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 Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, 

    příspěvková organizace     

 

 

 

 

 
   

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
 

o činnosti školy za školní rok  2019/2020 

 

            
 

 

 

 

 

V Krnově   6. 10. 2020                                                                      Mgr. Nikola Krusberská                     

                                                                                                            ředitelka školy 

 

 



 2 

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

za školní rok 2019/2020. 

 

 

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. 2019 105 

 

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.:    554 612 676  

fax:    -- 

e-mail:    zs1@zs1krnov.cz 

www:     www.zs1krnov.cz  

Kapacita 490 žáků 

K 30. 9. 2019 – 387 žáků 
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Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků  Počet dětí/žáků 

na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 226 22,6 

2. stupeň ZŠ 8 161 20,12 

Školní družina 4 105 26,25 

 

 

 

 

 

 

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 – v současné 

době probíhá jeho plánovaná celková rekonstrukce. 

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 nebo interaktivní tabule.  

Vybavení školy 

audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Ve škole je počítačová učebna s PC. Každý vyučující má 

k dispozici školní notebook pro svoji přípravu. O školní síť se 

stará správce sítě. K dispozici máme 6 kopírek – 2 vedení 
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školy, školní družina a 3 sborovna.  

Velké opravy a 

rekonstrukce 

Proběhla rekonstrukce kabinetů matematiky a jazyka 

anglického. Úprava kanceláře ředitele a zástupce ředitele. 

Školní šatny byly vymalovány, šatní kóje 1. – 3. Třídy byly 

opraveny a natřeny, pro 4. – 9. ročník byly zakoupeny šatní 

skříňky. 

Komentář:  

   

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 12. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Bc. Vondráková Marcela, předsedkyně ŠR,  

Komentář:  Školská rada v novém složení pracuje od 

ledna 2018 

 

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. 2019) 

Počet pracovníků celkem                                Přepočtení 

Počet učitelů ZŠ 30 24,73 

Počet asistentů pedagoga 4 3 + 0,25 ŠD 

Počet vychovatelů ŠD 4 3,53 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 5,7 

Počet asistentů z projektu Šablony II. 2+1 1,5 + 0,4 ŠD 
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3.2 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků (k 30. 10. 2019) 

 

Odborná kvalifikace Dosažené vzdělání Přepočtený počet pracovníků 

VŠ Učitelé 1. stupně  11 8,68 

VŠ Učitelé 2. stupně 14 12 

VŠ Speciální pedagogika 3 3 

Bez kval.  3 1,14 – výjimka s praxí 

Bez kval.(vychovat. ŠD) 0 0 

Vychovatelky ŠD,           

SŠ pedag. směru 

3  2,61 

Vychovatelky ŠD (SŠ 

doplňující vzdělání na 

VŠ ped. směru)            

1 0,92 

Asistent pedagoga       

ZŠ, kvalifikační kurz 

3 3,5 

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 

6 6 11 9 6 38 

Komentář:                                 

 

 

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

1 učitelka – odchod do důchodu 

Ukončení pracovního poměru dohodou – 1 pedagog 

Nástup - 1 učitelka JČ, 2 učitelky M, 1učitelka JA  

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 

škol 

 
4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí           

s nástupem po odkladu 

počet dětí 

s odkladem  

1 24 5 7 

Komentář: k 31. 8. 2020 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 
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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 

       

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: k 30. 6. 2020 

 

Přehled o prospěchu 

Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo Neprospělo Neklasifik. Opakují 

k 1.9. u nás 

1. 43 42 0 1 0 1 

2. 39 36 3 0 0 0 

3. 46 41 5 0 0 0 

4. 50 42 8 0 0 0 

5. 48 38 9 0 0 0 

1. stupeň 226 199 25 1 0 1 

6. 39 19 20 0 0 0 

7. 40 24 16 0 0 0 

8. 42 26 16 0 0 0 
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9. 40 23 17 0 0 0 

2.stupeň 161 92 69 0 0 0 

Celkem 387 291 94 1 0 1 

Komentář:  1. ročník – neprospěla 1 žákyně (jedna žákyně nepřišla k opravným zkouškám) 

 

 

Přehled o chování (za obě pololetí) 

Třída Počet žáků 

k 30.6.2020 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. stupeň 226 151 7 9 4 1 

2. stupeň 161 106 30 40 10 2 

Celkem 387 257 37 49 14 3 

 

 

Snížený stupeň z chování k 30. 6. 2020 (za obě pololetí): 

Hodnocení chování 2 3 

1. stupeň 0 0 

2. stupeň 1 1 

Celkem 1 1 

 

 

Neprospívající žáci 

Ročník Počet 

žáků 

Postupuje bez 

opravné zkoušky 

Neuspěl u 

opravné zkoušky 

Opakuje bez 

opravné zkoušky 

Vycházejí 

1. ročník 1 0 1 0 0 

 

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. 2020 (za obě pololetí) 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 10583 76,58 0 0 

2. stupeň 11733 107,01 11 2,08 

Celkem 22316 89,17 11 0,87 

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: k 30. 6. 2020  

 

 

V novém režimu – poskytnuté podpory 

Druh postižení: Ročník Počet žáků (stupeň PO) 

Autismus 2.r. 1(3) 

Sluchové postižení 4.r. 

5.r. 

1(2) 

1(3) 

Zrakové postižení   

S vadami řeči 3.r. 

5.r. 

1(3) 

1(2) 

Tělesné postižení   
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S vývojovými poruchami chování 3.r. 

7.r. 

8.r. 

2(1)+1(3) 

3(1) 

1(1)+1(3) 

S vývojovými poruchami učení 3.r. 

4.r. 

5.r. 

6.r. 

7.r. 

8.r. 

9.r. 

1(2) 

2(2) 

3(1)+1(2) 

3(2) 

6(1)+3(2)+1(3) 

2(1)+2(2)  

6(1)+2(2) 

Souběžné postižení více vadami   

Jiné SVP 6.r. 1(1)+1(2) 

Nadaný žák   

 

 

 

Počty žáků v jednotlivých stupních podpory 

 

 

Stupeň podpory Počet žáků 

1 stupeň podpory 32 

2 stupeň podpory 14 

3 stupeň podpory 6 

 

 

 

5.4 Výchovný poradce 

 

Činnost výchovného poradce v průběhu školního roku 2019/2020: 

 
 

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 2019/2020   

 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 47 žáků s doporučením vydaným PPP  nebo SPC    

           (z toho 24 žáků v 1. stupni PO,  17 žáků ve 2. stupni PO a 6 žáků ve 3. stupni PO)               

            s IVP - 17 žáků,  předmět speciálně pedagogické péče - 15 žáků, pedagogická   
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            intervence - 2 žáci, s podporou asistenta pedagoga - 4 žáci                  

žáci v 1. stupni PO zařazení školou - 17 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 – strojírenské firmy - Bašista a Kalinowski v Krnově 

 Exkurze na SŠ – SŠ průmyslová v Krnově, SOŠ  M. Albrechtice, Masarykova SŠ 

zemědělská v Opavě 

 Prezentace podniků a řemesel – Artifex 2019 v Bruntále 

                                                   - prezentace středních škol (Slezký dům Krnov) 

 

 Informovanost žáků + rodičů  

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

      v rámci třídních schůzek, popř. v konzultačních hodinách 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     

 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 
 

 V roce 2019/20 probíhala prevence podle Minimálního preventivního programu 

vypracovaného metodikem prevence. Veškeré preventivní aktivity probíhaly jednak v 

rámci výuky a také prostřednictvím plánovaných besed a preventivních programů 

napříč všemi ročníky, ale pouze do 13. 3. 2020. 

 

 Do konce roku 2019 jsme dočerpali částku určenou na prevenci, kterou jsme obdrželi 

od našeho zřizovatele v lednu 2019  a proto veškeré preventivní programy  pro žáky 

naší školy byly opět bezplatné. 

 

 Našim hlavním cílem v rámci prevence bylo opět dodržování těchto zásad: 

 

- udržování pozitivního školního klimatu 

- budování návyků zdravého životního stylu 

- vytváření bezpečného prostředí pro žáky 

- zlepšování vztahů mezi žáky 

- udržování a prohlubování spolupráce a komunikace s rodiči 

- podpora zájmu rodičů o dění ve škole 

- snižování počtu neomluvených hodin 

- odhalování skrytého záškoláctví 

- minimalizace kyberšikany 

 

 Můžeme konstatovat, že preventivní tým se v tomto školním roce scházel častěji, než 

tomu bylo v uplynulém školním roce a řešil zejména vztahové problémy mezi žáky. 

Nejčastěji řešeným problémem bylo nevhodné chování žáků v 5. A a 6. AB. Ráda 

bych zdůraznila, že počet neomluvených hodin v 1.pololetí školního roku značně 

poklesl. 

 Od 16. 3. byla zahájena distanční výuka žáků a k žádným preventivním aktivitám a 

akcím tak bohužel nedocházelo.  

 

    Konkrétní akce: 

 Na začátku měsíce října odjeli naši nejmenší se svými třídními učitelkami a 

vychovatelkami na adaptační pobyt, kde se děti učily jak se chovat v novém třídním 

kolektivu. Učily se chovat se v přírodě. 

 

 Ve dnech 7. - 8. 10. se školní metodička prevence zúčastnila 11. krajské konference 

k prevenci rizikového chování, která se opět konala pod záštitou  náměstka 

hejtmana Moravskoslezského kraje v Malenovicích.  

 

 16. 10. absolvovali žáci pátých tříd certifikovaný program sdružení ACET vedený 

panem Romanem Hotou  „ Moderní je nekouřit“ 

 

Od začátku měsíce listopadu začala platit nová pravidla školního řádu, která zakazují 

používání mobilních telefonů během výuky.  
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 31. 10 – 1. 11. absolvovala metodička prevence vzdělávání pořádané Krajským 

úřadem -  s názvem „Čtení psychodynamiky třídy“ 

 

 

 5. 11. jsme si pozvali znovu pana Hotu ze sdružení ACET, tentokrát do 4. tříd, aby zde 

zrealizoval interaktivní program s názvem „Plavba po on-line moři“, což je 

interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu.  

 

 8. 11. absolvovali žáci 7. ročníků v rámci projektu „Zefektivnění česko-polské 
spolupráce v boji proti kyberšikaně „ interaktivní přednášku a besedu o nebezpečích, 

která na děti číhají na internetu. Tento projekt byl realizován Centrem prevence 

rizikové virtuální komunikace fakulty UP Olomouc. Tato akce byla zajištěna Mgr. 

Irenou Šindlerovou, referentkou prevence kriminality a manažerkou projektů 

z Odboru školství, kultury a sportu. 

 

Během měsíce listopadu se uskutečnily intervence okresního metodika prevence ve třídě 5. A, 

kde byly řešeny velmi špatné vzájemné vztahy mezi žáky. 

 

 21. - 22. 11. se metodička prevence zúčastnila akce pořádané MěÚ Krnov – 

„Vzdělávání aktérů prevence“ na Zlaté Opavici v Holčovicích  

během školního roku MP navštívila setkání metodiků prevence ZŠ a SŠ svolávané okresním 

metodikem prevence Mgr. Stanislavem Tomanem. 

 

 11.12. navštívil šesté třídy pan Jiří Vlček, pracovník centra Krystal help s.r.o. se svou  

besedou na téma „Drogy“. To že žáky toto téma zajímalo, bylo znát hlavně při 

závěrečné diskusi.  

 

 24. 1. 2020  žáci 9. AB absolvovali na místním oddělení PČR na Albrechtické ulici 

přednášku, kde byli seznámeni s tématy:Co je ještě jen přestupek, co je již trestní 

čin?Jaká je výše sankcí za přestupek? Jaký trest mi hrozí, když spáchám trestný čin? 

Přednášku vedla por. Karla Špaltová, policistka, která má na obvodním oddělení PČR 

na starost prevenci 

    

 Během 1. pololetí MP navštívila 23. 10. setkání metodiků prevence ZŠ a SŠ svolané 

okresním metodikem prevence Mgr. Stanislavem Tomanem. 

 

 Na den 16. 3. jsme měli zajištěnu pro žáky 8. a 9. tříd projekci filmu „V síti“, ale 

bohužel se nemohla uskutečnit, protože se kvůli coronaviru uzavřely školy. 

 

Členové pedagogického sboru se dne 27. 3. zúčastnili on-line vzdělávání „Klima a kázeň - 

legislativní nástroje“, které vedla Mgr. Michaela Veselá, přední odbornice ČR na školní 

právo. 

    Snažili jsme se na začátku listopadu požádat OSPOD při MěÚ Krnov o svolání případové 

konference na problémového žáka 6. třídy, ale bohužel byla naše žádost zamítnuta z důvodu 

zlepšení stavu. 

 

 Kromě výše uvedených akcí probíhal rovněž i letos kurz dopravní výchovy ve 4. ročnících.  
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 Žáci 3. a 6. ročníků absolvovali preventivní program "Hasík" vedený profesionálními 

hasiči. 

 Situace během distanční výuky přinesla všem vyučujícím nové zkušenosti a téměř 

všichni se naučili využívat výhody počítačové techniky a on-line výuky. 

 

 

7. Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Název kurzu Počet pracovníků 

Jak vyučovat přírodovědné předměty 1 

Metodická poradna – 3x 1 ZŘŠ 

Pojmové mapy v pedagogické praxi 2 

Dějiny na fotografii 1 

Židé, dějiny a kultura I. 1 

Metodické a poradenské centrum pro školy 2 

Kooperativní a párové metody učení 1 

Židé, dějiny a kultura II. 1 

Matematika a zeměpis, dějepis a přírodopis 2 

Sociální dovednosti a efektivní komunikace 25 

Matematická gramotnost 2 

Kázeň ve škole – legislativní nástroje (online) 30 

Čtenářské dílny – 1x za měsíc 3 

MAP  5 

 

 

 

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  

OSPODAR – řešení neomluvené nepřítomnosti žáků, výchovné problémy 

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

AŠSK – organizace sportovních soutěží, účast na sport. soutěžích 

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

 

Středisko ekologické výchovy: 

- přírodovědná soutěž „Betula Pendula“  

- výuka na Hliništi 

- Motýl            

- vánoční a velikonoční dílny 

 

Spolupráce s MŠ (Nám. Míru, Svatováclavská, Gorkého, Hlubčická, Žižkova,                              
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K. Čapka, Mikulášská, Jiráskova) – s těmito MŠ spolupracujeme dlouhodobě. 

V průběhu šk. roku společně pořádáme celou řadu akcí pro děti, některé MŠ využívají 

naše prostory pro pořádání svých aktivit (kuchyňka, tělocvična, hřiště).   

  

Společné akce pro děti MŠ: 

 

  – ukázkové hodiny v 1. třídě pro budoucí prvňáčky, prohlídka školy 

– informace pro rodiče k zápisům do 1. třídy – návštěvy mateřských školek 

– vaření 

– pěvecké soutěže  

– Halloween 

– přírodovědné dopoledne na Starém Hliništi 

– vánoční posezení s programem v MŠ, výměna dárků 

– lampiónový průvod městem 

– otevřená tělocvična pro rodiče a děti 

– akce pro MŠ ve škole – „Mámo, táto, najdi si mě.“ 

 

Hasiči Krnov: 

–  projekt Hasík pro 2. a 6. Ročníky 

– exkurze v požární zbrojnici, spolupráce se školní družinou v rámci  

  požární prevence 

 

SVČ Krnov: 

– dopravní výchova – Mladý cyklista, divadelní představení, karneval,    

další účast na vybraných akcích a soutěžích. 

 

Spolek rodičů při základní škole: 

 – spolufinancování sportovních a kulturních akce 

– organizace školního večírku  

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

při odměňování nejlepších žáků) 

 

 

Spolupráce s Městskou policií Krnov: 

  – při zajišťování akcí pro děti (lampiónový průvod, beseda ve školní družině a  

  ve třídách v rámci prevence sociálně patologických jevů, regulace automobilové  

  dopravy v době zvýšeného pohybu dětí v okolí školy, …) 

 

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 a pedagogů na životě ve městě 

 

- provádění údržby části zelených ploch v okolí školy žáky a učiteli školy  

- celoroční spolupráce dětí s domovem důchodců – vzájemné návštěvy, vystupování dětí  
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- exkurze u hasičů, městské policie, Policie ČR 

- exkurze na SŠ, do významných krnovských podniků, nově jsme organizovali i exkurze   

   v provozech – obchod a řemeslné dílny 

- účast na výstavách a akcích v rámci kariérního poradenství 

- Den mobility, zdraví a sociálních služeb 2018 

- Mámo, táto, najdi si mě – pro děti „předškoláky“ z MŠ 

- účast na vánočních trzích   - Masopust (akce společně s MŠ)             

- besedy v knihovně    - lampionový průvod městem  

- podzimní a jarní sběrový týden             - sběr kaštanů a žaludů             

- sběr vršků, sběr hliníku              - ukázkové hodiny pro MŠ    

- volby v prostorách školy 

 

 

 

8.3 Účast žáků školy na soutěžích 

 

K největším celoškolním akcím už několik let patří: 

 

- Miss školy (MISSÁK školy)   

- atletický den 1. stupeň a 2. Stupeň 

- lyžařský kurz pro 2. ročník; 7. ročník 

- Mámo, táto, najdi si mě…  

- vánoční zpívání na schodech 

- Motýl – adaptační kurz pro 1. ročník 

- Adaptační kurz pro 6. ročník 

- Projektový den „Ochrana obyvatelstva“  

- Projektový den -  30. výročí Boje za svobodu a demokracii. 

 

 

Další školní soutěže a akce:  

 

 - šplh (mladší žáci, starší žáci, chlapci, dívky)    

- olympiáda v ČJ, biologická olympiáda, Pythagoriáda, matematický Klokan, olympiády  

   v AJ, v NJ,  v Zeměpise a Biologii  

- Rhyme is Fine - anglické, německé a ruské texty 

- vitamínový den     - turnaj ve stolním tenise chlapců 2. st.       

- školní kolo vybíjená 4.– 5. tříd           - turnaj ve florbalu (mladší, starší žáci)     

- olympiáda netradičních her ŠD            - turnaj v přehazované – dívky 2. st..                       

- vánoční turnaj ve vybíjené    - turnaj v kopané 

- turistické vycházky o víkendech                 - recitační soutěž 1. i 2. stupně 

- Vánoční rolnička              - řečník školy              

- Májová notička     - výtvarné dílny             

- rukodělné dílny     - vánoční dílny            

- velikonoční dílny     - ekologické soutěže            

- vaříme ve školní kuchyni  

- Děti za katedrou              - pletení pomlázky            

- klávesové nástroje              - strunné nástroje             

- dechové nástroje     - koloběžkové závody            

- exkurze do Osvětimi    - exkurze – vánoční Wroclav           

- exkurze do Vídně     - exkurze do technického muzea v Ostravě 
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- návštěva divadla v Opavě i v Krnově  - šachový turnaj 

- mikulášská nadílka     - dílna ke Dni matek 

- vystoupení Perštejnů    - přednášky v rámci prevence 

- Valentýnská pošta     - planeta Země 

- dopravní soutěž     - atletický trojboj  

- listování      - testování 3., 5., 7., 9. ročníků 

- pečení perníčků     - hravá věda 

 

Meziškolní soutěže:  

 

- okrskové kolo ve vybíjené chlapců  

- okresní kolo ve vybíjené dívek (1. místo) 

- okresní kolo ve florbale chlapci 3. – 5. třída (3. místo) 

- Mc Donald´s cup okrsek 2.- 3. třídy (3. místo) 

- Mc Donald´s cup okrsek 4.- 5. třídy (3. místo) 

- okrskové kolo ve florbale chlapci 6. – 7. třída (1. místo) 

- okresní kolo volejbal dívky 

- okresní kolo ve šplhu dívky 

 

8.4 Školní družina 

 

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

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

přilehlý park. 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. 

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.“ 

Dětem bylo nabídnuto pět zájmových kroužků: Bowling, solná jeskyně, šikovné ručičky, 

stolní tenis, pohybové hry.  

Ve školním roce 2019/2020 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno celkem 

107 žáků z 1.–4. ročníku.  

 

Akce školní družiny: 

 Král a královna Koloběžka 
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Adaptační den – Ježek 

Výstavka ovoce a zeleniny - ovocný den 

Domečky pro skřítka Podzimníčka - sbírání a tvoření z přírodnin 

Městská policie Krnov – beseda 

Den stromů - strom přání 

Kreativní podzimní dílna Dráčik 

 Duchové jsou tady – Halloween 

Halloweenské soutěžní odpoledne - spolupráce s dramatickým kroužkem 

Čarování s PET vršky - Dej tělo do pohybu,  

Andělské tvoření -  kreativní dílna   

Adventní věnce – výstava 

Vánoční jarmark - hlavní náměstí 

Mikulášská nadílka s pohádkou "O jablku poznání" 

Soutěže v SVČ Krnov 

Mikulášsko- čertovský bowling 

Vánoční posezení u stromečku – besídka 

Doktorská pohádka - divadélko Smíšek 

Masopustní průvod Krnovem v maskách v doprovodu dechovky "Krnovanky" 

Karneval - S princeznou ze mlejna - SVČ Krnov,  

„O dvanácti měsíčkách" - návštěva domova mládeže na Střední automobilní škole. 

 Pravidelně 1krát měsíčně kino. 

 

V letošním školním roce měla být naše škola pořadatelem 8. Netradičních olympijských her, 

ale pro pandemii Covid-19 byla přeložena na příští školní rok, rovněž se neuskutečnily i 

ostatní 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 2019/2020 neproběhla kontrolní činnost ČŠI. 

 

 

 

 

10. Údaje o hospodaření školy 
 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok - viz. příloha č. 1  - Výkaz zisků a ztrát za rok 2020 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 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“ 
 

Rozvojové programy MŠMT 

Rozvojový program -  „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (V..etapa) 

 
 
 

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 
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Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve školním roce 2018/2019 škola spolupracovala s odborovou organizací 

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 důchodců Krnov 

MAP Krnovsko – zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ 

 

 „Moderní škola“ – projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a efektivní 

komunikaci a personální podporu. 

  

 

 Projekt „Společný rozvoj inkluze v Krnově“. V rámci projektu zajišťujeme provoz 

doučovacího klubu zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí a gramotnosti žáků na škole, 

snažíme se prostřednictvím činností doučujících pedagogů, speciálního pedagoga a školních 

asistentů eliminovat u žáků riziko školní neúspěšnosti. Součástí projektu je také spolupracovat 

s rodiči, zajišťovat poradenství pro rodiče a žáky v oblasti inkluzívního vzdělávání, 

spolupracovat na osvětové činnosti v oblasti inkluzívního vzdělávání směrem k širší 

veřejnosti. 

 

 Jsme zapojeni do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov“, 

jehož hlavním cílem je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že 

bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně 

společného plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb, 

zlepšení podmínek pro práci pedagogů a zvyšování jejich odbornosti. 

 

OKAP - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání - se Střední školou průmyslovou, 

Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21C, spolupracujeme při naplňování 

jednotlivých aktivit projektu, který se v průběhu tří let (2018–2021) zaměří na podporu a 

zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a 

elektrotechnických, čímž by se mělo dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu 

práce.  
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Výroční zpráva O poskytování informací  
podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období                       

 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb.                 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona                 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění. 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace  

     0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  

     0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 

     0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 

     0 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

v archivu školy. 

     0 

 

 

 

 

Fotografie z akcí 

 

 

Ovocný den                                       Masopust ŠD 
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Adaptační den 1. A            Den profesí 

 

  Krmení ptáčků    Mikulášsko-čertovský bowling 

 

          
 

  Vánoční trhy          Beseda v knihovně 
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           Preventivní akce „Tak to nechceš“           Vánoční pečení 

 

  

Lyžařský výcvik           Výlet do Vídně 
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Závěrečné hodnocení 

  

 Uplynulý školní rok byl rokem náročným. Díky epidemiologické situaci se nám 

nepodařilo splnit všechny stanovené cíle, které jsme si stanovili. 

 

Kladně hodnotím přizpůsobení se žáků distančnímu vyučování, které se stane součástí našeho 

vzdělávání. Naši žáci ukázali, že dokážou pracovat samostatně, být zodpovědní a 

komunikovat s učiteli. 

 

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. 

 

Děkuji za spolupráci a podporu členům Školské rady pod vedením paní Bc. Marcely 

Vondrákové, členům Spolku rodičů při základní škole pod vedením paní Ing. Lucie 

Vaňharové, pracovníkům Odboru školství, kultury a sportu vedeným Ing. Pavlínou Říhovou. 

 

 

                           

Zpracovala : 

Mgr. Nikola Krusberská  

 

Školská rada schválila dne:  15. 10. 2020   Bc Marcela Vondráková 

                  předsedkyně školské rady 

 

V Krnově 6. 10. 2020                 Mgr. Nikola Krusberská  

     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 

2. Rozvaha k 31. 12. 2020 

 


