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 Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, 

    příspěvková organizace     
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o činnosti školy za školní rok  2020/2021 

 

            
 

 

 

 

V Krnově 2. 10. 2021                                                                       Mgr. Nikola Krusberská                     

                                                                                                                    ředitelka školy 
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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 10 předkládám výroční zprávu o činnosti školy 

za školní rok 2020/2021. 

 

 

1. Základní údaje o škole 

 

         

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídající hlavnímu účelu, je 

poskytování základního vzdělání. 

 

Statutární orgán organizace: 

Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný radou města. Ředitel jedná jménem 

organizace a je za její činnost odpovědný radě města. Při své činnosti je povinen postupovat 

v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy obce a jeho 

vnitřními organizačními předpisy. 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Krnov 

adresa zřizovatele Hlavní náměstí 1 

Kontakt tel.: 554 697 111 

fax: 554 610 418 

e-mail:    epodatelna@mukrnov.cz 

1.3 součásti školy Kapacita 

Školní družina 133 

K 30. 10. 2020 93 

1.1 škola  

Název školy Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, 

okres Bruntál, příspěvková organizace 

Adresa školy Dvořákův okruh 2, Krnov 794 01 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 60802651 

IZO – identifikátor základní škola 102008531 

Identifikátor právnické osoby 600131882 

Datum zařazení do sítě škol 30. 1. 1996 

Statutární zástupce ředitel: Mgr. Nikola Krusberská 

zástupce ředitele: Mgr. Hana Kalábová 

Kontakt tel.: 774 515 441  

fax:    -- 

e-mail: zs1@zs1krnov.cz 

www: www.zs1krnov.cz  

Kapacita 490 žáků 

K 30. 9. 2020     367 žáků 
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Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků  Počet dětí/žáků 

na třídu 

1. stupeň ZŠ 9 203 22,56 

2. stupeň ZŠ 8 164 20,5 

Školní družina 4 0 23,25 

 

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny Učebny a herny splňují potřebné hygienické požadavky. Jsou 

průběžně dle možností školy modernizovány a upravovány. 

Pravidelně vybrané učebny malujeme.  

Odborné pracovny, 

knihovna, multimediální 

učebna 

Odborné učebny: školní dílny, počítačová učebna, školní 

knihovna je zároveň relaxační učebnou, školní kuchyně, 

učebna CH, F, Př a učebna VV.  

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

Za odpočinkový areál lze považovat školní dvůr, kde jsou 

instalovány dva přístřešky, na dlažbě jsou vymezeny prostory 

pro drobné hry. Nalézá se tam jeden stůl na celoroční stolní 

tenis. Dvůr je vybaven masivním dřevěným nábytkem pro 

pobyt dětí v průběhu některých vyučovacích hodin. Probíhala 

rekonstrukce školního hřiště, které bylo škole předáno 

k užívání 1. 8. 2020.   

Sportovní zařízení Školní tělocvična se šatnami a sprchami je vybavena 

potřebným zařízením pro školní TV. Učební sportovní 

pomůcky jsou v dostatečném množství, pravidelně se doplňují 

a udržují (zajišťují se potřebné revize TV materiálu). Školní 

hřiště je při vhodném počasí využíváno pro TV. 

Dílny a pozemky Školní dílny jsou využívány při výuce některých tématických 

celků v předmětu Člověk a svět práce. Žádný školní pozemek 

škola nemá.  

Žákovský nábytek Ve škole je potřebný žákovský nábytek ve všech třídách. 

Pokud je nutné pořídit nové žákovské lavice a židle, volíme 

výškově stavitelný nábytek.  

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Hračky a sportovní náčiní máme k užívání v potřebném 

množství. Učební pomůcky do jednotlivých předmětů 

nakupujeme podle potřeby, finančních možností školy a 

konkrétních požadavků vyučujících. 

Vybavení žáků učebnicemi 

a učebními texty 

Byly nakoupeny učebnice podle potřeb ŠVP. 

Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben 

pomůckami 

Kabinety máme vybaveny, učební pomůcky stále doplňujeme 

podle požadavků pedagogů. Ve všech kmenových učebnách 

jsou instalovány dataprojektory, 5 učeben prvního stupně má 

je vybavených interaktivní tabulí.  

Vybavení školy 

audiovizuální a výpočetní 

Ve škole je počítačová učebna s PC. Každý vyučující má 

k dispozici školní notebook pro svoji přípravu. Pro výuku bylo 
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technikou zakoupeno 20 notebooků a 26 tabletů. O školní síť se stará 

správce sítě. K dispozici máme 6 kopírek – 2 vedení školy, 

školní družina a 3 sborovna.  

Velké opravy a 

rekonstrukce 

Proběhla rekonstrukce kabinetu chemie, nové učebny jazyků, 

kancelář ekonomického sektoru. Vymalováno bylo 5 učeben,  

provedeny opravy podlah, úprava soklu a vymalování chodby.   

Vyměněny vstupní dveře ze dvora a školní družiny. 

Komentář:  

   

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 12. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Ing. Oubělický Karel, předseda ŠR  

Komentář:  Školská rada v novém složení pracuje od 

ledna 2021 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace 1. 1.2014, Spolek rodičů při ZŠ Dvořákův 

okruh 2, 79401 Krnov 

Zaměření Sdružovat rodiče žáků, případně jejich 

zákonné zástupce a další fyzické nebo 

právnické osoby s cílem podpory kvalitního a 

moderního vzdělávání žáků ve škole. 

Kontakt Ing. Vaňharová Lucie, předsedkyně  

 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. - 5. ročník                 

6.- 9. ročník 

                                                  

                   2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro 

život č.j.101793/2016/2  

1. - 5. ročník  

6. - 9. ročník 

 

 

 3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2020) 

Počet pracovníků celkem                                Přepočtení 

Počet učitelů ZŠ 30 25,51 

Počet asistentů pedagoga 4 3 + 0,25 ŠD 
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Počet vychovatelů ŠD 4 3,47 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6 

Počet asistentů z projektu Šablony II. 2+1 1,5 + 0,4 ŠD 

Počet asistentů z projektu Inkluze 1 0,25 

 

  

 

3.2 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků (k 30. 10. 2020) 

 

Odborná kvalifikace Dosažené vzdělání Přepočtený počet pracovníků 

VŠ Učitelé 1. stupně  14 10,73 

VŠ Učitelé 2. stupně 23 14,78 

VŠ Speciální pedagogika 3 3 

Bez kval.  3 1,14 – výjimka s praxí 

Bez kval.(vychovat. ŠD) 0 0 

Vychovatelky ŠD,           

SŠ pedag. Směru 

4 3,47 

Vychovatelky ŠD (SŠ 

doplňující vzdělání na 

VŠ ped. směru)            

1 0,92 

Asistent pedagoga       

ZŠ, kvalifikační kurz 

4 3,25 

Asistent pedagoga           

(s kvalifikací na VŠ) 

0 0 

  

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (včetně vychovatelek ŠD a asistentek 

pedagoga) 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. Věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

4 11 10 10 3 38 

Komentář:                                 

 

 

3. 4. Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců  

1 pedagog – odchod do důchodu 

2 pedagogové – ukončení pracovního poměru dohodou 

Nástup - 1 učitel JN, 1 učitel 1. stupně, 2 asistentky pedagoga 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 

škol 

 
4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí           

s nástupem po odkladu 

počet dětí 

s odkladem  

2 50 12 13 

Komentář: k 31. 8. 2021 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia  5 0 

   

 

 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:  

Gymnázia Ostatní SŠ 

(maturitní 

obory)   

Ostatní SŠ 

(učební obory)   

Nepodalo 

přihlášku 

celkem 

 

5 25 10 0 40 

 

c) na SŠ, učební obory přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

12 0 

 

d) počet žáků, kteří splnili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří splnili povinnou školní docházku  

v devátém ročníku v nižším ročníku  

40 0 

Komentář: bez žáků plnících školní docházku v cizině 

  

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 40 

 

e) nepodal přihlášku na SŠ - 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: k 30. 6. 2021 

 

Od 13. října došlo k uzavření škol a opět jsme přešli na distanční výuku. Využívali jsme 

platformu Microsoft Teams – k online hodinám, posílání a odevzdávání žákovských prací, 

úkolů, prezentací. Rodiče žáků ze znevýhodněného prostředí preferovali komunikaci 

prostřednictvím Facebooku, Messengeru. 

 

Sociálně znevýhodněným rodinám jsme zapůjčili školní notebooky, zajistili doučování 

v neziskových organizacích – Armádě spásy, Slezské diakonii a K9. 

 

Asistenti v době uzavření školy připravovali materiály pro své žáky, roznášely je do schránek, 

pomáhaly s úkoly a přípravou na výuku nejdříve doma a poté ve škole, kde se mohly žákům 

věnovat jeden na jednoho. 

 

Žáci, kteří se nezapojili do distančního vzdělávání, nepracovali, nevyužili nabídnutých 

individuálních konzultací, nebyli hodnoceni. Opravných zkoušek se nezúčastnili nebo přišli 

nepřipraveni. 

Děkuji svým pedagogům za skvělou adaptaci v on-line prostředí, za rychlá řešení v případě 

potíží či neporozumění učiva, podávání zpětné vazby a udržení tak žáků při školní práci, aby 

dopad na ně byl co nejmenší. 

 

 

Přehled o prospěchu 

Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo Neprospělo Neklasifik. Opakují 

k 1.9. u nás 

1. 26 22 3 1 0 0 

2. 42 41 1 0 0 0 

3. 39 31 8 0 0 0 

4. 47 32 15 0 0 0 

5. 50 39 10 1 0 1 

1. stupeň 204 165 37 2 0 1 

6. 41 18 22 1 0 1 

7. 42 14 26 1 1 2 

8. 39 11 24 4 0 1 

9. 42 16 25 1 0 0 

2. stupeň 164 59 97 7 1 0 

Celkem 368 224 134 9 1 5 
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Přehled o chování (za obě pololetí) 

Třída Počet žáků 

k 30.6.2021 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. stupeň 204 126 6 4 2 0 

2. stupeň 164 17 10 10 11 6 

Celkem 368 143 16 14 13 6 

 

 

Snížený stupeň z chování k 30. 6. 2021 (za obě pololetí): 

Hodnocení chování 2 3 

1. stupeň 0 0 

2. stupeň 0 2 

Celkem 0 2 

 

 

Neprospívající žáci 

Ročník Počet 

žáků 

Postupuje bez 

opravné zkoušky 

Neuspěl u 

opravné zkoušky 

Opakuje bez 

opravné zkoušky 

Vycházejí 

1. ročník 1 0 0 0 0 

5. ročník 1 0 0 1 0 

6. ročník 1 0 0 1 0 

7. ročník 2 0 0 1 0 

8. ročník 4 0 2 0 1 

9. ročník 1 0 1 0 1 

 

Škola má vypracovaný funkční školní řád a hodnocení prospěchu a chování žáků formou 

směrnice ředitele školy. Podle potřeb jsou obě směrnice pravidelně aktualizovány, především 

při změnách právních předpisů. Všechny navrhované změny školního řádu jsou předkládány 

školské radě, která se k nim vyjadřuje. Oba důležité dokumenty jsou zpřístupněny na 

veřejném místě k nahlédnutí, jsou na webových stránkách a děti jsou s nimi seznámeny na 

začátku školního roku a při případném zapracování potřebných změn opětovně i v průběhu 

školního roku.  

 

Pedagogové postupují při uplatňování těchto dokumentů jednotně, aby nedocházelo k různým 

výkladům jednotlivých ustanovení.  

 

Podle závažnosti přestupků žáků jsou vyvozována kázeňská opatření (ihned). Při řešení 

kázeňských problémů spolupracujeme s rodiči. V některých případech spolupracujeme i se 

SVP, PPP a Oddělením sociálně právní ochrany dětí a rodiny a společně hledáme formy 

nápravy. K předcházení, řešení konfliktů a poskytování informací slouží třídnické hodiny a 

konzultační hodiny vyučujících. Důležité je nepřehlížet kázeňské přestupky a trvat na 

respektování základních norem slušného chování. Prioritou zůstává funkční spolupráce vedení 
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školy, výchovného poradce a metodika prevence při řešení výchovných a prospěchových 

problémů žáků ve škole. 

 

Podklady pro hodnocení vzdělávacích výsledků žáků získávají učitelé zejména těmito 

metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným 

sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 

(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, didaktickými testy, kontrolními písemnými 

pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami), analýzou různých 

činností žáků. 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách: k 30. 6. 2021 (za obě pololetí) 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 4553+5544=10097 99,81 19 0,19 

2. stupeň 4981+3670=8651 97,16 253 2,08 

Celkem 9534+9446=18980 26,01 272 0,10 

Komentář: absenci žáků pravidelně sledujeme a ke každému čtvrtletí ji 

vyhodnocujeme. Všechny dlouhodobé a pravidelně se opakující krátkodobé absence 

projednáváme s rodiči. Ve všech případech, kdy je absence z nějakého důvodu 

třídnímu učiteli podezřelá, zveme do školy zákonné zástupce, se kterými se pak 

individuálně domlouváme na dalším postupu. Ve škole je vypracován a dodržován 

postup při řešení neomluvené nepřítomnosti žáků ve vyučování. V některých 

případech spolupracujeme s odborem sociálním, oddělením sociálně právní ochrany 

dětí a rodiny. Se zákonnými zástupci jsme veškerou neomluvenou absenci projednali 

na výchovných komisích.  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:  
 

 

V novém režimu – poskytnuté podpory 

Druh postižení: Ročník Počet žáků (stupeň PO) 

Autismus 3. r. 1(3) 

Sluchové postižení 5. r. 

6. r. 

1(2) 

1(3) 

Zrakové postižení   

S vadami řeči 1. r. 

4. r. 

6. r. 

1(2) 

1(3) 

1(2) 

Tělesné postižení   
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S vývojovými poruchami chování 4. r. 

9. r. 

2(1)+1(3) 

1(3) 

S vývojovými poruchami učení 2. r. 

3. r. 

4. r. 

5. r. 

6. r. 

7. r. 

8. r. 

9. r. 

1(2) 

1(2) 

1(2)+1(3) 

3(1)+3(2) 

2(2) 

5(1)+1(2)+1(3) 

1(1) +1 (3) 

1(2) 

 

Souběžné postižení více vadami   

Jiné SVP 7. r. 1(1)+1(2) 

Nadaný žák   

 

 

 

Počty žáků v jednotlivých stupních podpory 

 

 

Stupeň podpory Počet žáků 

1 stupeň podpory 12 

2 stupeň podpory 14 

3 stupeň podpory 8 

 

 

 

5.4 Výchovný poradce: 

 

Činnost výchovného poradce v průběhu školního roku 2020/2021: 

 
 

1. V oblasti poradenské, metodické a informační činnosti: 

 průběžně spolupracoval s pracovníky PPP, SPC, SVP a ÚP Bruntál, s náboráři 

středních škol, MěÚ Krnov (OSPOD), s pedagogickými pracovníky školy a se 

zákonnými zástupci žáků 
 

2. V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 zpracoval ve spolupráci s TU a ostatními vyučujícími IVP pro žáky vřazených do 

režimu speciálního vzdělávání na základě doporučení ŠPZ a zajistil následné 

vyhodnocení naplňování těchto IVP za školní rok 2020/2021   

 poskytoval pomoc vyučujícím i rodičům při řešení výukových obtíží u těchto žáků ve 

spolupráci se členy metodického sdružení pro společné vzdělávání a ŠPZ 

 vedl a průběžně doplňoval evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
           v současné době v evidenci celkem 34 žáků s doporučením vydaným PPP nebo SPC    
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           (z toho 12 žáků v 1. stupni PO, 14 žáků ve 2. stupni PO a 8 žáků ve 3. stupni PO)               

            s IVP - 17 žáků, předmět speciálně pedagogické péče - 15 žáků, pedagogická   

            intervence - 2 žáci, s podporou asistenta pedagoga - 4 žáci                  

žáci v 1. stupni PO zařazení školou - 12 žáků  

 zajišťoval následná kontrolní vyšetření u žáků s ukončenou platností doporučení   

 konzultoval doporučená podpůrná opatření s pracovníky PPP a SPC  

 vedl dokumentaci těchto žáků 
  

3. V péči o žáky se specifickými obtížemi: 

 poskytoval metodickou pomoc vyučujícím při zajišťování vzdělávání žáků  
s potřebou minimálních úprav ve vzdělávání a zajišťoval následné vyšetření těchto   
žáků v ŠPZ 

 spolupracoval s metodikem prevence při řešení kázeňských problémů  
 

4. V oblasti kariérového poradenství:   

 

 Exkurze do podniků a do středních škol tento rok prezenčně neproběhla kvůli 

epidemiologické situaci 
 

Prezentace podniků a řemesel – Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 
 

                                                    

 Informovanost žáků + rodičů  

a) informovala rodiče o průběhu přijímacího řízení a o možnostech studia na SŠ  

      v rámci Teamsu online, popř. v individuálních konzultacích a na webových    

      stránkách školy 

b) ve výuce předmětu volba povolání (8. a 9. ročník).  

c) webové stránky SŠ, letáky a brožury SŠ, atlasy školství, „Dny otevřených dveří“ 

na SŠ, tento rok většinou online.    

 zpracoval přehled a následnou statistiku o rozmístění vycházejících žáků na středních 

školách  
 
 

5.  Zúčastňoval se jednání výchovných komisí školy a jednání se zákonnými zástupci 

     žáků prospěchově ohrožených   
     

6. Zúčastnil se vzdělávacích seminářů v rámci DVPP a metodických setkání: 

 Webinář v rámci distanční výuky - Kázeň ve škole   
 

7. Průběžně sledoval změny v právních předpisech: 

 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních  

 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní 

 Školský zákon   
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6.  Údaje o prevenci rizikového chování 

 

 

Analýza činnosti školního metodika prevence za školní rok 2020/2021 

 

Letošní školní rok byl díky vyhlášení pandemické situace v oblasti prevence velmi specifický. 

23. 9. jsme stihli zrealizovat 2 preventivní programy během prezenční výuky a to besedy 

„Cesta k mužnosti“ pro žáky 9. ročníků a „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ pro žáky 8. 

ročníku, které přijela s dětmi provést paní Mgr. Šebestová z MP education. 

 

 Od 13. 10. přešli žáci i učitelé naší školy do režimu distanční výuky a setkávali jsme se pouze 

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams při výuce hlavních výukových předmětů. Podařilo 

se nám dne 21. 4. 2021 zrealizovat on-line besedu pro žáky 9. ročníků na téma „Trestní 

odpovědnost“, kterou vedla nprap. Karla Špaltová vrchní inspektor, a která sklidila mezi 

našimi deváťáky velký ohlas.  

 

Školní metodik prevence se letos vzdělával také pouze distanční formou.  

5. 11. 2020 webinář „Psychiatrické minimum pro pedagogy“ vedený Mudr. Kateřinou 

Černekovou. 

 

29. 1. 2021 webinář „Zločin ve škole“ pořádaný spolkem Společně k bezpečí a vedený Mgr. 

Michaelou Veselou, který se zabýval případy patologického chování některých žáků a hlavně 

metodickými postupy při šetření jejich činnosti. Zúčastnil se jej také náš kolektiv 

pedagogických pracovníků. 

 

26. 2. webinář „ Distanční výuka“, který opět organizoval spolek Společně k bezpečí a který 

rovněž absolvovala většina našeho sboru. 

  

19. 3. webinář  „Zločin ve škole 2“, který byl pokračováním a doplněním předcházejícího 

tématu. 

 

19. 5. on-line seminář „Kontaktní a bezkontaktní učitel“, jehož cílem bylo zejména jak 

aktivizovat žáky neotravným způsobem (v distanční, rotační i kontaktní době), jak nastavit 

povinný základ učiva a jak zvládnout konec školního roku bez zbytečných konfliktů 

s kýmkoliv. 

 

Vzhledem k pandemické situaci jsme vyčerpali příspěvek od města Krnov na prevenci 

odlišným způsobem, než tomu bylo v letech minulých. Byly zakoupeny metodické pomůcky, 

které by měly v budoucnosti pomoci metodikovi prevence v jeho činnosti a to: USB edice 

s filmem Abstinent  (8. a  9. roč.), Ve stínu šikany  - pro žáky 5. - 9. ročníků, Sada karet 

inteligencí a karet hodnot, Sada emočních karet – Myši z majáku  

 

 Od 17. 5. 2021 byla opět obnovena prezenční výuka pro všechny žáky školy. V prvních 

třídnických hodinách třídní učitelé diskutovali s dětmi o průběhu distanční výuky, probírali 

znovu školní řád a pravidla chování žáku ve škole. Důsledky dlouhé distanční výuky jsou 

zřetelné, žáci jsou o přestávkách velmi živí, mají tendence neustále běhat, setkávat se.  Také 

řešíme několik případů neomluvené absence, kdy rodiče nejsou schopni přinutit své děti, aby 

opět docházeli do školy pravidelně. U některých jedinců nastala situace, že mají strach vrátit 

se zpět do kolektivu třídy, případně jejich rodiče si nepřáli, aby se jejich dítě testovalo či 

pohybovalo se zakrytými dýchacími cestami. 
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 Dne 7. 6. se metodik prevence účastnil případové konference na žáka s největším počtem 

neomluvené absence. 

 

Letošní školní rok byl pro všechny velmi náročný, přinesl všem pedagogickým pracovníkům i 

žákům mnoho nových zkušeností a doufám, že již podobná situace, aby byla prezenční výuka 

přerušena na tak dlouhou dobu, již nenastane. 

                                                          

Vyhotovila: Mgr. Jana Hradečná, školní metodik prevence 

       

     

 

 

 

7. Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

 

 

Název kurzu Počet pracovníků 

Školení Teams Pedagogický sbor 

Efektivní komunikace  Pedagogický sbor 

Formativní hodnocení v praxi Pedagogický sbor 

Zločin ve škole I. a II. Pedagogický sbor 

Distanční výuka Pedagogický sbor 

Třídním učitelem v postcovidové době Pedagogický sbor 

Kontaktní a bezkontaktní učitel Pedagogický sbor 

Jak na třídnickou hodinu Pedagogický sbor 

Metodická poradna  ZŘŠ 

Praktická aplikace práva a rozumu v životě školy ŘŠ 

Konzultace pro příjemce k výzvám ŘŠ 

Finanční řízení školy ŘŠ 

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správ ŘŠ 

Ředitel a jeho sborovna ŘŠ+ZŘŠ 

Tandemová výuka ŘŠ 

Stížnosti šetřené českou školní inspekcí 4 

Webinář InspIS 2 

Distančně snadno a bez problému v jazykovém 

vzdělávání 

2 

Psychiatrické minimum pro pedagogy 1 

Efektivní komunikace s rodiči 2 

Neberte to osobně 4 

Jak chytit a udržet pozornost při komunikaci na dálku 1 

Stormboard MS Teams 1 

co by učitelé měli vědět o online světě dnešních žáků 1 

Digitální lektorky 1 

Jak rozmluvit každé dítě 1 

Židé, dějiny a kultura 1 

Konference prevence domácího násilí a sexuální násilí 1 

Systém péče o žáky se SVP v ZŠ 1 
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Praktické typy a nápady pro online výuku 3 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 4 

Večerní univerzita 1 

Hybridní výuka 1 

Třídnické hodiny 1 

Seriál digitálních kompetencí pro učitele 1 

Rozvíjíme čtenářská a matematická gramotnost na 1. st 1 

Digitální technologie ve výuce RJ 1 

Kurz efektivního učení a rozvoje paměti 1 

Ztracená poslední vůle 6 

Bezpečnost ve světě IT 1 

Praktické kroky k znovunastavení zvyklostí a kázně 1 

Netradiční formy rozvoje M a logického myšlení 1 

Využití ICT 2 

Projekt Participace ve škole 1 

Hudební výchova od TAKTIKU 1 

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme 1 

Letní škola iPadů 4 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Spolupráce s dalšími subjekty 

  

PPP Krnov, PPP Bruntál - pravidelné depistáže, spolupráce při řešení 

problémových dětí 

SPC Bruntál – vyšetření žáků s výukovými problémy 

Spolupráce s ÚP Bruntál – motivace k výběru povolání, spolupráce se 

strojírenskými firmami, návštěvy veletrhů, exkurze do podniků 

Spolupráce se SŠ – exkurze, náborová činnost 

Městská knihovna – účast na akcích pořádaných městskou knihovnou  

OSPOD – řešení neomluvené nepřítomnosti žáků, výchovné problémy 

Středisko výchovné péče Krnov (SVP) - konzultace rodičů a dětí 

AŠSK – organizace sportovních soutěží, účast na sportovních soutěžích 

Spolupráce se SPgŠ a SZŠ – souvislá pedagogická praxe studentů u nás.  

 

 

Spolupráce s MŠ (Nám. Míru, Svatováclavská, Gorkého, Hlubčická, Žižkova,                              

K. Čapka, Mikulášská, Jiráskova) – z důvodu uzavření škol jsme nemohli společné akce 

uskutečnit.  

 

SVČ Krnov: 

– dopravní výchova – Mladý cyklista, účast na vybraných akcích a 

soutěžích. 

 

Spolek rodičů při základní škole: 

 – spolufinancování sportovních a kulturních akce 
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– organizace školního večírku  

– rozloučení se žáky 9. ročníku, účast žáků na soutěžích apod. (finanční podpora 

při odměňování nejlepších žáků) 

 

 

Podpora praxe studentů VŠ, SŠ: 

 – maximálně se snažíme umožňovat požadovanou praxi studentů VŠ i SŠ 

 

Školní parlament: 

– během školního roku školní parlament pořádá celou řadu soutěží 

– jeho členové se zúčastňují akcí pořádaných městem, pomáhají organizovat 

mnohé školní soutěže a akce, zúčastňují se spolupráce s MŠ, aj.  

 

 

 

 

8. 2  Účast žáků školy na soutěžích 

  

- soutěže byly omezeny, účastnili jsme se: 

- logická olympiáda (okresní kolo) 

- olympiáda z JČ, JA (okresní kolo) 

- sportovní soutěž Energy Street Ball (2. místo) 

 

 

 

Ze školních akcí se nám v době omezeného režimu podařilo zrealizovat pouze tyto akce: 

 

- Adaptační dny pro 1., 3. a 6. ročník 

- T – Mobile běh 

- Den pro „prvňáčky 

- Atletický den 1. a 2. stupně 

- Vítání léta 

- Vítání prázdnin 

 

 

 

8.3 Školní družina  

 

Školní družina se nachází v přízemí budovy školy, k činnosti využívá jednu samostatnou 

hernu a tři kmenové třídy. Dále měla k dispozici tělocvičnu, školní knihovnu, školní dvůr, 

školní hřiště, přilehlý park. Vychovatelky poskytovaly dětem, co nejvíce času k rekreaci a 

odpočinkové činnosti, pohybu a zájmovým činnostem. 

 

 Jejich cílem bylo zaměřit se na rozvíjení a upevňování kamarádských vztahů, dodržování 

zásad správného chování, učit a vést děti k poznávání sama sebe, umění komunikace s jinými, 

integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, řešení problémů v rámci kolektivu, 

kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí. 

 

Odpolední výchovnou činnost zajišťovaly 4 kvalifikované vychovatelky. 
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Provoz ŠD probíhal ráno od 6.00 – 8.00 hod. a odpoledne od 11.40 - 17.00 hod. 

Činnosti probíhaly podle ŠVP pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. Ten je členěn do        

bloků - „Jaro, léto, podzim, zima ve školní družině je príma.“ 

Vzhledem k okolnostem, které v tomto školním roce nastaly – pandemie Covid-19 a s ní 

spojené homogenní dětské skupiny, distanční a rotační výuka zapříčinila, že nemohly být 

dětem poskytnuty zájmové kroužky. (bowling, solná jeskyně, šikovné ručičky, stolní tenis, 

pohybové hry) 

Ve školním roce 2020/2021 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno celkem 93 

žáků z 1. – 4. ročníku.  

Akce školní družiny: 

Král a královna Koloběžka 

Výstava ovoce a zeleniny - ovocný den 

Domečky pro skřítka Podzimníčka - sbírání a tvoření z přírodnin 

Vánoční jarmark - hlavní náměstí 

Mikulášská nadílka  

Vánoční posezení u stromečku – besídka 

Tříkrálová vycházka 

Dobroty pro ptáčky 

Zdraví a vitamíny 

Karneval 

Den dětí – šipkovaná 

Kdo si hraje, nezlobí 

Putování s Večerníčkem 

Putování za sluníčkem 

 

Pro pandemii Covid-19 se neuskutečnily další plánované akce ŠD.  

Všechny aktivity školní družiny, které proběhly byly zdokumentovány a uveřejněny na 

webových stránkách školy. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí a jiných kontrolách 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve dnech 5. až 7.května 2021 kontrola ČŠI zaměřené na 

dopady distančního vzdělávání. 

.  

 

 

 

10. Údaje o hospodaření školy 
 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok - viz. příloha č. 1  - Výkaz zisků a ztrát za rok 2021 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy mezinárodních programů 
 

Zapojení v projektech 

ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů a personální podpora“ – Šablony II. 

 

ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Společný rozvoj inkluze v Krnově“ 
 

 
 
 

Projekty školy financované z cizích zdrojů 

OPVV, OKAP - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání - spolupráce se SPŠ 

průmyslová Krnov  

DVPP KVIC - semináře pro pedagogy ZŠ  

Ovoce a zelenina do škol, MK Fruit 

- dodávka čerstvého ovoce a zeleniny nad rámec školního stravování žákům 1. a 2. stupně, 

- podpůrné vzdělávací materiály. 

Mléko do škol, MK Fruit 

- dodávka čerstvého mléka a mléčných výrobků žákům 1. a 2. stupně 

Projekt „Hasík“ - systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany   

 

 
 
 

 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve školním roce 2020/2021 škola spolupracovala s odborovou organizací 
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Organizace zaměstnavatelů 

SPgŠ a SZŠ Krnov, praxe uchazečů v ŠD. 

KVIC – DVPP 

NIDV – DVPP 

SPŠ stavební Opava (soutěže), SPŠ průmyslová Krnov 

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání 

ARTIFEX – představení vzdělávacích možností orientovaných na technické obory a 

technická řemesla, Krnov 9. Tř. 

Policie ČR - obvodní oddělení v Krnově – zajištění besed 

Hasiči Krnov- zajištění besed a pravidelné preventivní činnosti 

SVČ Krnov – dopravní výchova, vzdělávací akce, soutěže 

DVPP – KVIC Opava, zvyšování kvalifikace 

DVPP – NIDV Ostrava, zvyšování odborné kvalifikace 

Domov pro seniory Krnov 

MAP Krnovsko – zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ 

 

 

 

Moderní škola  

 

Název: Moderní škola 

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR  

Název dotačního programu: OP VVV  

Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a personální podporu. 

Žadatel: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Dotace: 1 580 410 Kč 

 

 

 

Společný rozvoj inkluze v Krnově 

 

Název: Společný rozvoj inkluze v Krnově  

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR 

Název dotačního programu: OP VVV  

Cíl: Podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem.  

Žadatel: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí17, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Termín realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 
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12. Distanční výuka 
 

V tomto školním roce probíhalo vzdělávání převážně distančním způsobem. 

Učitelé vzdělávali žáky prostřednictvím pestrých výukových nástrojů a prostředí, aby výuka 

jednotlivých předmětů probíhala kvalitním navazujícím způsobem. K zadávání aktivit i ke 

zpětné vazbě využívali platformy Microsoft Teams, portály, aplikace, např. skype,  

WhatsApp, padlet, kahoot, quizlet apod. 

Všichni žáci měli adekvátní výuku dle náhradního rozvrhu se svými vyučujícími v denní 

rozsahu 4 vyučovacích hodin.  

Žákům s pedagogickou podporou dopomáhali asistenti a učitelé pedagogické podpory. 

Pedagogové poskytovali žákům individuální konzultace prostřednictvím videosetkávání nebo 

přímo ve škole jeden na jednoho. 

Škola zajistila a zapůjčila potřebným žákům notebooky a dle potřeby individuálně 

distribuovala tištěné materiály. Vedení školy pravidelně monitorovalo případné potřeby a 

úskalí ze stran rodičů i žáků, motivovalo selhávající žáky.  

 

 

Děkuji svým pedagogům za skvělou adaptaci v on-line prostředí, za rychlá řešení v případě 

potíží či neporozumění učiva, podávání zpětné vazby a udržení tak žáků při školní práci, aby 

dopad na ně byl co nejmenší. 

 

Poděkování patří také rodičům za vzájemnou pomoc a vstřícnost v nelehkém období. 
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Fotografie z akcí 

 

 

 

            
Putování s Večerníčkem                                                Den dětí 

 

           
              Vycházka na Cvilín                                                Kdo si hraje, nezlobí 

 

  
                 Kouzelný stromeček         Zimní radovánky 
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         Procházka na Mohylu                  Opékání na Ježečkově paloučku 

 

 

 
  Energy Street Ball 
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Zpracovala: 

 

Mgr. Nikola Krusberská  

 

Pedagogická rada projednala: 3. 10. 2021 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila dne:  1. 11. 2021        Ing. Karel Oubělický 

                  předseda školské rady 

 

 

 

 

V Krnově 3. 11. 2021                                   Mgr. Nikola Krusberská  

     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 

2. Rozvaha k 31. 12. 2021 

 


