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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: zszizkova@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: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová 

 

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) 

 Ing. Jiří Fajkus (zřizovatel) 
 
Ludmila Boková, DiS, od roku 2018 (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 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

21 21 499 479 23,76 22,80 16,46 14,08 

 

1.7 Školní družina, počet žáků, počet oddělení 

  
Počet žáků 

Počet 
oddělení 

Počet žáků 
na oddělení 

Počet 
vychovatelek 

Počet 
úvazků 

 
celkem 

 
154 

 
6 

 
25,66 

 
6 

 
4,66 

 

 

 



1.8 Dojíždějící žáci 

 
Úvalno 

 
17 

 
Brantice 

 
3 

 
Býkov 

 
1 

 
Hošťálkovy 

 
2 

 
Neplachovice 

 
1 

 
Čaková 

 
2 

 
Brumovice 

 
2 

 
Město Albrechtice 

 
1 

 
Jindřichov ve Slezsku 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Celkové počty pracovníků 

 2016/17 2017/18 

 Počet osob Počet 
úvazků 

Počet osob Počet 
úvazků 

pedagogů 46 41,24 47 40,49 

Učitelů 34 30,30 35 30,58 

Vychovatelů 6 5,34 6 4,66 

asistentů pedagoga 6 5,60 6 5,25 

nepedagogů 10 9,70 12 10,36 

správní zaměstnanci 10 9,70 12 10,36 

zaměstnanců celkem 58 52,94 59 50,85 

 

 

 

2.2 Kvalifikovanost pracovníků 

 
funkce 

 
počet 

 
kvalifikaci splňuje 

 
kvalifikaci 
nesplňuje 

 
učitelé na 1. stupni 

 
16 

 
15 

 
1 

 
učitelé na 2. stupni 

 
18 

 
16 

 
2 

 
vychovatelky 

 
6 

 
5 

 
1 

 
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 2016/17 2017/18 

 průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná 
měsíční 

výše nenárokové 
složky mzdy 

průměrná výše 
měsíční mzdy 

Průměrná měsíční 
výše nenárokové 

složky mzdy 

pedagogičtí  
pracovníci 

 
26 243 

 
1 426 

 
30 076 

 
2 015 

nepedagogičtí  
pracovníci 

 
13 790 

 
610 

 
15 070 

 
647 

celkem  
Pracovníci 
školy 

 
24 083 

 
1 285 

 
27 018 

 
1736 

 

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 1,16 - 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. Michaela 
Fellows, Mgr. Martina Šlachtová 

 

  
Předmětová komise - chemie 

 
Vedoucí sekce 

 
Mgr. Michaela Fellows 

 
Členové sekce 

 
Ing. Michal Brunclík, Mgr. Martina Šlachtová 

 

 

 

 



  
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, Mgr. Michaela Fellows 

 

  
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,  
Mgr. Dana Hudeczková  

 

  
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: 

 
64 

 
Počet odkladů: 

 
15 

 
Počet nepřijatých: 

 
0 

 
Počet dodatečných odkladů: 

 
0 

 
Počet přijatých žáků do 1. ročníku: 

 
49 

 
Počet žáků plnících povinnou šk. doch. v zahraničí 

 
0 

Do prvního ročníku základní školy bylo pro školní rok 2017/18 do dvou tříd přijato 49 žáků. 

3.2 Přehled umístění vycházejících žáků 

 9. ročník 8. ročník 

Střední odborné školy 38  

Gymnázia 6  

Učební obory SŠ (SOU) 10 3 

Nenastoupili 1 0 

Celkem 55 3 

9. A  29 žáků (SOŠ – 20, G – 1, UO na SŠ – 8) 

9. B  26 žáků (SOŠ – 18, G  –  5, UO na SŠ –  2) + 1 zahraničí 

Ostatní 3 žáci  (UO na SŠ  –  3).  

Celkem 58 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 6 

SPgŠ a SZŠ Krnov 9 

SŠ průmyslová Krnov 4 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 7 

SUŠ varhanářská Krnov 1 

SŠ průmyslová a umělecká Opava 1 

Masarykova SŠ Zemědělská a VOŠ Opava 1 

SPŠ stavební Opava 5 

OA a SOŠ logistická Opava 2 

SSŠ podnikatelská Opava 3 

SŠ hotelnictví a gastronomie a služeb Šilheřovice 2 

SŠ uměleckých řemesel Ostrava 1 

název školy počet žáků 

SŠ automobilní Krnov 3 

SOŠ Bruntál 1 

SOŠ a ZŠ Město Albrechtice 2 

SŠ hotelnictví a služeb Opava 4 

Masarykova SŠ Zemědělská a VOŠ Opava 1 

Střední zdravotnická  škola Opava 1 

SOU gastronomie Praha 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 okrajově i 
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 škola organizuje prezentační výstavu středních škol 
z Krnova, Bruntálu, Města Albrechtic a Opavy 

 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 293 51 242 0 

2. stupeň 197 119 77 1 

celkem 490 170 370 1 

 

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 293 86 45 10 9 0 0 0 

2. stupeň 197 61 25 6 1 3 1 0 

celkem 490 147 70 16 10 3 1 0 

 

 



3.3.3 Přehled počtu zameškaných hodin 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

 celkem na žáka celkem na žáka 

1. stupeň  11 062 38,892 0 0 

2. stupeň 9 956 49,934 191 0,999 

celkem 21 018 42,893 191 0,999 

 

3.4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

 Ve školním roce 2017/2018 bylo osmdesát dva žáků  vřazeno do režimu speciálního 
vzdělávání. Devatenácti žákům byl stanoven individuální vzdělávací plán. Dvaceti 
žákům s vývojovou poruchou učení (dále jen VPU) byla poskytována reedukační péče 
(RP). Tuto péči zajistili speciální pedagogové podle požadavků poradenských zařízení 
PPP. Během roku nám přibylo 9 žáků s předmětem speciální péče, který vyučoval další 
speciální pedagog. 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 
devatenácti  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 sedmi 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 jednom případě 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, PPP Bruntál (Krnov)). 

  Z celkového počtu 82 žáků, kteří byli vřazeni do režimu speciálního vzdělávání pro 

zdravotní postižení či zdravotní znevýhodnění, 19 žáků se vzdělávalo dle IVP, 20-ti 

žákům byl poskytován předmět speciální péče.  

 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 

         Činnost Doučovacího klubu byla zahájena v září 2016 v rámci projektu Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Krnově. Čtvrté monitorovací období probíhalo od 1. 3. do 31. 8. 

2018. Doučovací klub se stal nedílnou součástí činnosti naší školy. 

Databáze 

K 1. březnu 2017 docházelo do Doučovacího klubu na naší škole 136 žáků a žákyň. V březnu 

roku 2018 164 žáků a žákyň.  K 31. 8. 2018 máme evidováno 165 žáků a žákyň, plus další 4 naše 

děti  se doučují výhradně v Armádě spásy Krnov (v tabulce + 4). Několik žáků se současně 

doučuje i v naší škole i v neziskových organizacích, např. Eurotopii.  

Počty doučovaných žáků v jednotlivých měsících vyjadřuje tato tabulka: 

 

Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec   Srpen  

164 + 2 164 + 2 165 + 2 165 + 4 165+4 165+4 

Docházka 

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

práci v DK zájem a pravidelně docházeli. Nepřítomnost rodiče řádně omlouvají. Jiná situace je 

na druhém stupni, největší zájem o doučování jeví žáci chvalitební. Čím potřebnější žák, tím 

nižší zájem. Docházka se zhoršila vlivem horkého počasí v květnu a červnu. 

 Díky školnímu asistentovi se zlepšila spolupráce s rodinami ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Pouze jedna sociálně vyloučená rodina odmítla zařazení  dvou dětí do doučování. 

Docházka a zájem dětí o doučování je vždy  lepší v 1. pololetí školního roku. 

Pedagogické výsledky doučovacího klubu       
Celkově na naší škole klesl počet dostatečně klasifikovaných žáků na obou stupních a počet 

propadajících žáků na 2. stupni. Vyučující pedagogové uvádějí zlepšení pracovní morálky ve 

třídách na 2. stupni. U dvou žáků došlo dokonce ke zlepšení prospěchu o 2 stupně (z dobré na 

výbornou), což považujeme za velký úspěch doučování. Někteří žáci jsou schopni pracovat 

v doučování pouze individuálně, při práci s větším počtem žáků se nekoncentrují a nepracují. 

Jsme spokojeni i za udržení stávajícího prospěchu slabého žáka. 

Děti po delší nemoci docházejí do doučovacího klubu krátkodobě a i pro ně je přínosem. 

Ze společné platformy s rodiči problémových žáků vyplynulo, že nejsou schopni zabezpečovat 

domácí přípravu a že doučování jim toto nahrazuje. Rodiny žijící v sociálně znevýhodněném 

prostředí doučování vesměs vítají a chtějí, aby jejich děti klub navštěvovaly. Máme na škole 

pouze jednu rodinu, která doučování svých dvou dětí odmítá a jejich starší dcera je hodnocena 

jako nedostatečná. Tato žákyně má zároveň neomluvenou absenci. 

Speciální pedagožka klubu konzultuje s rodiči a často se setkává i s tím, že rodiče mají na své 

dítě přehnané požadavky, které dítě není schopné splnit. Jako pozitivní výsledek práce 

speciální pedagožky hodnotíme také logopedickou depistáž v 1. – 3. ročnících a následné 

zařazení těchto žáků do logopedické péče. Velký význam mají i navržená podpůrná opatření 

pro inkludované žáky ze strany spec. pedagoga směrem k vyučujícím a doučujícím 

pedagogům. Doučování naukových předmětů neprovádíme. Předměty jako zeměpis, dějepis, 

přírodopis, kde nejde o porozumění novému učivu, ale o jeho zafixování, necháváme na 

domácí přípravě. Pokud žáci dlouhodobě chybí, je povinností vyučujícího pedagoga, aby i 

v těchto naukových předmětech pomohl žákovi podle potřeby. 



 

3.6 Školní družina 

 

      V tomto školním roce se do školní družiny přihlásilo 154 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 

 AZ kvíz – znalostní soutěž, vše o létě a cestování, zúčastnilo se 42 žáků 

 fotokoláž – výtvarná dílna, zúčastnilo se 45 žáků 

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

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

 20. 9. výlet na hrad Šternberk – dobytí pevnosti Boyard, zúčastnilo se 61 žáků 

 tvořivá dílna „Máme rádi přírodu“ – tvoření z přírodnin, zúčastnilo se 33 žáků 

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 a malí kuchtíci, ranní cvičení 

 Aquapark Kravaře, zúčastnilo se 56 žáků 

 beseda s Policií, zúčastnilo se 36 žáků 

 exkurze na radniční věž 

 skřítci v lomu 

 sběr přírodnin pro zvířátka – soutěž celé družiny 

 pískování 

 malba sádrových odlitků – celá družina 

listopad 

 Drakiáda a soutěž o nejkrásnějšího draka – zúčastnilo se 31 žáků 

 Halloweenská párty – práce ve skupinách, soutěže a tanec, účast celá družina 

 dýňování, účast celá družina 

 exkurze ve Střeleckém domě 

 keramická dílna pro rodiče s dětmi 

prosinec 

 Mikulášský talent - zúčastnilo se 41 žáků 

 pečení cukroví, zpracováno 33 kg těsta, zúčastnilo se 86 žáků 

 mikulášský program s tvořením i pro mateřské školy, účast celá družina 

 sbírka pro zvířátka z útulků, účast celá družina 

 vánoční besídky se zpěvem koled a divadelní pohádkou hranou studentkami SPgŠ 

 návštěva výstavy adventu ve Flemingově vile 

 výlet do Úvalna, Mikulášská párty ve květinářství Flora  

 



 

leden 

 beseda na téma Znáš své tělo a zdravá výživa, 43 žáků 

únor 

 Aquapark Kravaře – výlet, zúčastnilo se 52 žáků 

 účast na masopustu ve městě Krnov 

 účast na OH ŠD na 2. ZŠ 

 výstava plastikových modelů ve Flemingově vile 

 exkurze v Technických službách 

březen 

 vítání jara, otvírání řeky, pálení Morény 

 výstava loutek 

duben 

 zábavné odpoledne na dopravním hřišti, účast celá družina 

 výšlap na rozhlednu Cvilín 

 zpracovávání projektu o námořnících 

květen 

 turnaj ve vybíjené ŠD, účast 8 škol – 120 hráčů 

 cesta kolem světa, zábavné odpoledne 

 tvoření pro maminky – svícen z kávy 

 nauka o bylinkách 

červen 

 den dětí – sportovní disciplíny, účast celá družina 

 výlet za zvířátky do Kostelce, účast celá družina 

 kouzelná noc v družině, účast celá družina 

 šipkovaná do lomu, účast celá družina 

 malování na chodník – téma léto, účast celá družina 

 kapka vody, účast v MŠ Hlubčická, účast celá družina 

 vodní bitva 

 slavnostní předání kuchařek vyrobených dle receptů, které děti používaly po celý rok 

v kroužku vaření 

 Co takhle svatba?, zúčastnilo se 34 žáků, společenská událost třetího oddělení 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prevence sociálně patologických jevů 

4.1 Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu  

Základní údaje o škole  

Školní rok: 2016 / 2017 – červen 

2017  

1. stupeň 2. stupeň celkem 

Počet žáků:   287 192 479 

Počet tříd ve škole:   13 8 21 

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 
problémů 

 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  

  

Materiální zázemí školního metodika prevence:  

 služební mobil, vlastní kabinet, funkce není kumulovaná s funkcí výchovného poradce, 

finanční ohodnocení  

 

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

1. 9. - 20. 9. 2017 – Vzdělávání aktérů prevence kriminality – ŠMP – akce MěÚ Krnov  

2. a 3. 10. 2017 - 10. krajská konferenci k prevenci rizikového chování – MSK - Malenovice - 

ŠMP  



5. 10. a 6. 11. 2017 – seminář „Šikana“ – VP + učitelka OV  

Pravidelná setkání ŠMP a setkání VP  

10. 3. 2018 – školení „Komunikace učitele s rodičem“ – Mgr. Michal Dubec – pro zájemce  

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  

8. 9. 2017 proběhl adaptační pobyt 6. ročníku v přírodě – v režii třídních učitelek formou 

„šipkované“, kterou připravily jednotlivé třídy, ŠMP byl akci přítomen a po akci konzultoval 

poznatky s třídními učitelkami  

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 preventistou  MěÚ Krnov   

 

Cíl: vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH 
Programy M. P. Education – viz tabulka čerpání  

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

Dopravní výchova  

Preventivní vlak ČD – bezpečná železnice – 19. 6. a 21. 6. 2018 – 8. a 9. Ročník  

Ve školním roce 2017-18 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 

 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 

 

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 

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 2017 

termín název preventivní aktivity / opatření 
typ akce 

(přednáška, exkurze, .....) 

cílovou skupinu – 

ročník, počet žáků 
částka 

7. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

Adam a Eva aneb nejsme stejní  

Puberta- uvědomování si sama sebe, vzájemné 

vztahy, dozrávání fyzické, psychické i sociální, 

životospráva, správné hygienické návyky 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

6. B  

24 žáků 
1.200,-Kč 

7. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Jsi online I.“ 

Výhody x nevýhody nových technologií s 

ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

5. B  

27 žáků 
1.800,-Kč 

7. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

Čas proměn / mezi námi děvčaty  

- poskytuje společnost PG zdarma 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

7. ročník - dívky 

26 dívek 
zdarma 

23. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

Z housenky motýlem 

Období přechodu z dětství do dospívání - 

fyzické a psychické změny 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

3. A + B  

32 žáků  
800,-Kč 

23. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

Adam a Eva aneb nejsme stejní  

Puberta- uvědomování si sama sebe, vzájemné 

vztahy, dozrávání fyzické, psychické i sociální, 

životospráva, správné hygienické návyky 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

6. A 

25 žáků 
1.200,-Kč 

23. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Holky z Venuše, Kluci z Marsu“ 

Adolescence - krůček k dospělosti, vhodné 

sexuální chování 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

9. A 

27 žáků  
1.800,-Kč 

28. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

Z housenky motýlem 

Období přechodu z dětství do dospívání - 

fyzické a psychické změny 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

3. C  

18 žáků 
800,-Kč 

28. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Jsi online I.“ 

Výhody x nevýhody nových technologií s 

ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

5. A 

21 žáků  
1.800,-Kč 

28. 11. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Holky z Venuše, Kluci z Marsu“ 

Adolescence - krůček k dospělosti, vhodné 

sexuální chování 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

9. B 

25 žáků 
1.800,-Kč 

    11.200,-Kč  

 



 

termín 
název preventivní aktivity / opatření 

 

typ akce 

(přednáška, exkurze, .....) 

cílovou skupinu – 

ročník, počet žáků 
částka 

18. 12. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Jsi online I.“ 

Výhody x nevýhody nových technologií s 

ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

5. C 

25 žáků  
1.800,-Kč 

18. 12. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Jsi online II.“ 

Vliv nových informačních technologií na 

sociální vztahy – plusy a mínusy, rizika 

sociálních sítí 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

7. B 

23 žáků  
1.800,-Kč 

18. 12. 2017 

MP Education  s.r.o. 

„Jsi online II.“ 

Vliv nových informačních technologií na 

sociální vztahy – plusy a mínusy, rizika 

sociálních sítí 

Výchovně – vzdělávací 

program (prezentace + beseda) 

7. A  

25 žáků  
1.800,-Kč 

    5.400,-Kč  

 

Počet akcí: 12  

Počet podpořených dětí:  298  

 

 

Přiděleno: 16.000,-Kč 

Vyčerpáno z přidělené částky: 16.000,-Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 

 

Celkem utraceno za prevenci: 17.580,-Kč (preventivní aktivity – viz tabulka + roční 

předplatné časopisu Třídní učitel a vedení třídy = 980,-Kč)  

 

 

 

 

 

 

 



5. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

 
Počet osob 

 
Jak motivovat nemotivovaného 

 
2 

 
Matematika od zkušenosti k pravidlu a naopak 

 
19 

 
Konference anglického jazyka 

 
3 

 
Rizikové chování dětí a mládeže 

 
1 

 
Nový pohled na žáka s SPU 

 
1 

 
Agrese a její řešení 

 
2 

 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 
38 

 
Mentorské dovednosti pro pedagogické pracovníky 

 
2 

 
Jak předcházet stresovým situacím 

 
1 

 
Zážitková pedagogika 

 
3 

 
Lepší angličtina pro žáky 

 
8 

 
Jak pracovat se stavebnicí MERKUR 

 
15 

 
Setkání vychovatelek 

 
6 

 
Jak na podporu žáku ZŠ v rámci společného vzdělávání 

 
38 

 
Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 

 
Počet osob 

 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

 
1 

 
Studium v oboru vychovatelství 

 
1 

  

Vzdělávání jsme zaměřili především na oblasti: 

 čtenářská gramotnost 

 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 

20. 9. „Najdi svoji kešku“ – soutěž, Opava  2. stupeň 

22. 9. Adaptační pobyt v přírodě 6. A, 6. B 

9. 10. Divadelní představení Don Quijote  7. A, 8. A, 8. B 

11. 10. Exkurze SŠP Krnov 9. A, 9. B       9.A, 9. B 

30. 10. Halloween – program žáků pro 1. a 2. stupeň  9. B 

3. 11.  SPŠS Opava – prezentace    9. A, 9. B 

15. 11. Prezentace SOŠ Šternberk 9. A, 9. B 

16. 11. ARTIFEX 9. ročník 

23. 11. Přednáška Adam a Eva 6. A 

23. 11. Exkurze SŠP Bruntál 9. ročník 

29. 11. Galerijní animace – Opava 9. ročník 

6. 12. 6. 12.  Den profesí – Masarykova SZŠ Opava  9. ročník 

8. 12  Olympiáda ČJ, školní kolo 8. a 9. ročník 

15. 12. Pečení perníčků, noc ve škole 9. ročník 

18. 12. Galerijní animace, Opava 8. ročník 

21. 12. Filmové představení 2. stupeň 

4. 1. 4. 1. Den řemesel SŠH Opava  9. ročník 

9. 1. Zeměpisný pořad Brazílie 2. stupeň 

31. 1. Soutěž ve čtení NJ 9. ročník 

5. 2. 5. 2. Okresní kolo olympiády ČJ 2. stupeň 

14. 2. Krnov – naše město, soutěž 6. – 8. ročník 

16. 3. 16. 3. Matematický klokan – školní kolo  2. stupeň 

23. 3. Noc s Andersenem 6. a 9. ročník 

5. 4. 5. 4.  Kuba – dvě tváře svobody zeměpisný pořad  2. stupeň 

6. 4. Pythagoriáda 2. stupeň 

15. 5. Jarní pečení - soutěž         7. ročník 

http://www.zs4krnov.cz/


 

28. 5. Hasík – beseda PO 6. ročník 

29. 5. Pythagoriáda, okresní kolo 2. stupeň 

 4. 6. 4. 6. Beseda s V. Bluchou 8. ročník 8. ročník 

16. 6. Osvětim - eskurze 9. ročník 

26. 6. Filmové představení 6. – 8. ročník 

celý rok Čtení pomáhá 2. stupeň 

 

6.1.2 Výuka cizích jazyků  

Prosinec 

Školní kolo olympiády v AJ 

 37 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  

Leden  

Soutěž „Lesewettbewerb“  - soutěž ve čtení v německém jazyce 

 Školní kolo – 16 účastníků 

Únor 

Okresní kolo olympiády v Aj 

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

vylosované téma, popis obrázku, řešení problémové situace) 

 Sofie Vlačuhová – 1. místo v I. kategorii 

 Adam Burda – 5. místo ve II. Kategorii 

Soutěž „Lesewettbewerb“   

 soutěž v německém jazyce na Slezské univerzitě v Opavě – 3 účastníci 

Květen 

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English 

 28 přihlášených žáků (ZŠ Žižkova, ZŠ Dvořákův okruh, Gymnázium Krnov, Jazyková 

škola Aristea) 

 Úrovně Starters, Movers, Flyers ( test na čtení a psaní, poslechový test a konverzace) 

 Spolupráce s akreditovaným centrem ELEC (Evropské centrum jazykových zkoušek 

České Budějovice) 



 Výhody partnerské školy: místní žáci nemusejí jezdit skládat zkoušky mimo naše 

město + výhodná cena zkoušek + rychlejší přístup k výsledkům 

Anglický desetiboj 

 12 soutěžních týmů (4 žáci z každé školy) 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.) 

 Julie Šmidáková + Sofie Vlačuhová obsadily 1. místo 

 Lukáš Seidler + Matěj Sovadina obsadili 5. místo 

 Desetiboj připravili učitelé AJ na ZŠ Janáčkovo náměstí 

Duben 

  Vídeň s návštěvou ZOO – 35 žáků, návštěva historického centra, Schönbrunn a ZOO 

Schönbrunn              

Červen 

Slavnostní předávání mezinárodních certifikátů z angličtiny na Městském úřadě v Krnově 

 Místostarosta Jan Krkoška, paní ředitelka ZŠ Žižkova Mgr. Monika Ondrová, 

zástupkyně jazykového centra Mgr. Petra Schneidrová, učitelé AJ. 

 

6.1.3 Sportovní akce a soutěže 

Umístění v okresních kolech 

 Florbal – chlapci 6., 7. roč. – 4. místo 

 Florbal – chlapci 8., 9. roč. -  3. místo 

 Šplh – dívky – 5. místo 

 Šplh - chlapci – 4. místo 

 Halová kopaná – chlapci 6., 7. roč. – 4. místo 

 Volejbal 3+3 6., 7. roč. – 4. místo 

 Volejbal 6. – 9. roč. chlapci – 3. místo 

 Volejbal 6. – 9. roč. dívky – 5. místo 

Další sportovní projekty 

 Najdi si svou kešku (mezipředmětové vztahy – tělesná výchova, zeměpis)  

 Všichni za stůl (cca 120 žáků 1. - 3. roč.)  pingpongová show na podporu stolního 

tenisu 

 Pohár základních škol ve florbale 

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



 Street florbal – pořádal Moravskoslezský kraj 

 Sazka Olympijský víceboj   (1. i 2. stupeň) – plnění odznaku všestrannosti  

 Hejtmanův pohár  (1. i 2. stupeň)  2. místo v Moravskoslezském kraji 

 Lyžařský výcvikový kurz (38 žáků) – Lipová Lázně  

 Olympijský festival Ostrava  (30 žáků) – účast ve sportovním parku 

 Atletika II. stupeň   (85 žáků)  

 Volejbal 4+2 

 Běhám, protože chci (100 žáků) – celoroční školní běžecká soutěž 

                                                   

 

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

 
Divadelní a filmová představení 

 Slezské divadlo Opava:  Broučci – 1. a 2. ročníky, Popelka – 4. roč., Noc na Karlštejně 

– 5.roč. 

 Loutkové divadlo Krnováček :  1. a 3. ročníky, 5. B 

 Filmové představení:  Planeta Česko -  4. – 5. ročníky 

 Divadlo Krnov: Sůl nad zlato – 1. – 3. ročníky, O pejskovi a kočičce – 1. a 2. ročníky 

         

Soutěže 

 Recitační soutěž 

 Pěvecké soutěže: Vánoční notička, Jarní zpívání 

Výstavy a jarmarky 

 Výstava loutek: 1. – 5. ročníky 

 Vánoční výstava: 4. -  5. ročníky 

 Výstava historických fotografií: 5. B 

 Výstava ke 100. výročí republiky: 5. B 

 Advent v Opavě: 3. Ročník 

 Velikonoce na dědině: 4. C, 5. A 

 Velikonoční jarmark: 4. B 

Koncerty 

 Výchovné koncerty: Klávesové nástroje – 2. Ročník 

 Dechové a bicí nástroje – 3. Ročník 

 Strunné nástroje – 4. Ročníky  

 První krůčky k umění – 1. ročníky  

 Hrátky s hudbou – 5. ročníky  

 

 



Ostatní akce 

 Od srdce k srdci  –  2. A 

 Zábavné dopoledne v Kofole – 1. – 5. Ročníky 

 Během celého roku probíhají besedy v knihovně pro děti 1. – 5. ročníků 

 Pasování na čtenáře: 1. ročník  

 Setkání s myslivci 

Akce hudebních tříd:  

 Děti dětem -  hudební třídy se představují – vystoupení pro souběžné ročníky 

 Vystoupení v Domově pro seniory: 4. B 

 Vystoupení v koncertní síni – rozloučení se žáky 9. ročníků – 1.B 

 Vystoupení pro rodiče budoucích prvňáčků: 4. B 

 Vystoupení pro rodiče: 1. B  

 

6.2.1 Vlastivědné výlety, exkurze – 1. stupeň 

Poznávání našeho města a okolí                                                      

 Exkurze Pamětihodnosti města Krnova 

 Radniční věž 

 Vycházky Cvilín 

 Petrův rybník 

 Staré hliniště  5. B, 3. B 

 Ježník (Ježkův palouček, rozhledna) – 4. A, 4. B, 3. B 

 Den otevřených dveří radnice – setkání s představiteli města - 4. ročníky a 5. B 

 Letiště Krnov   4. A, 4. B, 4. C, 5. C 

 Krtečkova stezka Město Albrechtice – 1. A, 1. B a 3. ročníky 

 Úvalno (rozhledna) – 2. B, 3. B, 3. C, 5. A 

 Rozhledna Holčovice – 3. ročník 

 

 Úpravna vody KVAK a ČOV –  5. B, 3. B 

 Slezské muzeum Opava 5. B 

 Zámek Bruntál – 4. C 

 Zámek Raduň – 3. A, 3. C, 5. B 

 Hrad Sovinec – 1. A, 2. B 

 Arboretum Nový  Dvůr – 3.A, 3. C, 5. B 

 Den mláďat SZŠ Opava – 1. roč. 

 Nová radnice Ostrava 4. B 

 Planetárium Ostrava – 5. B 

 

 



Vlastivědné poznávací výlety 

 Opava – Slezské divadlo  

 ZOO Olomouc – 2. B 

 Praha – pamětihodnosti města – 5. A, 5. B 

 Landek park Ostrava  4. B 

 Aquapark Kravaře – 4. A, 4. C, 5. C 

 Lázně Jeseník, balneopark – 3. B 

 Zlatohorské mlýny – 3. ročníky 

 Karlova Studánka – 1. A, 2. B 

 Pradědova galerie Jiříkov – 1. A, 2. B 

 Macocha, Punkevní jeskyně 5. C, 4. A 

 

6.2.2 Sportovní akce – 1. stupeň 

 Vybíjená  4. –  5. tříd     

chlapci – 1. místo okrskové  kolo, 1. místo okresní kolo, 3. místo  krajské kolo 

dívky –    1. místo okrskové kolo, 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské kolo 

 Mc Donalds Cup  

účast v  okrskovém kole 

 Florbal 

okresní kolo 

 Sazka Olympijský víceboj – celoroční  projekt 

 Lyžařský výcvikový kurz, 40  žáků, Malá Morávka 

 T-Mobil Olympijský běh – běžecký závod  

 Orientační závod – DDM Krnov  (1., 2., 3. místo chlapci i děvčata) 

 Orientační běh – Holčovice 

 

SPORTOVNÍ AKCE ŠKOLY A TŘÍD 

 Atletický čtyřboj 1. – 5. tříd 

 Atletický čtyřboj pro předškoláky (akce pro MŠ) 

 Běhám, protože chci 

 Turnaj v přehazované 4. – 5. tříd 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Bruslení, sáňkování 

 Orientační běh  

 Plavání 4. a 5. tříd 

 Běh do cvilínských schodů 

 

 

 



6.3 Školní parlament 

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

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

je informovat své spolužáky o projednávaných problémech. 

Akce parlamentu 

 Sběr papíru říjen, květen  

 Sběr vybitých baterií a  vyřazených drobných elektrospotřebičů v rámci recyklohraní 

 Vánoční a Valentýnská pošta  

 Mikulášská nadílka  

 Mini vánoční volejbal – prosinec – 12 týmů po 3 soutěžících 

 Předvánoční soutěž – prosinec – detektivní vědomostní soutěž – hledání soba  

 Masopust (žáci devátých tříd uspořádali karneval pro děti 1-5 tříd v pohádkovém 
duchu se spoustu soutěží a tance, nacvičili a zahráli pohádku  

 Den Země (třídy na 2 stupni si připravili pro své mladší spolužáky netradiční 
poznávání státu světa – ochutnávky jídel, typické symboly) 

 Deváťáci za katedrou (žáci devátých tříd měli možnost vyzkoušet si práci učitelů. Učili 
své spolužáky na prvním stupni)   

 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 – 4 zástupci naší 
školy) 

 
Některých akcí jsme se zúčastňovali jako spoluorganizátoři a pomocníci:  

 Škola pro předškoláky   

 Zápis prvňáčků  

 Tříkrálová sbírka   

 Den dětí v MŠ na Žižkové ulici  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Údaje o výsledcích kontrolních a inspekčních činností 

7.1 Kontrola České školní inspekce 

Čj. ČSIT-1333/18-T inspekční činnost proběhla ve dnech 12. – 15. 6. 2018 

Výsledek inspekce: 

Při kontrole splnění předpokladu odborné kvalifikace pedagogického pracovníka podle § 3 

odst. 1 písm.  b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících bylo zjištěno, že tři 

učitelky a jedna vychovatelka nesplňovaly požadovanou odbornou kvalifikaci pro přímou 

pedagogickou činnost, kterou ve školním roce 2017/18 vykonávaly.  

Odstranění nedostatků: 

S dvěma učitelkami byl ukončen pracovní poměr a byla přijata učitelka, která splňuje 

požadovanou odbornou kvalifikaci. Třetí paní učitelka bude vyučovat předmět, který 

odpovídá její odborné kvalifikaci. 

    Vychovatelka si doplnila do začátku nového školního roku odbornou kvalifikaci. 

 

7.2 Další provedené kontroly 

 

 13. 3. 2018 Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál provedla plánovanou 

kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení. 

Kontrolované období: 1. 1- 2016 – 31. 1. 2018 

 1. – 8. 8. 2018 Městský úřad v Krnově provedl kontrolu nakládání s finančními 

prostředky poskytnutými z rozpočtu obce 

 14. 11. 2017 ENERGOM Projekty, a.s. provedl roční prověrku BOZP a PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Údaje o hospodaření školy 
 

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2017 ČÁST I.   

  PŘÍJMY   

CELKOVÉ PŘÍJMY   28 130 625,08 Kč 
      

KÚ - STÁTNÍ DOTACE   18 403 408,00 Kč 

KÚ - DOTACE OSTATNÍ OSOBNÍ 
NÁKLADY   0,00 Kč 

KÚ - DOTACE NA ASISTENTA 
PEDAGOGA   1 379 965,00 Kč 

KÚ - DOTACE ZVÝŠENÍ PLATŮ NP   92 642,00 Kč 

KÚ - DOTACE ZVÝŠENÍ PLATŮ PP, NP   446 156,00 Kč 

MÚ -ASISTENT PEDAGOGA    0,00 Kč 

MÚ - PREVENCE KRIMINALISTIKY   16 000,00 Kč 

KÚ - DOTACE SOCIÁLNÍ ASISTENT   76 455,00 Kč 

KÚ - NEPEDAGOG. PRACOVNÍCI   2 216 418,00 Kč 

MÚ - DOTACE ZŘIZOVATELE - OBCE   2 955 164,00 Kč 

MÚ - DOTACE ZŘIZOVATELE - OBCE - 
ODPISY   529 065,00 Kč 

PROJEKT - BRUSLENÍ   30 563,00 Kč 

PROJEKT - HŘIŠTĚ   46 000,00 Kč 

PROJEKT - INKLUZE   1 013 931,92 Kč 

PROJEKT - ŠABLONY   234 600,00 Kč 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - POPLATKY   209 335,10 Kč 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST   319 912,50 Kč 

ČERPÁNÍ FONDŮ   10 853,00 Kč 

OSTATNÍ PŘÍJMY   33 432,56 Kč 

TRANSFER EU   116 724,00 Kč 

   

   

   
 

 

 

 

¨ 

   

   

   

   



  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2017 ČÁST II.   

  VÝDAJE   

CELKOVÉ VÝDAJE   28 122 114,97 Kč 
INVESTIČNÍ VÝDAJE   98 250,00 Kč 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE   28 023 864,97 Kč 

      

NÁKLADY NA MZDY PRACOVNÍKŮ 
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU   12 824 853,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  OSTATNÍ 
OSOBNÍ NÁKLADY   47 775,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  ASISTENT 
PEDAGOGA   1 129 820,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY -  ASISTENT 
PEDAGOGA ŠD   24 315,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - SOCIÁLNÍ 
ASISTENT   56 215,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - NEPEDAGOG. 
PRACOVNÍCI   1 710 099,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ZVÝŠENÍ 
PLATŮ PP+NP   328 056,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ZVÝŠENÍ 
PLATŮ NP   68 120,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - ŠD   44 560,00 Kč 

NÁKLADY NA MZDY - FOND ODMĚN   10 853,00 Kč 

OSTATNÍ MZDOVÉ VÝDAJE - 
dohody,hosp.činnost, jiné zdroje   549 599,00 Kč 

OSTATNÍ MZDOVÉ VÝDAJE - 
INKLUZE   383 571,00 Kč 

ZÁKONNÉ ODVODY NA ZDRAVOTNÍ 
A SOC. POJIŠTĚNÍ   5 649 896,00 Kč 

VÝDAJE NA FKSP   333 139,00 Kč 

OSTATNÍ SOC.NÁKLADY - 
zák.poj.zaměstnanců,obědy,DPN   172 078,56 Kč 

VÝDAJE NA UČEBNICE, 
UČEB.POMŮCKY A VÝUKOVÉ 
PROGR.   201 236,00 Kč 

VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ   53 119,00 Kč 

VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ ŠABLONY   234 600,00 Kč 

VÝDAJE NA ENERGII   1 122 342,17 Kč 

VÝDAJE NA OPRAVY UDRŽOVÁNÍ, 
MALOVÁNÍ   986 874,14 Kč 

VÝDAJE - SPOTŘEBA NÁKLADY NA 
ČINNOST   232 542,40 Kč 

VÝDAJE - SLUŽBY   564 491,37 Kč 



VÝDAJE - PREVENCE KRIMINALITY   17 335,00 Kč 

VÝDAJE - BRUSLENÍ   29 710,00 Kč 

VÝDAJE - HŘIŠTĚ   46 000,00 Kč 

VÝDAJE - MAJETEK   538 512,96 Kč 

VÝDAJE - CESTOVNÉ   30 116,00 Kč 

VÝDAJE - OSTATNÍ   67 567,37 Kč 

VÝDAJE - POJISTNÁ SPOLUÚČAST   18 930,00 Kč 

VÝDAJE - ODPISY   645 789,00 Kč 

   

  
Příloha výroční zprávy ZŠ 

Krnov, Žižkova 3, Krnov, 794 01   
      

  Výroční zpráva o hospodaření za 
rok 2017 ČÁST III.   

      

      

  Hospodářský výsledek   

ZISK   8 510,11 Kč 

 

 

  

8.1 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY    POČET   POČET ODVOLÁNÍ 

PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY                    60    0 

ODKLAD NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY      16     0 

ODCHOD NA JINOU ŠKOLU      12    0 

PŘÍCHOD Z JINÉ ŠKOLY        7    0  

IVP         19    0 

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO VE ŠD        2    0 

CELKEM      116    0 

     

 

 

 

 

 



8.2 Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

Budova 1. stupně: 
 Podlaha přízemí – celková rekonstrukce 
 Výmalba přízemí chodba + olejový sokl 
 Výmalba 2. patro chodba + olejový sokl 
 Výmalba tříd 
 Nové osvětlení na všech chodbách 
 Nátěr radiátorů  
 Nátěr futer a dveří 
 Pořízení nového nábytku do tříd 
 Vybudování Merkurové učebny 
 Rekonstrukce kancelář ŘŠ, elektřina, podlaha, nábytek 
 Vybudování zasedací místnosti, elektřina, podlaha, nábytek 

Budova 2. stupně 
 Zakoupení nového tepelného čerpadla 
 Výmalba tříd 
 Nové lavice do jazykové učebny 
 Server školy - počítačová učebna 
 Obnova počítačů v PC učebnách 
 Klimatizace počítačové učebny 

Hřiště  
 Zakoupení nových laviček 
 Pořízení stojanů na kola 
 Dokoupení příslušenství k traktoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Radka Droběnová (předseda) 

                 Markéta Horáková (pokladní) 

                 Šárka Cudráková (člen) 

                 Simona Grulichová (účetní) 

                 Iveta Chalupová (člen) 

                 Michaela Peterová (člen) 

 

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 Centrum 



11. Závěr 

11.1 Silné stránky naší školy  

1. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Dobrá práce školního poradenského pracoviště 

 Asistentky pedagoga na velmi dobré úrovni 

 Fungující doučovací klub na škole 

 Projekt ve spolupráci se zřizovatelem, dalšími základními školami 

v Krnově, s neziskovými organizacemi  

 

2. Práce s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Školní asistent určený na terénní práci přímo v rodinách 

 

3. Kvalitní výuka anglického jazyka 

 Možnost pro žáky absolvovat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 

 Účast na olympiádách a soutěžích v anglickém jazyce 

 

4. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy  

 V každém ročníku na 1. stupni pěvecký sbor 

 Vystupování na akcích Krnova 

 

5. Vybudování nového školního hřiště 

 Nová spolupráce s TJ – kroužek atletiky 

 Na hřišti pořádáme akce i pro mateřské školy a ostatní základní školy v Krnově 

 Hřiště je otevřeno v odpoledních hodinách a o víkendech i pro veřejnost – 

zajišťujeme správce, údržbu hřiště 

 Celoroční celoškolní akce „Běhám, protože chci“  

 

6. Školní družina 

 Pestrá nabídka kroužků 

 Akce o víkendech a prázdninách 

 

7. Mezigenerační spolupráce 

 Spolupráce s Domovem seniorů (vystoupení našich žáků na jejich akcích, 

návštěva našich žáků v Domově seniorů – společné výtvarné tvoření, 

návštěva seniorů v naší škole na besedách – například s krnovským 

kronikářem) 

11.2 Příležitosti ke zlepšení 

 Zlepšení spolupráce pedagogů 1. a 2. stupně 

 Zefektivnění práce metodických sekcí 

 Větší podíl pedagogů na tvorbě koncepce školy 

 



Akce naší školy 

    

Lyžařský výcvik 2. stupeň                                     lyžařský výcvik 1. stupeň 

    
Atletické závody                                             Masopust 

    
                            Mezigenerační spolupráce                                 T-Mobile běh 

    
                        Mezinárodní anglické certifikáty                           Jarní zpívání 



 

    
Branný závod                                                         Den Země 

    
Výlet do Vídně                                                      Macocha 

    
Turnaj ve volejbale                                           Turnaj ve vybíjené 

    
                                 Recitační soutěž                                  Olympiáda v anglickém jazyce 
 

 


