 

sportovních a dopravních soutěží, do výtvarných, pěveckých a recitačních 

soutěží 

 

 

 

 

 

 



 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí,  

případně jinými kontrolními orgány 

 

Česká školní inspekce ve sledovaném období neprovedla žádnou inspekci. 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy, zařízení 

 

 

      Celkové počty pracovníků: osob/úvazků 

 

 2015/2016 2016/2017 

pedagogů 48/42,85 46/41,24 

učitelů 36/32,74 34/30,30 

vychovatelů 7/6,26 6/5,34 

asistent učitele 5/3,85 6/5,60 

nepedagogů 11/9,65 10/9,70 

správní zaměstnanci 11/9,65 10/9,70 

zaměstnanců celkem 59/52,50 58/52,94 

 

 

poznámka – asistenti učitele jsou zahrnuti do celkového počtu pedagogů. Jedná  se o 5 

asistentek ke zdravotně postiženým žákům a jednoho asistenta  pro problémové žáky. 

Tito jsou hrazeni z jiných zdrojů.  Úvazek pro asistentky je 4,60, asistent pro 

problémové žáky má úvazek 1,0.. 

 

 

 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků 

 

Celková situace, její hodnocení 

 

     Celková situace je velmi dobrá. Pracovali zde 1 učitelé se středoškolským 

vzděláním, jeho celkový úvazek byl 0,50.   Na 1. i na 2. stupni  učila hudební 

výchovu a hru na flétnu absolventka konzervatoře.  Podrobněji – viz tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odborná způsobilost pedagogů na celé škole (v %) 
 

 

Výuka na prvním stupni   

    

Předmět počet hodin 
odborná 

způsobilost odborná způsobilost v % 

Český jazyk 104 104 100 

Anglický jazyk 42 42 100 

Prvouka 16 16 100 

Vlastivěda 8 8 100 

Matematika 63 63 100 

Přírodověda 10 10 100 

Hudební výchova 23 14 60,9 

Výtvarná výchova 16 16 100 

Pracovní činnosti 13 13 100 

Tělesná výchova 23 23 100 

Celkem  318 309 97,16 

    

    

    

    

Výuka na druhém stupni   

    

Předmět počet hodin 
odborná 

způsobilost odborná způsobilost v % 

Český jazyk 38 38 100 

Anglický jazyk 42 42 100 

Německý jazyk 24 24 100 

Dějepis 16 16 100 

Občanská výchova 12 12 100 

Zeměpis 15 15 100 

Matematika 38 38 100 

Přírodopis 15 15 100 

Fyzika 16 16 100 

Chemie 8 8 100 

Hudební výchova 8 6 75 

Výtvarná výchova 12 12 100 

Pracovní činnosti 20 20 100 

Tělesná výchova 18 18 100 

Psaní na PC 4 4 100 

Volitelné předměty 4 4 100 

Celkem 290 288 99,3 

 

 

Výuka celkově 608  597  98,2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Počet pedagogických zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli 
 

 

 2015/2016 2016/2017 

 na školu mimo 

školství 

na školu mimo 

školství 

nastoupili 1 xxx 2 xxx 

z toho absolventi 0 xxx 0 xxx 

odešli 0 1 0 1 

 

 
Počet  pracovníků v důchodovém věku a počet pedagogů bez odborné způsobilosti 

 

 2015/2016 2016/2017 

důchodový věk 2/1,5 3/2,27 

bez způsobilosti 2/1,23 1/0,5 

 
 

Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli 

 

 2015/2016 2016/2017 

 na školu mimo 

školství 

na školu mimo 

školství 

nastoupili 0 xxx 4 xxx 

odešli 0 0  0 3 

 

 
Mzdové podmínky pracovníků  

 

Celkový 

počet 

pracovníků/  

úvazky 

Počet 

pedagogů/    

úvazky 

Průměrná výše 

mzdy pedagogů 

Průměrná 

výše mzdy 

nepedagogů 

Průměrná výše 

nenárokové 

složky mzdy 

pedagogů 

Průměrná výše 

nenárokové 

složky mzdy 

nepedagogů 

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

59/42 58/53  48/43 46/41 25064 26243 11389 13719 2316 1426 2075 610 

 

 

Přílohy: 

  

1. zpráva o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

2. činnost parlamentu 

3. zpráva o činnosti školní družiny 

4. klasifikace prospěchu a chování za druhé pololetí 

5. hodnocení plnění minimálního preventivního programu 

6. výroční zpráva o hospodaření 

7. vlastivědné výlety, exkurze, výstavy 

8. přehled kulturních akcí  

9. přehled sportovních soutěží 

10. vzdělávání pracovníků, rozhodnutí 

11. mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English 
 

 



 

 

Zhodnocení a závěr 

 

    

      V návaznosti na projekt „Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově“ jsme 

ve spolupráci s Městem Krnov uvedli v činnost projekt „Podpora inkluzivního 

vzdělávání v Krnově“.  O účast v projektu byl mezi dětmi zájem, rodiče také tuto 

možnost uvítali a velice kladně hodnotili. Do projektu je zapojen stabilní kolektiv 

pracovníků – koordinátor inkluze, speciální pedagog, psycholog, 2 školní asistenti a 

doučující pedagogové. Činnost je pravidelná podle stanoveného rozvrhu hodin. 

Doučování je již běžnou součástí naší školní práce a v uplynulém školním roce se 

ukázalo jako velmi účinné. Doučovací klub navštěvují žáci od 1. do 9. ročníku. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, především Eurotopií, Reintegrou a  

Armádou spásy v Krnově. 

 

   Stejně jako v minulých letech vyučujeme jazyk anglický ve všech ročnících. Výuka 

v 1. a 2. ročníku probíhá hravou formou, chceme tak žáky připravit na obtížnější 

výuku od třetího ročníku. Rovněž tím navazujeme na výuku anglického jazyka 

v mateřských školách. Naše škola je partnerskou školou Evropského centra 

jazykových zkoušek – viz příloha „Mezinárodní jazykové zkoušky“. 

 

    Rovněž nabízíme žákům účast v soutěžích. Ty jsou určeny nejen pro žáky naší 

školy, ale i pro žáky ostatních škol. Byli jsme rovněž organizátory soutěží 

v kolektivních sportech, a to okresního kola ve volejbale dívek a okresního kola ve 

volejbale chlapců. 

     Pěkného úspěchu jsme dosáhli ve vybíjené, kde naši chlapci zvítězili v okresním 

kole a postoupili do krajského kola. Toho se však nezúčastnili z důvodu špatné 

dostupnosti místa konání soutěže.  

     Naši fotbalisti z 1. stupně bojovali na turnaji Mc Donald´s Cup, kde jsme 

v okrskovém kole obsadili 4. místo. 

    Ke zvýšení pohybové aktivity žáků pokračujeme v celoročním projektu „Sazka – 

olympijský víceboj“. Účastnili se ho všichni žáci od 1. do 9. ročníku. Rovněž v dalším 

roce budeme v tomto projektu pokračovat. 

    Pozadu jsme nezůstali ani v odborných, naukových soutěžích. Žáci se pravidelně 

účastní matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda). Tady jsme zaznamenali 

úspěch u žáků 5. ročníku, kde jich pět postoupilo do okresního kola Pythagoriády. 

Čtyři z nich se stali úspěšní řešitelé a jeden dokonce jako jediný soutěžící z okresu 

získal plný počet bodů. Naši žáci také pravidelně úspěšně absolvují Dějepisnou 

olympiádu a Olympiádu v jazyce anglickém. 

          Žáci 5. ročníku  se zúčastnili  vědomostně - dovednostní soutěže   

KVARTETO. Gymnázium PORG Ostrava vyhlašuje každoročně vědomostní soutěž 

pro nadané žáky 5. tříd, které se naše škola zúčastnila už potřetí. Opět se žáci 

probojovali do užšího finále, kde obsadili 8. místo. 

     U našich žáků rozvíjíme rovněž estetické cítění. Výtvarné práce, tematicky 

rozmanitě zaměřené, zasíláme do soutěží, v nichž opětovně získáváme přední místa. 

V jarním období každoročně probíhají školní kola v recitaci a ve zpěvu. Nejlepší 

recitátoři a zpěváčci byli odměněni a postoupili do vyšších kol. Snažíme se tak 

podchytit a rozvíjet jejich talent od raného školního věku. K tomu využíváme i tříd 

s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pěvecký sbor sestavený z dětí těchto tříd se 

představuje veřejnosti na vystoupeních – viz příloha.  

     Učeben informatiky, vybavených dataprojektory, plně využíváme ke zkvalitnění 

výuky na I. i II. stupni. Umožňují nám užívat zajímavé výukové programy pro cizí 

jazyk, český jazyk a literaturu, matematiku, ale také pro přírodovědné a naukové 

předmět pro oba stupně ZŠ. Všichni žáci 8. a 9. tříd se účastní výuky psaní na PC 

všemi deseti „hmatovou metodou“ prostřednictvím výukového programu ZAV. 



 

  

     I v tomto roce uspořádali pedagogové pro zájemce z řad našich žáků mnoho akcí 

ve volných dnech (o sobotách, nedělích, jarních prázdninách). Také se organizovaly 

poznávací výlety, exkurze, lyžařské zájezdy (mimo základní lyžařský výcvik žáků II. 

stupně). Pěkných slunných dnů využívali pedagogové se svými žáky k turistickým 

vycházkám tematicky zaměřeným na poznávání našeho regionu a k cykloturistickým 

výletům. V odpoledních hodinách mohli žáci nižšího i vyššího stupně navštěvovat 

sportovní hry. Na 1. stupni pořádáme školy v přírodě. O prázdninách dělali pracovníci 

školy 2 letní tábory, kterých se zúčastnily i děti z ostatních krnovských škol. 

   Rovněž tradiční je exkurze žáků 9. ročníku do Osvětimi.  

    

     Také činnost ŠD byla pestrá. Školní družina organizovala pro děti zajímavé 

soutěže, hry, výstavy, besedy, sportovní akce, exkurze a poznávací výlety. Zájmové 

kroužky nabízela a nabízí i žákům, kteří ŠD nenavštěvují. Zajímavě tak mohou trávit 

volný čas i děti ze sociálně slabého prostředí.  

     Na škole pracuje také ranní družina pro 1. stupeň od 6 hodin ráno. Protože máme 

na druhém stupni dojíždějící žáky, byla i pro ně otevřena ranní družina od 7 hodin. 

Také byla pro žáky otevřena školní družina o jarních prázdninách od 8 do 16 hodin. 

 

     Na škole pracuje metodik prevence – viz příloha „Minimální preventivní 

program“. Dobrou zkušenost máme se spoluprací s institucemi zabývajícími se 

prevencí rizikových projevů chování. Rovněž se zlepšuje spolupráce s rodiči. Na 

doporučení školy někteří žáci využívají poradenských služeb Střediska výchovné péče 

v Krnově.    

 

      V přijímacím řízení dosáhla naše škola vysoké úspěšnosti. Všichni vycházející 

žáci byli přijati na střední školy, většina již v prvním kole. Co se týká žáků pátého 

ročníku, odcházejí žáci na osmileté gymnázium. Uchazeči o toto studium bývají 

každoročně úspěšní, tudíž naše škola přichází o velmi dobré žáky. Toto je bohužel 

setrvalý stav. 

 

    Žáci pracují v příjemném prostředí, odborné učebny jsou moderně vybaveny, 

k výuce je dostatek pomůcek, ke sportování slouží dvě kvalitní tělocvičny.  

Využíváme dobře vybavenou cvičnou školní kuchyň, nejen pro výuku vaření 

v sedmých ročnících, ale také pro výuku vaření na prvním stupni a volnočasové 

aktivity dětí.  Od prosince 2016 začala komplexní rekonstrukce školního hřiště – 

obnova trávníku na hlavní ploše, nová běžecká tartanová dráha, víceúčelové hřiště, 

další hřiště s umělou trávou, koulařský sektor a sektor pro skok daleký.  

 

     Spolupráce školy a Sdružení rodičů a přátel školy je dobrá. Informovanost 

veřejnosti a zájem o spolupráci se školou se může rozvíjet také prostřednictvím 

článků o rozmanitých aktivitách organizovaných naší školou (soutěže, sportovní i 

„oddechově“ zaměřené akce…), které byly publikovány v regionálním tisku. Rodiče 

jsou podrobně informováni o dění ve škole na webových stránkách školy. I nadále 

budeme usilovat o zkvalitnění spolupráce, o početnější zapojení rodičů do práce 

školy, především při aktivitách organizovaných školou, určených pro vyplnění 

volného času žáků. 

 

    Stávající ředitel se rozhodl k 31. 7. 2017 ukončit své působení ve funkci ředitele. 

V červnu proběhlo výběrové řízení na toto místo. Od 1. 8. 2017 byla  na základě 

výsledku konkurzního řízení jmenována do funkce ředitelky školy paní Mgr. Monika 

Ondrová. 

 

        Mgr. Zdeněk Obruča 

                                                                                                 ředitel školy 


