„Nejstarší školní kronika odkazuje na zprávu místního duchovního správce Jana Homoly
ze dne 12. dubna 1807, adresovanou Krajskému úřadu v Opavě, dle níž byla škola
ve Skřipově zřízena v roce 1791 v budově č. 52. Do té doby chodily děti do školy v Březové.
V roce 1821 byl postaven na stavební parcele č. 1 dům č. 76, ve kterém následujících 80 let
sídlila škola (tzv. stará škola). Po jejím vystěhování budova sloužila jako obecní hostinec
(1901–1928), než ji v dražbě koupil soukromý nájemce a rovněž v ní po rekonstrukci
provozoval hostinskou živnost. Budova stojí dodnes a tzv. stará škola tvoří její levou
polovinu. Dle půdorysného plánu, dochovaného v nejstarší školní kronice, měla stavba
původně obdélníkový půdorys. Chodba v příčné ose dělila dispozici na dvě shodné části,
jedna sloužila jako učebna, druhá, rozdělená příčkami, jako byt učitele. Obě tyto části
prosvětlovaly dvojice oken, směřujících do ulice. Vstupu do budovy bylo předloženo
schodiště, které vyrovnávalo rozdíl mezi výškou ulice a podlah zvýšeného přízemí. Budovu
překrývala vysoká sedlová střecha.“1
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„Vlevo od objektu školy stála také zděná hospodářská budova, která byla rozdělena
na tři prostory: komoru, dřevník a stáj pro dobytek. Tak však již dnes nestojí, na jejím místě
vznikla přístavba hostince. K této školní budově patřila i zahrada na parcele č. 105. Ve druhé
polovině 50. let 19. století zřídila obec na parcelách č. 182, 183 a 184 školní
zahradu k výuce ovocnářství a zelinářství. Tyto pozemky však ležely ve střední části obce,
zhruba kolem budoucích domů č. 107 a 139. Na vzniku zahrady měl jistě zásluhu i zemský
školní rada, který dne 17. července 1856 vykonal vizitaci škol ve Skřipově a Hrabství.
V korespondenci o jejím zřízení a finančním zajištění jejího vybudování mezi Zemskou
vládou slezskou v Opavě, Okresním úřadem v Bílovci a obcí z let 1856–1857 se za obec

podepsali starosta August Stoklasa, radní Valentin Binar a učitel Jan Lakomý (Johann
Lakomy).“3
„Díky kronikám si můžeme udělat představu i o počtech žáků, navštěvujících tuto školu.
Nejstarší záznam se dochoval pro školní rok 1871/72, kdy do školy chodilo ze Skřipova 151
dětí (72 chlapců a 79 dívek) a z Hrabství 51 (25 chlapců a 26 dívek). V následujících
sedmdesáti letech se počty skřipovských dětí pohybovaly mezi 129 až 202. Děti z Hrabství
chodily do zdejší školy, respektive filiálky (pobočky) skřipovské sídlící v Hrabství, ve které
skřípovští učitelé vyučovali. Od školního roku 1882/83 se škola v Hrabství osamostatnila jako
jednotřídka. V posledním sledovaném školním roce 1937/38 školu navštěvovalo 120 dětí (53
chlapců

a

67

dívek),

přičemž

jedno

se

hlásilo

k

národnosti.“4

německé

„V dubnu 1882 dostali Skřipovští povolení rozšířit jednotřídku na dvoutřídku, na což
však již současná budova školy prostorově nedostačovala, vždyť bylo potřeba ubytovat nejen
vrchního, ale i pomocného učitele. Obec byla nucena si od školního roku 1882/1883
pronajmout od Josefa Uvíry za 50 zlatých ročně nedaleko stojící dům č. 35. Toto řešení bylo
ale prozatimní. V roce 1884 padlo rozhodnutí vystavět novou ve středu vesnice obecní
budovu. Stavba domu č. 107 byla dokončena v září následujícího roku a od 1. října 1885 zde
započala výuka. V pramenech je tato budova někdy označována jako „malá škola“.
V následujících letech probíhaly v tzv. staré budově školy různé opravy a po osmdesáti
letech jejího provozu se občané rozhodli pro výstavbu novostavby v horní části vesnice
u silnice do Jakubčovic. Od roku 1901 je tedy škola umístěna v budově č. 120 (tzv. nová
škola), kde sídlí dodnes.“5
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Jak zmiňuje Pamětní kniha obce Skřipova: „Škola čís. 120. V ní jsou dvě učebny, kancelář
školní, obecní a zároveň pro Raifaisenku, byt pro správce školy a světnička pro svobodného
učitele.7
„Pro novostavbu Skřipovští zakoupili od města Opavy část polní parcely č. 938/2 o velikosti
850 sáhů (tj. 3885 arů) za 2126 K. Stavbu provedla firma stavebního mistra Wilhelma
Rösneraz Bílovce za 12.200 zlatých, celkové náklady dosáhly 29.737 K, kolaudace proběhla
25. října1901. Začátek výuky, plánovaný na 1. listopadu, byl posunut na 25. tohoto měsíce
z důvodu epidemie spalniček mezi školáky. Nová budova školy nesla nápis v českém
i německém jazyce, což si prý prosadila Opavská lesní správa, byť v obci byla v té době
pouze jedna německá rodina. Zanedlouho, co byl jednou v noci německý nápis sundán, byl
nařízením odstraněn i nápis český, a tak byla budova školy až do roku 1918 bez označení.“8
Pamětní kniha obce Skřipova uvádí, že ve zdejší škole vyučovali nejen muži.
„Jelikož

počet žáků v tomto roce stoupl a bude i nadále stoupati, bylo zažádáno o třetí třídu.

Ta byla povolena a přidělena též na zdejší školu nová učitelská síla – slečna Ludmila
Znorovská z Valašského Meziříčí. Toho roku navštěvovalo školu celkem 116 žáků.“9
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„Na schůzi obecního zastupitelstva dne 25. března 1928 se přítomní usnesli, že zakoupí od
města Opavy část pozemku sousedícího se zahradou školy č. 120, aby na něm vystavěli
veřejné a školní hřiště a cvičiště.“12
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V roce 1930 se ze školy měla stát lidová hospodářská škola.
„Na podzim t.r. měla se zde zříditi lidová hospodářská škola. Věc tuto však záskokem provedl
na Požaze p. řed. Krtička a lidovou hosp. školu zřídil tam. Ze Skřipova chodilo do této školy
dosti účastníků, několik starších dvaceti let. Tam též stvořen byl 2. ročník měšťanské školy.“14
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Z Pamětní knihy obce Skřipova se dozvídáme o roce 1933, že:: „Do školy chodilo 110 žáků.
Od Nového roku dostávají všichni žáci knihy a školní potřeby zdarma. Kdož ví, jak dlouho
bude moci místní šk. rada prováděti, když jeví se na všech stranách tak citelný nedostatek
peněz.“16
Rok 1934: “O prázdninách prováděly se větší opravy na školní budově; překládala se střecha
a opravovaly se komíny.“ Po prázdninách chodilo do obecné školy 115 žáků.“17
O rok později:
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Od ledna 1936 získaly žákyně možnost naučit se šít na šicím stoji značky Singer, který
zakoupila místní školní rada.
„Při jeho předání škole uspořádala firma kurs vyšívání na stroji (10 účastnic). Byla to
reklama a paní Vrbková si stroj skutečné koupila.“19
O Velikonocích v roce 1938 „byly do všech tříd pořízeny nové školní tabule od firmy „Ikos“ z Opavy
nákladem přes 3.000 Kč.“ 20

Dne 7. března 1937 byla na budově školy odhalena pamětní deska prvního prezidenta
Tomáše Garrique Masaryka, kterou koupila obec již předešlého roku. Již den předem se ve
škole konala dětská besídka. V den narozenin hlavy státu se pak Skřipovští sešli u pomníku
padlých, kde si vyslechli koncert, následně se v průvodu odebrali ke škole, kde za zvuků
státní hymny starosta obce desku slavnostně odhalil. Následovaly projevy starosty a učitelů,
recitace a zpěv žáků z této školy i školy v Požaze. Po písni „Hej Slované“ se průvod odebral
na náves, kde byla slavnost ukončena. Závěrečnou tečku udělalo večerní divadelní
představení. O čtyři dny dříve byl Masaryk jmenován čestným občanem obce.21

I přes smutek z Masarykova úmrtí se děti i dospělí účastnili bohatého kulturního programu.
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„Od školního roku 1937/1938, přesněji od listopadu 1937, byla při škole zřízena na základě
povolení ministerstva zemědělství lidová hospodářská škola pro žáky z obcí Hrabství,

Jakubčovice a Skřipov. Výuku prováděli místní učitelé.“24

Za 2. světové války neprožívalo české školství šťastné období.
„Během celého okupačního období byla uskutečňována tvrdá germanisace na všech úrovních
veřejného života. Všechna vedoucí místa byla obsazena Němci, Němcům byla dávána
přednost ve všech případech a Češi byli všemožně ve svých právech omezováni. Úředním
jazykem byla němčina, vyhlášky a zápisy byly jen německé, dokonce nápis na české škole byl
jen německý…“25
„Čeští mladí lidé neměli možnost studovat, česká měšťanská škola byla zrušena, středních a
vyšších českých škol v okupovaném území nebylo.“ 26
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Jak je popsáno v Obecní kronice:
„Po celou dobu okupace bylo řádné vyučování stále narušováno. Již v roce 1939 začalo
školní vyučování se čtrnáctidenním zpožděním, protože náš kraj byl pokládán za války
s Polskem za součást operačního území. Pro nedostatek uhlí byly soustavně prodlužovány
zimní prázdniny, a to již od roku 1940. Zimní prázdniny trvaly tedy od 20. prosince do 11.
ledna a od 2. února do 13. února a znovu od 17. února do 4. března 1941. Od března 1940
byl zaveden na školách povinný sběr kostí. Děti musely sbírat týdně kosti z domu, od řezníků,
z hostinců apod. V létě byl povinný sběr léčivých bylin, které se sušily ve škole a odvážely se
pak do lékáren v Bílovci apod.“28
V roce 1942 trvaly zimní prázdniny ještě déle než v předchozích letech. Nejdříve byly
prodlouženy do 24. ledna a pak ještě do 19. února. Od 12. února bylo zavedeno zadávání
domácích úloh. Školní rok 1942 skončil 11. července. Žáci byli dáni k disposici pracovnímu
úřadu. Učitelé byli nuceni odpracovat o prázdninách 31 dnů, Potvrzení o vykonání této

povinnosti bylo zasíláno nadřízeným úřadům. Ve šk. roce 1943-44 trvaly školní prázdniny od
15.7. – do 4.9., školní rok byl ukončen 14. července 1944.“29
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„Během celé okupace nestudoval ze skřípovských mladých nikdo, protože českých škol
v „Říši“ nebylo. Jedinou výjimkou byl jen Vilém Orlík, který počal studovat na učitelském
ústavě v Opavě již r. 1937 a který studium dokončil v Ostravě, kde maturoval 28. května
1941.“31
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Po skončení války se na skřipovské škole vystřídalo mnoho pedagogů.
Nakonec „na měšťanskou školu byli pak ustanoveni na delší dobu uč. Ota Hon a uč. Ludmila
Havelová. Měšťanská škola byla v listopadu 1946 umístěna v opravené budově obecní
školy.“33
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Ve školním roce 1953/54 byl zaveden nový školský zákon a „v důsledku tohoto školského
zákona byla dnem 1. září zřízena ve zdejší obci osmiletá střední škola (OSŠ)“37 s Adolfem
Skácelem ve vedení.
„V roce 1954 byl během hlavních prázdnin instalován ve školní budově č. 120 vodovod, který
pro zdejší školu získal na okresním školním výboru v Bílovci býv. ředitel

Jan Orlík.

O hlavních prázdninách byl také proveden nátěr všech dveří a provedena malba celé školní
budovy.“38
V roce 1955 i v roce 1960 byl školní rok ukončen ve stejný den, a to 18. června, protože se
v Praze konala celostátní spartakiáda.
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60. - 80. léta

„V roce 1960 schválilo Národní shromáždění opět nový školský zákon, podle kterého školy
a výchovná zařízení tvoří jednotnou školskou soustavu, v níž jednotlivé stupně a druhy škol
na sebe organicky navazují. Název školy se změnil na devítiletá a povinná školní docházka
byla prodloužena do patnácti let. 1.- 5. ročník se vyučoval nadále v budově č. 80 (fojtství), 6.9. ročník v budově č.120. Ve školním roce 1962-63 byla zrušena škola v Hrabství a tamní
třídy se staly součástí skřipovské školy i když zůstaly elokovány v Hrabství. Dosavadní
ředitel školy v Hrabství František Mácha odešel do Opavy. Počet žáků školy se zvýšil na
239.“40
Každoročně se děti účastnily mnoha kulturních akcí školy. Vystupovaly při oslavě MDŽ či
připomenutí významných dnů, jakými byly 1. a 9. květen. Škola každoročně uspořádala
mnoho akcí pro rodiče s dětmi. Jednou z nich byl například dětský maškarní ples.
„V neděli 10. ledna 1965 uspořádala ZDŠ tradiční maškarní dětský ples v hostinci Jednoty.
Účast dětí i rodičů byla velmi pěkná. Ples se všem přítomným líbil. Děti obdržely párek
s houskou a sodovku.“41
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„V dalších letech byly obě školní budovy průběžně opravovány, byla vyměněná jednoduchá
okna za dvojitá, ve dvou třídách byly položeny parkety, v budově č. 120 byly zřízeny odborné
učebny pro přírodní vědy, hudební a výtvarnou výchovu a sborovna pro učitele.“44
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Jen malou část pamětí tvoří v Kronice informace o stravování. Jednu zmiňuje Kronika v roce
1971.
„Učitelský sbor zapojuje se v obci a vypomáhá při různých akcích pořádaných MNV. Také má
školní stravování a to 121 strávníků, ke stravování přispívají žáci od 1.- 5. ročníků 3 Kč, a
od 6.- 9. ročníků 3.20, žáci hradí pouze náklady potravin, ostatní režii hradí stát.“47
I záznamy v Kronice se nesly v duchu doby:
„Všechno vylíčeno, natřeno, květinová osázení kolem školky, dvě školní pařeniště a skleník
pro výuku žáků, prostě vše, co se může naší mladé generaci dát, je dáno. …K samotnému
učitelskému sboru, možno si jen přáti, aby naší mládež vychovával v duchu internacionalismu,
který naplňuje představu stoletých tužeb pracujícího lidstva.“48
„V roce 1973 byly zahájeny práce na instalování ústředního vytápění školních budov včetně
kinosálu, který sloužil jako školní tělocvična.
Ve školním roce 1973-74 byla ve škole zřízena školní družina pro děti zaměstnaných matek
a jako vychovatelka zde nastoupila paní Zdeňka Víchová. Od školního roku 1975 byly
zrušeny třídy v Hrabství, v roce 1977 byla zrušena také škola v Jakubčovicích. Navýšený
počet žáků ve skřipovské škole měl za následek rozšíření školní družiny na dvě oddělení,
ve kterých bylo zapsáno 64 žáků. Druhou vychovatelkou se stala paní Marie Vrbková.“49
I záznamy v Kronice se nesly v duchu doby:
„Všechno vylíčeno, natřeno, květinová osázení kolem školky, dvě školní pařeniště a skleník
pro výuku žáků, prostě vše, co se může naší mladé generaci dát, je dáno. …K samotnému
učitelskému sboru, možno si jen přáti, aby naší mládež vychovával v duchu internacionalismu,
který naplňuje představu stoletých tužeb pracujícího lidstva.“50
V roce 1973 bylo ve škole zřízeno ústřední topení, čímž byla dle záznamů snížena prašnost
ve třídách.

Záznam z roku 1978:

51

„V letech 1979-1980 se opět mění organizace školy a devítiletá školní docházka je
přebudována na osmiletou: 1. - 4. ročník, 5. - 8. ročník. Velkým problémem zůstává
nedostatek vody ve školních budovách, který měl být vyřešen právě budujícím se obecním
vodovodem.
Po roce 1980 se materiálně technické podmínky pro práci školy stávají čím dál více
nevyhovující. Budova č. 80, kde se vyučuje 1. - 4. ročník neodpovídá hygienickým
požadavkům, a provozním potřebám, budova č. 120 má k výuce nedostatečné prostory, školní
dílna je v havarijním stavu.“52
Základní škola ve Skřipově se starala i o mimoškolní aktivity dětí. Ve škole byla
zorganizována pionýrská organizace, v roce 1982 v počtu 124 členů a 41 jisker. Mezi další
kroužky patřil kroužek literárně-dramatický, střelecký, přírodovědný, dívčí klub, požárnický a
turistický. Žáci sbírali kaštany, léčivé bylinky, ale i papír a železný šrot.

90 léta až současnost
„V roce 1986 odchází na důchod ředitel školy Antonín Vícha a na jeho místo je do funkce
ředitele školy stanoven pan Ladislav Adamec. Začíná se řešit potřeba komplexní přístavby
nové budovy školy a generální oprava stávající budovy č. 120.
V roce 1989 byla dokončena nadstavba budovy mateřské školy. 1. 9. 1989 začala mateřská
škola svůj provoz v nových prostorách budovy v 1. patře. Přízemní část budovy začala

využívat základní škola a částečně tím vyřešila problematiku nedostatečných prostor
pro výuku. V přízemí MŠ byly vybudovány dvě učebny pro výuku cizích jazyků (anglický
jazyk, německý jazyk).“53
„Ve školním roce 1991-92 byl Školským úřadem zpracován projekt na rekonstrukci přízemí
MŠ na kuchyň a jídelnu a byla přislíbena finanční dotace na přístavbu nové školy. Ta však
nebyla poskytnuta, a proto se od plánované rekonstrukce upustilo.“54
„Až změna politické orientace našeho státu přinesla změny ve školství a naději na výstavbu
nové školy.“55
„V pololetí školního roku 1991/1992 došlo ke změně ředitele školy, na místo ředitele školy
nastoupil pan František Sedláček. Jelikož budovy a zařízení školy byly ve špatném
technickém stavu a opravy by byly finančně náročné, došlo ke společnému rozhodnutí školy
a obecního úřadu přistoupit k řešení provozu školy z důvodů hygienických, bezpečnostních
i ekonomických okamžitě.
Na podzim roku 1993 byl zadán úkol na vypracování (v řadě již 3. projektu) stavební studie,
která má řešit výstavbu školy formou přístavby a rekonstrukce stávající budovy č. 120.
Zpracovaná studie komplexně řeší všechny stávající problémy. Vedení obce zastoupené
starostou panem J. Honem velmi aktivně postupuje v realizaci tohoto záměru, bylo zahájeno
stavební řízení a řada dalších nutných kroků.
Ve školním roce 1996-1997 bylo konečně započato se stavbou nové školy, která byla
rozdělena do čtyř etap. V první etapě přístavba nové školy, v druhé etapě rekonstrukce
stávající staré školy, ve třetí a čtvrté etapě dokončení celého areálu – tělocvičny, kuchyně,
jídelny, družiny, venkovní úpravy, MŠ. Byla zbourána stará budova školní družiny i MŠ,
která byla dočasně přestěhována do MŠ Hrabství. Byly vykopány základy nové přístavby,
hrubá stavba rychle pokračovala pod vedením firmy Stavex. Celá přístavba byla dokončena
v červnu 1998 do podoby, která umožňovala přestěhování nábytku a inventáře tříd a kabinetů
z původní staré budovy školy do nové přístavby.
1. září 1998 začalo vyučování žáků 6. - 9. ročníku v nové budově školy, která byla
vybudována v rámci první etapy rekonstrukce a přístavby školy, zároveň začala rekonstrukce
staré budovy školy. Nižší stupeň se stále vyučoval na „fojtství“.
Od školního roku 1999/2000 začal působit ve funkci ředitele školy pan Miroslav Adámek.
K začátku školního roku 1999-2000 byla zprovozněna renovovaná budova staré školy, která
byla spojena s přístavbou. V roce 2001 byla dokončena a zprovozněna podstatná část školního

areálu. Děti už mohly absolvovat celou výuku pod jednou střechou a nemusely přecházet
během vyučování obcí do různých objektů.
10. listopadu 2001 se konaly oslavy hned několika výročí: 730 let od první písemné zmínky
o obci Skřipov, 210 let od první písemné zmínky školství ve vesnici a 100 let zahájení
pravidelného vyučování ve školní budově č. 120. Poslední dvě výročí souvisela s otevřením
nového školního areálu stávajícího ze tří objektů: renovované původní budovy z roku 1901
a dvou budov nové přístavby zahrnující učebny pro nižší stupeň, kabinety, tělocvičnu, školní
jídelnu, družinu, školní dílnu a žákovskou kuchyňku. Po slavnostním přestřižení pásky,
oficiální části a kulturním programu si návštěvníci prohlédli školu. Slavnosti se zúčastnili jako
hosté zástupci obcí Mikroregionu Moravice, Okresního úřadu v Opavě, České školní
inspekce, zástupci stavitelů, firem a sponzorů.
V roce 2002 byla dokončena poslední etapa výstavby školy, stavba byla zkolaudována
a 1. 9. 2002 zahájila provoz v nových prostorách také mateřská škola, která se po třech letech
přestěhovala zpět z Hrabství do Skřipova .
Po letech tak byl uskutečněn plán moderním potřebám odpovídajícího školního zařízení pro 1.
a 2. st. ZŠ.“56
Rok 2001 byl z pohledu reformy veřejné správy ve školství rokem významným. 1. ledna 2001
byl zahájen proces přechodu „státních“ škol, předškolních a školských zařízení do působnosti
krajů.
Byl nastartován nový model financování regionálního školství. Finanční zabezpečení škol,
předškolních a školských zařízení, které do 31. prosince 2000 zajišťovaly školské úřady,
přešlo do kompetence krajských a okresních úřadů.
V roce 2002 probíhala II. fáze reformy veřejné správy, která byla završena zrušením
okresních úřadů k 31. 12. 2002 a přechodem jejich kompetencí do přenesené působnosti krajů
a obcí s rozšířenou působností.
V září 2002 zastupitelé obce projednali a schválili legislativní kroky potřebné pro přechod ZŠ
na právní subjektivitu. Zrušili dosavadní organizační složky obce (ZŠ, MŠ, ŠJ) k 31. 12. 2002
a zřídili k 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci Základní škola Skřipov, která převzala veškerá
práva a povinnosti vztahující se ke zrušeným organizačním formám. Zároveň vydali zřizovací
listinu nově vzniklé příspěvkové organizace. Obec povolila škole taky doplňkovou činnost
(hostinskou činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, pořádání odborných
kurzů, činnosti spojené s pronájmem nemovitosti).

„Od 1. 1. 2003 se stala škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, která
slučuje ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. V čele příspěvkové organizace stojí ředitel školy jako statutární
zástupce. Mimo hlavní činnost provádí škola i jiné činnosti zařazené jako hospodářské.
Personální a mzdovou agendu převzala škola od školského úřadu. Mzdové prostředky jsou
kryty státní dotací, ostatní provozní náklady pokrývá příspěvek z obecního rozpočtu.
27. června. 2005 zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání schválilo novou zřizovací listinu
příspěvkové organizace s názvem „ Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava,
příspěvková organizace“.“57
Novela školského zákona č.561/2004 platná od 1. 1. 2005 ukládala zřizovateli škol zřídit
s účinností od 1. 1. 2006 školskou radu. Ve škole proběhly volby do školské rady, školská
rada byla zřízena dnem 12. 10. 2005. Měla 6 členů (2 zástupci zákonných zástupců žáků, 2
zástupci zřizovatele a 2 zástupci základní školy). Funkční období školské rady je tříleté.
Od roku 2003 se naše škola potýkala s velkým problémem - nedostatkem žáků. „V jeho
důsledku docházelo ke spojování ročníků na 1. stupni. Zavádění nových forem a metod práce
významně přispěly k šíření dobré pověsti naší školy, což se projevilo zájmem rodičů
z okolních vesnic o výuku svých dětí v naší škole.“58
Školní rok 2007/2008 přinesl nejednu novinku českému (regionálnímu) školství.
Došlo k avizovaným změnám upravující vztah mezi MŠMT a samotnými základními školami
(Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy - ŠVP ). Dopad těchto změn
a reforem se odrazil v koncepci školy a naplňování vzdělávací strategie ŠVP. Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání představoval závazný dokument, který
stanovoval východiska, cíle, rozsah učiva a strukturu školního kurikula. Podle tohoto
dokumentu školy vytvářely vlastní vzdělávací program a podle něj začínají vyučovat od 1.
září 2007. Školní vzdělávaná program Základní školy a Mateřské školy Skřipov nese název
„Společně od a do Z“.
„Od roku 2009 připravuje naše škola pro děti předškolního věku program nazvaný „Škola
nanečisto“. Jedná se o cyklus pořadů pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.“58 Děti se seznámí
s prostředím školy, vyzkoušejí si hravou formou metody práce ve škole, poznají nové
spolužáky. Rodiče mohou své děti pozorovat při zapojení do činností a seznámí se
s organizací práce v 1. třídě a ve škole.
„V posledních letech narůstaly v základní škole problémy s topením - finančně náročné
vytápění propan - butanem, kotle končily svou životnost. V roce 2010 využila obec
výhodného dotačního programu Místní akční skupiny Opavsko na přestavbu kotelny

na vytápění školy biomasou. Byl vybudován zásobník na peletky a nainstalovány 3 kotle KP
50 firmy PONAST. Celková cena přestavby byla 1 229 154 Kč, dotace ze Státního
zemědělského investičního fondu činila částku 878 057 Kč.“59 Roční úspora na vytápění má
do dvou let nahradit náklady obce na přestavbu a vybavení kotelny.
V srpnu 2012 nastoupila do funkce ředitelky školy paní Eva Víchová, která vystřídala
ve funkci pana Miroslava Adámka.
„Základní škola a Mateřská škola ve Skřipově se podílí velkou měrou na životě celé obce.
Žáci naší školy se účastní nejen akcí, které pořádá škola, ale také reprezentují školu na akcích
pořádaných obecním úřadem nebo jinými složkami. Žáci pravidelně zpestřují svým
vystoupením celou řadu společenských akcí, reprezentují školu na soutěžích a olympiádách.
Účastní se soutěží na úrovni okresů, krajů, zúčastnili se také Mistrovství ČR ve Finanční
svobodě. Žáci si mohou vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků, kde mají možnost
rozvíjet své dovednosti.“60
Učitelé zavádějí nové aktivizující formy výuky a metody práce zaměřené na rozvoj
a naplňování klíčových kompetencí .
Zřizovateli školy záleží na tom, aby všichni pracovníci školy měli pro své nelehké úkoly co
nejlepší podmínky, aby se děti a žáci ve škole cítili dobře, aby byli spokojeni i rodiče dětí
a žáků.
„ZUŠ v Hradci nad Moravicí má své detašované pracoviště v ZŠ Skřipov, kde se učí obory
hudební a výtvarné.“61
Naše škola se zapojila do mezinárodní kampaně „LitterLess“. Cílem kampaně „Když méně
znamená více, aneb snižme množství odpadu.“ je snížit množství odpadu a působit na změnu
chování žáků na celém světě. Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o vlivu odpadu na obec
a její okolí.. V rámci této kampaně proběhlo mnoho aktivit, jako např. zábavně vzdělávací
akce pro žáky školy, sběr papíru, školní konference, příprava pracovních listů, letáků, zvýšila
se kontrola třídění odpadu plastu a papíru, navázali jsme spolupráci s jinými školami.
Na jaře roku 2014 naši školu vyzvalo vedení společnosti Optys ke spolupráci na tvorbě
nového časopisu AGE. Jednání se zúčastnila Mgr. et Bc. Eva Víchová, ředitelka školy, a
Mgr. Monika Krajčovičová, učitelka. Ze spolupráce se kromě jiného vyvinul nápad na
uspořádání celostátní soutěže. Zvítězil návrh Moniky Krajčovičové uspořádat soutěž
zaměřenou na šíření lásky a solidarity mezi lidmi. Když byla na podzim roku 2014 Optysem a
časopisem AGE vyhlášena výtvarná soutěž „Srdce s láskou darované“, nikdo netušil, jaká

lavina nápadů a nadšení se spustí. Do uzávěrky soutěže se přihlásilo se svými výrobky a
průvodními dopisy, komu a proč je srdce věnováno, přes 500 školních kolektivů, dohromady
asi 10 500 dětí. Firmě Optys se podařilo získat pro spolupráci divadlo Ypsilon, které také
poskytlo pro slavnostní vyhlášení vítězů svou domovskou scénu v Praze. Slavnostní
předávání cen se uskutečnilo 25. února 2015. Naši školu v Praze zastupovala jako porotkyně
Monika Krajčovičová.
V roce 2014 byla v rámci projektu Obce Skřipov s názvem „Základní škola Skřipov – snížení
energetické náročnosti“ realizována výměna oken v celém objektu školy, zateplení celé
budovy, celý objekt dostal novou omítku, došlo k renovaci střechy nad tělocvičnou,
mateřskou školou a školní družinou, byla zateplena střecha základní školy, kolem celého
objektu byla provedena drenáž, došlo k předláždění schodiště do tělocvičny i rampy
pro bezbariérový vstup.
Novinkou v předškolním vzdělávání od školního roku 2017/2018 bylo zavedení povinného
předškolního vzdělávání. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky
v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, ve dnech školních prázdnin docházka
povinná není.
V dubnu 2018 se uskutečnil již druhý pobytový zájezd do Velké Británie, kterého se
zúčastnilo dvacet žáků ze sedmé až deváté třídy. Za místo pobytu bylo vybráno romantické
pobřežní město Brighton, kde byli žáci ubytováni v rodinách a kde v místní jazykové škole
probíhala dopolední výuka anglického jazyka. V odpoledních hodinách byly pro žáky
připraveny poznávací zájezdy.
Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno
opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci Covid-19. 11. března 2020 se školy uzavřely,
žáci byli nuceni zůstat doma. Mateřské školy z rozhodnutí zřizovatele provoz přerušily
19. března. Výuka, ale také komunikace mezi rodinou a školou, se musela prakticky ze dne na
den od základu proměnit. Koronavirová krize nám všem opět ukázala, že komunikace
a spolupráce školy a rodiny je pro vzdělávání klíčová. Společnost měla také jedinečnou
příležitost poznat, jak je oblast školství důležitá pro fungování společnosti. Výuka dětí a žáků
po několik týdnů probíhala pouze na dálku. Následně se vymezené skupiny mohly částečně

vzdělávat ve školách. Provoz mateřských škol byl přerušen. Po znovuotevření probíhal za
přísných bezpečnostních a hygienických podmínek.
11. května školy obnovili výuku pro žáky 9. ročníku. Výuka byla zaměřena na přípravu žáků
k přijímacím zkouškám. Probíhala třikrát týdně. 25. května jsme otevřeli školu také žákům 1.
- 5. ročníku, jednalo se však pouze o skupiny do 15 žáků. 8. června mohli nastoupit do školy
žáci 2. stupně. I v tomto případě se jednalo o skupiny 15 žáků. Výuka žáků 2. stupně však
neprobíhala denně, z hygienických důvodů se třídy střídaly. Zároveň s prezenční výukou
probíhala rovněž distanční výuka pro žáky, kteří zůstali doma.
Realizované projekty
V roce 2011 se škola zapojila do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vlastním
individuálním programem „Škola Skřipov- inovace výuky“. Hlavním cílem projektu bylo
zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím činností při využití digitálních technologií. Výše
dotace, která činila 930 432 Kč, byla použita na neinvestiční náklady projektu - nákup
výpočetní techniky, učebních pomůcek a materiálů, vzdělávání učitelů, vytvoření 360
digitálních učebních materiálů a 72 výukových materiálů.
V roce 2014 - 2015 byly realizovány tyto projekty:
Z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projekt „Sdílím, sdílíš, sdílíme,
aneb využití ICT pro efektivnější výuku“. V rámci projektu bylo pořízeno 10 tabletů a
software pro pedagogy, pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení na využití tabletů ve
školách, celková částka dotace činila 154 674 Kč s DPH.
Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt „Výzva č. 56“. Projekt
byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských
zařízeních. V rámci projektu se zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii
zúčastnily v průběhu prázdnin dvě učitelky a následně na podzim dvacet žáků
s pedagogickým doprovodem.
Projekt "Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život" (RR ROP
Moravskoslezsko) byl zaměřen na modernizaci výuky v naší škole. Došlo k vybavení dvou
učeben IT technikou, vznikla učebna anglického jazyka a přírodovědná učebna, která byla
dovybavena moderními didaktickými pomůckami. Celková částka projektu činila 858 500 Kč.

V roce 2015 se škola zapojila do evropského projektu „Ovoce do škol“ - určen pro žáky 1. –
5. tříd. Díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně dotovanou zeleninu a
ovoce.
Rok 2016-2017
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo o poskytnutí
dotace na projekt s názvem „Skřipov, škola pro všechny děti“. Celkové způsobilé výdaje
projektu činily 856 529 Kč. Díky tomuto projektu jsme ve škole mohli zřídit od 1. 9. 2016
funkci školního psychologa, v mateřské škole k dvouletým dětem funkci chůvy, pedagogové
se zapojili do vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, byly pořízeny
moderní didaktické pomůcky.
2018
Škola se zapojila do evropských a rozvojových programů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“
určených pro žáky 1. – 9. tříd. Oba projekty podporují zdravý životní styl.
Dále je zapojena do projektu „Recyklohraní“, který sběrem použitého materiálu upevňuje
ekologické cítění.

Škola se zapojila do spolupráce a realizace na projektu OP VVV „Přímá a jasná podpora
školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí.“ V rámci tohoto projektu pracoval v naší škole
školní speciální pedagog, pedagogové v rámci projektu vedli doučování dětí a kroužky
na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1.stupně ZŠ. Příjemcem dotace byla Slezská
univerzita v Opavě.
V tomto školním roce se škola zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů
„Sportuj ve škole“. Cílem bylo umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se
v pohybových aktivitách a používat ověřenou metodiku pohybu pro volný čas dětí tak, aby
umožnila zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školní družině i v mezidobí
dopoledního a odpoledního vyučování.
2019
Státní fond životního prostředí ČR nám poskytl prostřednictvím Národního programu Životní
prostředí dotaci na realizaci akce „Ozdravné pobyty s environmentálním programem“.
Předmětem projektu byly pětidenní ozdravné pobyty v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší
pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Celkový počet účastníků EVP byl 90 žáků, neinvestiční dotace
činila 157 000 Kč. Ozdravné pobyty se uskutečnily v dubnu 2018 a v lednu a únoru 2019,
místem konání bylo Ekologická centrum Lipka v Drnovicích, okres Blansko.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu
Životní prostředí, kterou jsme získali, byla určena na realizaci akce „Zahrada s přírodními
prvky ZŠ Skřipov Výzva č. 16/2017“. Předmětem projektu bylo vytvoření přírodní zahrady
v ZŠ Skřipov. V rámci projektu došlo k instalaci 15 objektů, úpravě zahrady o ploše 700 m2,
bylo pořízeno 22 pomůcek a byly realizovány 2 participační aktivity. Celkové náklady
na realizaci činily 460 003,28 Kč, škola získala neinvestiční dotaci ve výši 391 003 Kč,
obecní příspěvek činil 69 000,28 Kč.
V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ,
ZŠ a ŠD II s názvem projektu „Škola Skřipov II“ získala škola 1.257 521 Kč. Díky tomuto
projektu jsme získali do školy personální podporu v podobě speciálního pedagoga, chůvy
k dvouletým dětem do MŠ, školního asistenta do ŠD. Další aktivity byly zaměřeny
na podporu rozvojových aktivit dětí – doučování, kluby pro žáky, projektové dny, spolupráci
s rodiči dětí a spolupráci s veřejností.

2020
Z projektu 16. výzvy s názvem MAS OPAVSKO – IROP- Vzdělávání 2019 byl realizován
projekt „Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov“.
Podstatou projektu bylo vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity školy.
Projekt byl cílen na modernizaci učebny odpovídající současnému vývoji a moderním
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování, tak, aby byla na požadované úrovni
technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky. Stavebními úpravami
došlo k zvětšení učebny, byly provedeny nové elektrorozvody, došlo k výměně podlahové
krytiny, učebna byla vybavena interaktivním setem, 25 žákovskými počítači, robotickými
stavebnicemi, centrálním serverem a byla zajištěna vnitřní konektivita školy. Škola je pokryta
Wi-Fi signálem s vysokou rychlostí připojení k internetu. Celková částka na realizaci projektu
činila 1 992 772,81 Kč, obecní příspěvek z této částky činil 99 638,62 Kč, dotace byla ve výši
1. 893 134,16 Kč.
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ byla
rekonstruována umývárna a WC v MŠ Hrabství. Požadována výše dotace: 148 918 Kč
z celkové částky 382 921,50 Kč.
Projekt Polytechnické učebny s rozšířenou výukou cizích jazyků z

Integrovaného

regionálního operačního programu bude realizován v roce 2021. Projekt je zacílen
na vybudování učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro
praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje
a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila tak zájem žáků o výuku. Celkové
způsobilé výdaje činí 990 155,10 Kč, z toho vlastní zdroj financování je ve výši 49 155,10
Kč.
V roce 2020 získala škola dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na
projekt s názvem „Šablony III“. Projekt je zaměřen na personální podporu – speciálního
pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit a
aktivit rozvíjející ICT. Celkové způsobilé výdaje činí 594 060 Kč.
Veškeré projekty bylo možné uskutečnit jen díky velké podpoře pana starosty obce - Ing.
Radima Čecha a zastupitelstva obce, kterým není lhostejné vzdělávání dětí a žáků našich obcí.

Správci a ředitelé školy:
1791

Josef Antonín Sommer

1871

Ernest Herbatsch

do r. 1916

Jan Dostál (padl v 1. sv. válce)

1916

Ludvík Rozsypal

1917-1918

Arnošt Hrbáč

1919-1923

JanKalivoda

1923-1927

Adolf Halfar

1927-1929

Ladislav Nosek

1929-1930

Ludvík Rozsypal

1930

Václav Richter

1939-1939

František Richter

1939-1940

Leopold Reck

od 1. 4. 1940

Herbert Ručka

od července 1941

Hubert Kadlczik

březen 1942-1945

František Rozehnal

1945

Božena Pikulíková

1945-1946

Jan Růžička

1946

Květoslava Jančíková

1946-1953

Jan Orlík

1953-1956

Adolf Skácel

1956-1986

Antonín Vícha

1986-1992

Ladislav Adamec

1992-1999

František Sedláček

1999-2012

Miroslav Adámek

od šk. roku 2012/2013

Eva Víchová
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