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Výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením § 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 odst.1 vyhlášky č. 15/2005 
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Část I. 
Základní údaje 

 
 

a) Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 
Skřipov, okres Opava,  
Adresa  školy :  
747 45 Skřipov č. 120 
Identifikátor ředitelství: 600 143 261 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČ: 75027186 
Mail : zsskripov@volny.cz 

 Webové stránky školy: www.zsamsskripov.webpark.cz 
 Tel.: 553 781 125 
 

b) Zřizovatel: Obec Skřipov, 747 45 Skřipov č. 107 
 

c) Ředitelka školy: Mgr., Bc. Eva Víchová, 747 45 Skřipov č.212 
Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Miroslav Adámek, Wolkerova 476, 

749 01 Vítkov 
 

d) Charakteristika školy: 
Základní škola a Mateřská škola Skřipov je plně organizovanou školou  
s 1.- 9. ročníkem. Kapacita školy činí 225 žáků. Vzhledem k demografickým  
a socioekonomickým podmínkám poskytuje základní vzdělávání bez zaměření na 
určitou vzdělávací oblast. 
Ve školním roce 2012/13 probíhala výuka v 1.-9. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání  s motivačním názvem „Společně od A do Z“. 
V devíti ročnících se vzdělávalo ve školním roce 2012/2013 (k 30.6.2013) 143 žáků. 
Na prvním stupni byli žáci 2. a 4. ročníku spojeni do IV. třídy. 
 

Počet žáků k 30.9.2012 k 30.6.2013 
1.-5. ročník 83 81 
6.-9. ročník 62 62 
Celkem žáků 145 143 
Průměr na třídu 18,1 17,8 
Počet tříd 8 8 
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Dojíždějící žáci z okolních obcí (stav k 30.9.2012) 

Jakubčovice 32 
Hradec nad Moravicí 5 
Žimrovice 2 
Kajlovec 1 
Výškovice 5 
Slatina 2 
Bílovec 1 
Lesní Albrechtice 1 
Lukavec 1 
Stará Ves 2 
Březová 1 
Branka u Opavy 1 

 
Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků, mateřská škola s kapacitou 45 
dětí a školní jídelna s kapacitou 300 jídel. 

  
Ve školní družině bylo zapsáno celkem 50 dětí. 
 
Mateřská škola měla 2 třídy, z toho jednu na odloučeném pracovišti v Hrabství, kde 
bylo zapsáno celkem 17 dětí (z toho 6 dívek), ve Skřipově bylo zapsáno celkem 28 
dětí (z toho 10 dívek). 
 
Školní jídelna připravovala svačinky a obědy pro mateřskou a základní školu, obědy 
pro cizí strávníky. 
 

 Škola je bezbariérová. 
 
e) Ve škole je umístěno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Hradec nad 

Moravicí. 
 

f) Školská rada: 
Školská rada byla zřízena dnem 12.10.2005. Má 6 členů (2 zástupci zákonných 
zástupců žáků, 2 zástupci zřizovatele a 2 zástupci základní školy). Ve své činnosti se 
řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
Její členové byli volbami obměněni 21.1.2009 a 10.1.2012 Funkční období stávající 
rady je do ledna 2015. Předsedou školské rady byla zvolena paní Jana Pastyříková 

  
g) Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ): 
 

Občanské sdružení organizující a přispívající na kulturní, společenské a sportovní akce 
dětí a žáků školy. Má výbor tvořený předsedou a 9 členy, který úzce spolupracoval 
s vedením školy a pomáhal s organizací při různých akcích pořádaných školou. 
 



 5 

 
Část II. 

Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 
 

a) Základní škola 
 
Obor vzdělávání:  79-01-C/001 
 
Zvolený vzdělávací program:  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro Základní školu a Mateřskou školu 
Skřipov, okres Opava, příspěvkovou organizaci, Společně od A do Z, zpracovaný podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 

b) Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí 
I v tomto školním roce měla na naší škole odloučené pracoviště. Vyučovalo se pro naše žáky 
v oboru výtvarném a v oborech hudebních (kytara, akordeon, keyboard, hudební nauka). 
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Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 1. stupeň: 
 

Ročník Z toho Vzdělávací oblast Předmět Zkratka 
1. 2. 3. 4. 5. 

Součet 
RVP min DČD 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ 9 10 9 9 7 43 38 5 
  Anglický jazyk AJ 0 0 3 3 4 11 9 2 
Matematika a její aplikace Matematika M 4 5 5 5 5 24 22 2 
Informatika a komunikační technologie Informatika INF 0 0 0 0 1 1 1   
Člověk a jeho svět Prvouka PRV 2 2 2 0 0 6 12   
  Přírodověda PŘ 0 0 0 1 1 2   0 
  Vlastivěda VL 0 0 0 2 2 4     
Umění a kultura Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5 12 0 
  Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 7     
Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 10 0 
Člověk a svět práce Praktické činnosti PČ 1 1 1 1 1 5 5 0 
Celková povinná časová dotace     20 22 24 26 26 118 109 9 
Nepovinné předměty:            
Člověk a jeho svět Náboženství NB 1 1 1 1 1 5     

           

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP   20-22 20-22 22-26 22-26 22-26       

           
Zkratky: RVP - Rámcový vzdělávací program          
             RVP min - minimální časová dotace RVP          
             DČD - Disponibilní časová dotace          
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Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 2. stupeň: 
 

Ročník Z toho Vzdělávací oblasti Předmět Zkratka 
6. 7. 8. 9. 

Součet 
RVP min DČD 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ 4 4 4 4 16 16 0 
  Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12 12 0 
Matematika a její aplikace Matematika M 4 4 4 5 17 16 1 
Informatika a komunikační technologie Informatika INF 0 0 2 2 4 1 3 
Člověk a společnost Dějepis D 2 2 2 2 8 12 0 
  Občanská výchova OV 1 1 1 1 4     
Člověk a příroda Fyzika F 2 2 2 1 7 22 3 
  Chemie CH 0 0 2 2 4     
  Přírodopis PŘ 2 1 2 2 7     
  Zeměpis Z 2 2 1 2 7     
Umění a kultura Hudební výchova HV 1 1 1 1 4 10 0 
  Výtvarná výchova VV 2 2 1 1 6     
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví VZ 0 1 1 1 3 11 0 
  Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8     
Člověk a svět práce Praktické činnosti PČ 2 1 0 0 3 4 1 
  Volba povolání VP 0 0 0,5 0,5 1     
 Finanční gramotnost FG 0 0 0,5 0,5 1   
Volitelné předměty:                   
Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk NJ 0 2 2 2 6 0 10 
  Anglická konverzace AK 0 0 1 0 1     
  Literární seminář LS 0 1 0 0 1     
Informatika a komunikační technologie Informatika INF 1 1 0 0 2     
Celková povinná časová dotace     28 30 32 32 122 104 18 
Nepovinné předměty:          
Člověk a jeho svět Náboženství NB 1 1 1 1 4     

          

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících podle RVP   28-30 28-30 30-32 30-32       
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
Skladba pedagogického sboru: 
 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele školy a 11 učitelů. Z tohoto počtu 
pedagogů je jeden výchovný poradce a zároveň ICT metodik, jeden školní metodik prevence 
a jeden metodik EVVO. Dvě pedagogické asistentky zajišťovaly pomoc žákům s SVP. Ve 
školní družině pracovaly tři vychovatelky, z nich je jedna vedoucí vychovatelka.V Mateřské 
škole pracovala  zástupkyně ředitelky pro MŠ a dvě učitelky. Výuku nepovinného předmětu 
náboženství zabezpečoval pan farář Mgr. Petr Bohačík , kaplan Mgr. Ján Bujňák a katechetka 
paní Alena Halamíčková. Týdně byly celkem vyučovány 4 hodiny. Náboženství navštěvovalo 
32 žáků. 
Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňuje 16 pedagogů z 18. 

 
 

Fyzické osoby Přepočt. počet  
celkem ženy celkem ženy 

Učitelé na 1. stupni 5 5 5 5 
Učitelé na 2. stupni 8 7 6,37 4,37 

Pedagogický asistent 2 2 0,60 0,60 
Vychovatelka družiny 3 3 1,47 1,47 

Celkem pedagogové v ZŠ 18 18   
Mateřská škola - pedagogové 3 3 2,5 2,5 

Školní jídelna 3 3 3,53 3,53 
Ostatní zaměstnanci 6 5 4,48 4,33 

Celkem 30 28 24,43 20,8 

 
Věková skupina Počet 

Do 20 let 0 
21-30 let 1 
31-40 let 8 
41-50 let 10 

Nad 50 let 11 

 
 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 
 
Zápis do 1. ročníku školního roku 2013/2014 se uskutečnil 23. ledna 2013. K zápisu se 
dostavilo 26 dětí (z toho 9 dívek). Ve správním řízení bylo vydáno 21 rozhodnutí o přijetí 
k základnímu vzdělávání a 4 rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok. 
Jedno dítě, které bylo v době konání zápisu pětileté (6 let věku dovrší v říjnu 2013), nebylo 
přijato k základnímu vzdělávání . 
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Struktura žáků, které nastoupí do školy ve školním roce 2013/14 
Počet chlapců 13 
Počet dívek 8 
 
Struktura dle obcí 
Skřipov   10 
Hrabství   4 
Jakubčovice  6 
Bílovec - Požaha  1 
Celkem   21 žáků 
 
 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
 

a) Prospěch 
 

Ročník Počet žáků v 
ročnících 

Prospěli s 
vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 

1.stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 
1. 11 11 10 10 1 1 0 0 1,04 1,04 
2. 15 14 15 14 0 0 0 0 1,10 1,11 
3. 23 23 23 22 0 1 0 0 1,14 1,18 
4. 15 14 9 9 6 5 0 0 1,43 1,40 
5. 19 19 16 14 3 5 0 0 1,31 1,37 
Celkem 83 81         
2.stupeň  
6. 15 15 10 12 5 3 0 0 1,34 1,35 
7. 19 19 7 9 12 10 0 0 1,66 1,67 
8. 15 15 5 6 10 9 0 0 1,92 1,83 
9. 13 13 6 6 7 7 0 0 1,54 1,58 
Celkem 62 62         

 
b) Klasifikace chování (počty) 

 
Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 143 0 2 
2. pololetí 143 0 0 

 
c) Výchovná opatření (počty) 

 
 

Pochvala 
ředitele školy 

Pochvala 
třídního 
učitele 

Napomenutí 
třídního 
učitele 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtka 
ředitele školy 

1. pololetí 6 42 11 3 3 
2. pololetí 35 8 2 1 2 
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d) Absence 

 
V prvním pololetí činila absence žáků 4 275 hodin, což je v průměru 29,4 h na žáka, ve 
druhém pololetí činila absence žáků 6 387 hodin, což je v průměru 44,6 h na žáka. 
Neomluvené absence 0 hodin. 
 

e) Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými 
 
V tomto školním roce jsme na základě odborných posudků školských poradenských zařízení 
měli 20 žáků zařazených do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  12 žáků 
na I.stupni a 8 žáků na II. stupni. Všichni tito žáci se vzdělávali formou individuální integrace 
v běžné škole. Podle typu postižení se jedná o jednoho žáka s těžkým sluchovým postižením, 
jednoho žáka s těžkým zrakovým postižením, dva žáky s vadou řeči a 16 žáků s různými 
vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování a ADHD (hyperaktivita 
s poruchou pozornosti). 
U tří žáků byla nutná pomoc tří pedagogických asistentek (jedna zároveň pracovala jako 
učitelka ZŠ, tudíž je v celkové tabulce vykázána jako učitelka 2. stupně) s celkovým úvazkem 
1,203, jednomu žákovi s vadou řeči bylo povoleno individuální vzdělávání. Žák, kterému bylo 
povoleno individuální vzdělávání konal jednou měsíčně zkoušky z daných předmětů. 
Všem žákům se zvýšeným normativem je vypracován IVP. Předpokladem pro zřízení IVP 
bylo podepsání „Informovaného souhlasu zákonným zástupcem“. Žákům se speciálními 
potřebami se v rámci hodin reedukační nápravy věnovali dyslektičtí asistenti a to minimálně 
jednu hodinu týdně ( podle doporučení škol. poradenských zařízení). 
U dalších 12 žáků byly školskými poradenskými zařízeními diagnostikovány vývojové 
poruchy (především vývojové poruchy učení, nižší intelektové schopnosti, ADHD, vývojové 
poruchy chování aj.) bez nároku zařazení do speciálního vzdělávání. Těmto žákům byl 
věnován individuální přístup, popř. pomoc dyslektických asistentek. 
Všichni vyučující byli na začátku školního roku informováni o žácích se speciálními 
vzdělávacími potřebami a o metodách jejich výuky. Tito žáci se účastnili všech školních akcí, 
preferovaly se takové, ve kterých mohli vyniknout. 
Všem žákům se SVP byla v hodinách věnována zvýšená péče, byl uplatňován individuální 
přístup a docházelo k diferenciaci výukových cílů s využitím podpůrných pomůcek. 
Zvýšená pozornost byla věnována žákům nadaným (organizace a účast v soutěžích, zadávání 
náročnějších úkolů, relace do školního rozhlasu). 
Škola nemá „mimořádně nadané žáky“ ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
 

f) Povinná školní docházka a základní vzdělávání 
 

Povinnou školní docházku splnilo 13 žáků 9. ročníku. Všichni získali stupeň základního 
vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní škole. 
 

g) Umístění žáků se splněnou školní docházkou 
 

Všech 13 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 10 žáků na střední školu 
ukončenou maturitní zkouškou. 



 11 

 

Škola Obor Počet 
žáků 

Délka 
studia 

Ukonč 
studia 

Gymnázium Mikuláše Koperníka, 
Bílovec 

gymnázium 
1 4 MT 

Vítkovická střední průmyslová škola a 
gymnázium, Ostrava 

mechanik - seřizovač 
1 4 MT 

Mendelovo gymnazium, Opava gymnázium 1 4 MT 
Střední zdravotnická škola, Opava zdravotnický asistent 2 4 MT 

strojírenství 1 3 VL Střední škola průmyslová a umělecká, 
Opava informační technologie 1 4 MT 
Masarykova střední škola zemědělská a 
vyšší odborná škola, Opava 

agropodnikání 
1 4 MT 

Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Krnov 

předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

1 4 MT 

Střední škola průmyslová, Krnov uměleckořemeslné 
zpracování dřeva 

1 4 MT 

Střední škola technická, Opava nástrojář 1 3 VL 
Střední zdravotnická škola, Opava ošetřovatel 2 3 VL 
MT = maturita, VL = výuční list 
 
 

Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Na počátku školního roku 2012/2013 byl pro potřeby školy vypracován Minimální 
preventivní program, který má platnost jednoho roku. Ten byl zaměřen na primární prevenci 
rizikového chování. Naším cílem bylo poskytnout žákům co nejvíce informací z oblasti 
zdravého životního stylu a volnočasové aktivity, kde by se nadále rozvíjeli. Cílem působení 
v oblasti prevence je dítě zodpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené 
jeho věku. Pedagogičtí pracovníci a další pracovníci se snažili o každodenní působení na děti, 
o stanovení si a dodržování pravidel chování s právy a povinnostmi všech účastníků života 
školy. 
Primární prevenci jsme zahrnuli do vyučovacích předmětů, kde byl kladen důraz na téma jako 
rodina, přátelství, zdraví, ekologie, ale také škodlivost některých látek a vliv médií na 
osobnost jedince. Škola také nabízela celou řadu kroužků na využití volného času (keramický, 
dramatický, kroužek country tanců, anglického jazyka, hry na flétnu nebo sportovní). V této 
oblasti spolupracujeme i s jinými organizacemi např. ZUŠ Hradec nad Moravicí, 
FIT Sport a. s. Hradec nad Moravicí, Sokol Skřipov atd. Třetím rokem působilo na naší škole 
Dětské zastupitelstvo. Volení zástupci jednotlivých tříd pořádali různé soutěže pro své 
spolužáky. 
Žáci 2. stupně měli možnost si vyzkoušet verzi interaktivního výukového programu Drogy 
trochu jinak. Taktéž se nám podařilo získat pro žáky 2. stupně výukovou sadu společnosti 
Jeden svět školám - Životní prostředí. 
 
Stručný seznam akcí specifické prevence rizikového chování žáků: 

• Beseda s Policií ČR 
• Program „Hasík“ – spolupráce s hasiči z Opavy 
• Akce „Škola zdravé pětky“ – zaměřená na zdravou výživu 
• Hry zaměřené na stmelení kolektivů 
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Stručný seznam nespecifické prevence rizikového chování v tomto školním roce: 

• Nabídka školních kroužků 
• Pořádání kulturních akcí, výtvarných a sportovních soutěží (Pohádkový les, Dětský 

den, Mikulášská nadílka) 
• Pořádání ozdravného pobytu, lyžařského výcviku, výletů a exkurzí 
• Pořádání akci zaměřených na ekologii  
• Vzájemná spolupráce učitelů a žáků při přípravě projektových dnů (Den Země, Školní 

konference na téma „Voda pro život “, Den krajů, projekt Rok stromu, Vánoční 
jarmark) 

• Zapojení se do charitativních sbírek (Fond Sidus, Život dětem) 
 
V letošním školním roce jsme na základě upozornění žáků a rodičů řešili 4 projevy 
šikanování. Každé oznámení bylo řešeno vždy s třídní učitelkou a ředitelkou školy, ve dvou 
případech se sešla celá výchovná komise ve složení – třídní učitelka, ředitelka školy, 
výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Pedagogická rada udělila kázeňské 
opatření DŘŠ a pozvala rodiče k projednání chování do školy. 
V sedmém a osmém ročníku probíhala dlouhodobá intervence na zkvalitnění mezilidských 
vztahů. Dle třídních učitelek těchto tříd se atmosféra ve třídách podstatně zlepšila. 
V příštím školním roce se opět důrazně zaměříme na prevenci rizikového chování mezi žáky 
naší školy, konkrétně na mezilidské vztahy a prevenci šikany. 
 
 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Název vzdělávací akce Počet účastí 
Začleňování výuky cizího jazyka  do výchov. vzěl. procesu v MŠ 1 
Studium pedagogiky podle § 22 odst.1písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 1 
Právní vědomí ve školském prostředí 1 
Studium pro ředitele školy 1 
Dopravní výchova do každého předmětu 1 
Prezentace stud. programů pro výchovné poradce 1 
Čtenářská gramotnost v přírodních vědách 1 
Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku 1 
Metodická poradna pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi 
v MSK 

1 

Jak inovovat ŠVP PV 1 
Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ 1 
Metodické poradny pro ředitelky /ředitele škol a jejich zástupce, 
vedoucí učitelky mateřských škol 

1 

Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií 1 
Tvorba interaktivních prvků pro výuku přírodovědných předmětů 1 
Metodické odpoledne školního preventisty 1 
Slovní úlohy kořeněné životem 1 
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Název vzdělávací akce Počet účastí 
Metodická poradna pro ředitele ZŠ 1 
Metodické poradny pro ředitelky MŠ 1 
Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce 2 
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ 1 
Celkem  21 

 
Celková cena všech vzdělávacích akcí činila 18 730,- Kč, z toho 2 610,- Kč bylo hrazeno 
z prostředků EU. 
Za velmi účinnou formu vzdělávání považujeme také samostudium, konzultace s odborníky a 
školení pedagogického sboru navzájem. 
 
 

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
A) Zájmové kroužky 

Ve školním roce byly pro žáky školy otevřeny tyto zájmové kroužky: kroužek anglického 
jazyka pro děti MŠ a prvního a druhého ročníku, dva dramatické kroužky pro mladší a starší 
žáky, country tance, kroužek hry na flétnu, dva dyslektické kroužky, kroužek jazyka českého 
a matematický kroužek pro žáky 9. ročníku. Na škole měly děti možnost navštěvovat také 
mimoškolní kroužky ZUMBY, stolního tenisu, florbalu. V rámci školní družiny mohly děti 
pracovat v keramickém kroužku. 
Cílem kroužku anglického jazyka bylo seznámit děti MŠ, 1. a 2. ročníku  hravou formou se 
základy cizího jazyka. V keramickém kroužku děti rozvíjely výtvarnou tvořivost, fantazii a 
zručnost. Děti z dramatického kroužku pravidelně vystupují s kulturním programem při 
akcích školy a obce (vítání prvňáčků, setkání s jubilanty, oslavy výročí osvobození obce, 
vítání občánků, Den matek apod.). S velkým ohlasem se zejména u dívek setkal kroužek 
ZUMBY . Hudba, pohyb a tanec byly náplní kroužku country tanců. Kroužek stolního 
tenisu a florbalu nabídl žákům a žákyním vyplnění volného času po vyučování sportovními 
aktivitami. Děti, které se učí  hře na flétnu, vystupují s nacvičenými skladbami na různých 
akcích školy a obce. Kroužek českého jazyka a matematický kroužek umožnil žákům 
procvičit hlouběji aktuálně probírané učivo, žáci také trénovali a procvičovali učivo 
k přijímacím zkouškám. 

 
B) Kulturn ě výchovné akce 

K tradičním kulturním zážitkům žáků  školy patří návštěva kina a divadla. Během měsíce 
září zhlédli žáci 1. a 2. stupně rodinný film Doba ledová 4, děti ŠD zhlédly odpolední filmové 
představení Madagaskar 3, v červnu pak děti navštívily filmové představení Grossovi a 
Ošetřovatel v ZOO. Do Slezského divadla v Opavě se vypravili žáci 3.-5. ročníku na 
pohádkový muzikál Popelka. 
V tělocvičně školy vystoupili v měsíci únoru se svým programem členové šermířského 
souboru Rytíři z Pernštejna, ve kterém zábavnou formou seznámili žáky s bojovou taktikou, 
výzbrojí a výstrojí husitských vojsk. Dalším kulturním zážitkem na půdě školy bylo 
představení nazvané Divadelní cestopis v podání herců Divadélka pro školy z Hradce 
Králové.V hodinách literatury a literárního semináře se žáci seznamují prostřednictvím učiva 
a četby s klasickými díly českého a světového písemnictví. Během představení nazvaného 
Divadelní cestopis předvedli herci originálně ztvárněné scény ze známých tragédií a komedií. 
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Děti MŠ a 1. stupně ZŠ zhlédly v jejich podání pohádku Nová dobrodružství veverky 
Zrzečky. Herci Slezského divadla v Opavě seznámili žáky 2. stupně s krásou české poezie 
v pořadu Česká balada. 
S vánočními zvyky, symboly a vším, co k Vánocům patři, se žáci 1.stupně mohli seznámit na 
výstavě Advent na Střední zemědělské škole v Opavě. Všechny ročníky  1.st. ZŠ , ŠD i MŠ 
se zapojily do soutěže , kterou vyhlásila SZŠ v Opavě k pořádání této akce – výzdoba komet. 
Před nejvýznamnějšími křesťanskými svátky si vyučující náboženství připravili poutavé lekce 
Křesťanské Vánoce a Křesťanské Velikonoce. 
 
 
 

C) Výchovně-vzdělávací akce 

Během školního roku se žáci školy zúčastnili několika ekologických projektů a aktivit. 
Najdi si svůj červený kontejner byla první z akcí, kterou děti absolvovaly v měsíci září 
v Opavě. Naše škola se zapojila do celosvětového projektu – odpadové kampaně nazvané 
Litter Less Campaing. Cílem kampaně „Když méně znamená více, aneb snižme množství 
odpadu“ je snížit množství odpadu a působit na změnu chování žáků a studentů na celém světě. 
Škola dále pracovala na tom, aby po splnění určitých kritérií mohla v  budoucnu získat titul 
Ekoškola. Žáci se také zapojili do projektu Recyklohraní a také do projektu s tématem Rok 
našeho stromu. Na tomto projektu pracovali žáci všech ročníků ve škole i děti v MŠ . Tento 
projekt pak vybraní žáci prezentovali na akci „Prezentace žákovských projektů v oblasti 
EVVO“,  která proběhla 2.4.2013 v Ostravě. V rámci Dne Země se konala na půdě školy 
Školní konference žákovských prezentací na téma „Voda pro život“. Tento projektový 
den byl  zaměřený na ochranu životního prostředí a na rozvoj pozitivního vztahu dětí 
k přírodě. 
V rámci Dne Země se uskutečnila beseda o obojživelnících, na přírodu byl také zaměřen 
výukový program, kterého se zúčastnili žáci 6. ročníku s názvem „Lesní tajemství“. 
Projekt „Kde jsou moje kořeny“, na kterém pracovali žáci 3. ročníku, umožnil dětem 
seznámit se svými předky. 
Každý rok také zavítají na naši školu dobrovolní hasiči s preventivním programem Hasík, 
určený žákům 2. a 6. ročníku. 
Ukázka výcviku dravých ptáků v měsíci červnu  spojená s přednáškou v areálu školy 
zaujala žáky školy i děti z mateřské školy. 
Beseda se spisovatelem Janem Svitákem spojená s ukázkami četby z jeho knih obohatila 
žáky o nové poznatky z oblasti literatury. 
Výchovný koncert, který se ve škole uskutečnil ve spolupráci se ZUŠ v Hradci nad Moravicí, 
byl určen dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ. Posluchači se seznámili zábavnou formou s některými 
hudebními nástroji a skladbami našich i zahraničních hudebních skladatelů. Ke konci 
školního roku zhlédly žáci 1. stupně  hudební muzikál Šípková Růženka v podání žáků ZŠ 
Pustá Polom. 
V září začala naše škola společně se ZŠ Opava  Šrámková a ZŠ Vávrovice 
 spolupracovat na pilotním projektu Finanční gramotnost na 1. stupmi ZŠ , který probíhal 
pod záštitou firmy OPTYS. Firma OPTYS celý projekt financovala a připravovala pro žáky 
různé soutěživé aktivity. 
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Exkurze a výlety 
Exkurze a výlety přispívají k rozšiřování vědomostí a znalostí žáků mimo školu. Žáci  
5. ročníku navštívili podnik Smurfit Kappa v Žimrovicích , kde se seznámili s výrobou 
papíru. Tuto exkurzi žáci získali jako odměnu za nejvíce nasbíraného starého papíru ve školní 
soutěži. 
Přilákat děti k četbě bylo hlavním cílem knihovnických lekcí v Knihovně Petra Bezruče 
v Opavě, kterých se na podzim zúčastnili žáci 2. a 4. ročníku. Exkurze do nově 
zrekonstruovaného Slezského muzea v Opavě obohatila znalosti žáků 5. ročníku. 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili v listopadu Informy  v Opavě, na které se pravidelně prezentují 
střední školy regionu. Cílem exkurze je žákům pomoci při jejich těžkém rozhodování o 
budoucím studijním zaměření. Také návštěva Úřadu práce v Opavě byla pro žáky velmi 
poučná. 
Na červen byly naplánovány školní výlety tříd. Žáci 1.- 6. ročníku poznávaly krásy a 
zajímavosti našeho kraje. Navštívili Technické muzeum v Kopřivnici a město Štramberk se 
všemi pamětihodnostmi, žáci 4.- 6. ročníku se navíc ještě seznámili ve Fulneku v muzeu J.A. 
Komenského s  životem, dílem a celosvětovým významem J.A. Komenského.Technickou 
památku v Dolních Vítkovicích si prohlédli žáci 7. a 8. ročníku, žáci 9. ročníku se vydali na 
dvoudenní výlet do Jeseníku, kde se v rekreačním středisku  Relaxa Stará Ves u  Rýmařova 
věnovali netradičním sportovním aktivitám.Děti MŠ Skřipov a Hrabství se zúčastnili zábavné 
akce  na zámku  v Kuníně u Nového Jičína.Kromě prohlídky zámku byla pro děti připravena  
divadelní pohádka , soutěže , děti si mohly vyzkoušet divadelní kostýmy. 
 

D) Sportovní a rekreační akce, soutěže 

Podzimní vycházka do Pohádkového lesa přilákala spoustu dětí a jejich rodiče. Organizace 
této akce se ujali pedagogové naší školy ve spolupráci se SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov. Děti 
během vycházky potkávaly nejen pohádkové bytosti, ale plnily také spoustu úkolů. 
Plavecký výcvik, který je součásti výuky tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku a pro děti 
 MŠ, probíhal v prostorách opavského krytého bazénu v prvním pololetí školního roku. 
V polovině ledna se konal lyžařský kurz a zimní ozdravný pobyt v Jeseníkách, kterého se 
zúčastnilo 29 žáků pod vedením pěti instruktorů. Pro děti a jejich rodiče byly v únoru a 
březnu určeny lyžařské zájezdy na Praděd. 
Mezi tradiční a velice oblíbené sportovní akce patří před Vánocemi soutěž ve skoku vysokém 
nazvaná O pohár starosty obce. Také v letošním roce se setkala s velkou účastí žáků obou 
stupňů. 
Dětské zastupitelstvo v průběhu roku zorganizovalo pro své spolužáky celou řadu sportovních 
soutěží. Žáci se utkali o titul „král st řelců“  nebo soutěžili v přeskoku přes švihadlo. 
Žáci školy se během roku zúčastnili několika sportovních soutěží a utkání mezi jinými 
školami- okrskové kolo ve vybíjené, na kterém naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku, 
soutěž ve florbalu, soutěž ve stolním tenise, atletický čtyřboj v Opavě v ZŠ Englišova. 
První místo v soutěži ve florbalu a pohár získaly děti, které se věnuji florbalu v mimoškolním 
kroužku. 
V posledním týdnu školního roku vyučující zorganizovali pro žáky 2. stupně branný den. 
Žáci se během turistických vycházek vydali do okolí Skřipova a do Hradce nad Moravicí. 
Během cesty žáci poznávali přírodniny a orientovali se v krajině. 
Mnoha sportovních aktivit si užily také děti ze školní družiny - jízda zručnosti na 
koloběžkách, turistický výšlap do Hradce nad Moravicí přes Včelí hrad, dopravní 
soutěž. (viz.Zpráva o činnosti ŠD) 
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E) Vědomostní a dovednostní soutěže 

Po mnoha letech se žáci školy objevili v měsíci říjnu v televizní soutěži Bludiště. Čtyřčlenné 
družstvo složené z žáků 9. tříd soutěžilo ve znalostech a dovednostech se Základní školou 
Komenského z Nového Jičína. Přestože se našim žákům nepodařilo postoupit do dalšího kola, 
reprezentovali školu vzorně. Návštěva televizního studia se stala velkým zážitkem  pro žáky 
7.- 9. ročníku, kteří jeli podpořit své soutěžící spolužáky. Na podzim si mohli zájemci z řad 
žáků 9. ročníků vyzkoušet SCIO testy. Recitační soutěž přilákala spoustu soutěžících, kteří 
před zraky početného dětského obecenstva předvedli své umění. Dětské zastupitelstvo 
připravilo žákům školy spoustu aktivit a soutěží. Na podzim měly děti za úkol výtvarně 
ztvárnit zážitky z prázdnin, před Vánocemi uspořádalo DZ turnaj ve skládání puzzlí. 
Vědomosti z oblasti přírodních věd si žáci ověřili v Olympiádě z chemie a přírodopisu.  Na 
podzim a na jaře se žáci zapojili do vědomostních soutěží organizovaných ZOO Ostrava. 
Družstvo složené z dětí 4. a 5. ročníku naši školu úspěšně reprezentovalo v soutěži  Velká 
cena malých zoologů. Pro druhý stupeň byla určena Soutěž mladých zoologů, která 
ověřovala vědomosti žáků z tematické oblasti „Brouci ČR“ .Obě družstva vyšších ročníků ve 
velké konkurenci škol výborně obstála. V hodinách informatiky se žáci druhého stupně 
zapojili do soutěže Najdi, co neznáš, vyhlášené Seznamem. cz. Úkolem žáků bylo zjistit na 
internetu odpovědi na zadané otázky. Kromě zábavy tato soutěž žákům přinesla navíc 
zkušenosti s vyhledáváním potřebných informací. Každým rokem v březnu se žáci na celém 
světě účastní soutěže Matematický klokan. Žáci naší školy se této soutěže pravidelně 
účastní. Přírodovědný klokan ověřil a vzájemně porovnal znalosti žáků v oblasti přírodních 
věd. Žáci 5.- 9. ročníků se stali úspěšnými řešiteli matematické soutěže Pythagoriáda, 
nejlepší řešitelé z 5. ročníku se zúčastnili okresního kola této soutěže. Žáci 5. a 9. ročníku byli 
testováni v projektu Gepard společnosti Scio. Celý projekt Gepard je financován z peněz EU 
a MŠMT. Cílem projektu je rozvíjet dovednosti, které pomáhají obstát v současném světě a 
zároveň podpořit koncept informační gramotnosti. Na jaře se škola zapojila do Soutěže 
technických dovedností. Dva výherci školního kola úspěšně reprezentovali naši školu ve 
finále, které se konalo na Střední škole technické v Opavě. V tomto finále získal žák naší 
školy 1. místo. Rovněž úspěšné bylo družstvo dívek, které se zúčastnilo okresního kola 
Floristické soutěže v Opavě – aranžování květin, kde jedna žákyně získala ve velké 
konkurenci základních a středních škol 2. místo. 

 
F) Prezentace školy na veřejnosti 

Žáci naší školy pravidelně vystupují na kulturních akcích ur čených pro veřejnost. 
V letošním školním roce žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu na dvou výstavách 
v Jakubčovicích, Vánočním jarmarku  ve Skřipově i ve Výtvarném centru Optys v Opavě. 
Na těchto akcích se žáci prezentovali nejen svými výtvarnými výrobky, ale také kulturním 
vystoupením. Děti také pravidelně obohacují program při těchto příležitostech: vítání 
prvňáčků, setkání s jubilanty, oslavy výročí osvobození obce, vítání občánků, Den matek 
apod..U příležitosti Dne matek vystoupily děti v Jakubčovicích s pohádkou Dvě sestry a ve 
Skřipově s pohádkou Princezna a drak. Každoročně zahajují ples pořádaný SRPDŠ žáci 9. 
ročníku. Také letos se této úlohy zdárně zhostili a ples zahájili tradiční polonézou. 
 



 17 

 
G) Další akce 

 
V pondělí 3. září se po prázdninách žáci opět vydali do školy. Slavnostní ráz tomuto dni 
každoročně dodává oficiální zahájení školního roku a Slavnostní přivítání prvňáčků. Po 
krátkém kulturním programu, který si připravili vybraní žáci školy, vystoupili se svými 
projevy paní ředitelka školy a pan starosta. Po společném zahájení školního roku byli 
nejmladší žáci školy v obřadní místnosti oficiálně uvítáni mezi prvňáčky. 
Na začátku listopadu se konalo slavnostní pasování prvňáčků na „malé čtenáře“. Žáci 
9. ročníku, kterým byla svěřena příprava této akce, pro prvňáčky vyrobili šerpy a diplomy. 
V prosinci bylo jejich dalším velkým úkolem, který splnili na jedničku, zorganizovat 
Mikulášskou nadílku. 
Dětský maškarní ples, konaný ve školní družině, zpříjemnil dětem končící první pololetí. 
Vánoční a Velikonoční dílny, konané ve spolupráci s agenturou Tomino, měly u dětí i rodičů 
kladný ohlas. Děti si v nich vyrobily dárky pro rodiče i ozdoby k Velikonocům. Již podruhé se 
letos v jeden den děti oblečením sladily do jedné barvy. Letos se děti i pracovníci školy oblékli do 
modro-zelena. Barevný týden si užily také děti v mateřské škole. 
Mnozí ze žáků společně se svými rodiči podpořili dobrovolnou sbírku a finančně přispěli na 
výcvik a krmení koní pomáhajících nemocným lidem. Pěkná částka se vybrala také pro 
sdružení Život dětem a pro Fond Sidus. 
V letošním roce opět proběhl na naší škole cyklus lekcí pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
„Škola nanečisto“. Děti si pod vedením učiteleky I.třídy vyzkoušely, jak to chodí ve škole, 
zahrály si zajímavé hry a seznámily se s budoucími spolužáky. 
Ekotým pod vedením paní učitelky Mgr. Martinkové vyhlásil pro školní rok 2012/2013 
soutěž ve sběru papíru. Jako odměna pro třídu, která nasbírá nejvíce starého papíru, byl 
jednodenní výlet do firmy Smurfit Kappa v Žimrovicích spojený s návštěvou bazénu 
v hotelu Belária. Vítěznou třídou se stala 5. třída , která si výletu náležitě užila. Ekotým  také 
ke konci škol. roku vyhodnotil projekt „Rok stromu“ a vyhlásil vítěze, kterým se staly děti 
z MŠ Skřipov. 
Dětský den zorganizovali pro své spolužáky žáci nejvyššího ročníku. Na děti čekala trasa po 
budově školy, na níž museli plnit řadu zábavných úkolů. 
 
 

Část IX: 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2012/2013 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekční kontrola. 

 
 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy 

 
Podle řádné účetní závěrky k 31.12.2012 a mezitímní účetní závěrky sestavené 
k 30.6.2013 (v tisících): 
 

Hlavní činnost Vedlejší činnost Závěrka 
k datu Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek 
31.12.2012 12758586,52 12772112,05 13525,53 383998,75 392160 8161,25 
30.6.2012 6458294,04 7607126,67 1148832,63 217228,92 240840 23611,08 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Naše základní škola v průběhu školního roku 2012/2013 pokračovala v projektu Operačního 
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vlastním individuálním projektem „Škola Skřipov – 
inovace výuky“. Náš projekt probíhá a bude ukončen v únoru 2014. 
Finanční prostředky z tohoto projektu, jejíž celková dotace ve výši 930 432,- Kč musí být 
použita na neinvestiční náklady projektu – nákup výpočetní techniky, učebních pomůcek a 
materiálů, vzdělávání pedagogů, náklady na vytvoření 360 digitálních učebních materiálů a 
72 výukových materiálů a ostatní výdaje s projektem spojené. 
Projektový záměr jsme sestavili podle aktuálních potřeb školy. V první fázi jsme se zaměřili 
na obnovu vybavení počítačové učebny a učeben moderními učebními pomůckami. Hlavním 
cílem našeho projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a 
zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. 
Součástí je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve 
vzdělávacím procesu a v profesním životě. 
Mezi další cíle patří inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační 
gramotnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech (rozvoj finanční, 
matematické a přírodovědné gramotnosti žáků, metodické kurzy pro učitele cizích jazyků). 
 
 

Část XII.  
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 
 
Škola není zapojena. 

 
 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech realizovaných 

z cizích zdrojů 
 
 
Škola realizuje projekt „Škola Skřipov – inovace výuky“ (viz část XI.). 

 
 

Část XIV. 
Údaj o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 
 
Odborová organizace při Základní škole a Mateřské škole ve Skřipově není zřízena. 
Velmi těsná je spolupráce školy s občanským sdružením Sdružení rodičů, přátel a dětí 
školy. Finančně přispívá dětem na kulturní akce, školní výlety a kurzy, věcné dary žákům, 
na pitný režim. 
Škola je členem AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), spolupodílí se na 
organizaci sportovních soutěží pro školy a aktivně se jich účastní. 
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V rámci výchovy k volbě povolání škola spolupracuje s některými podniky v regionu 
(OPTYS, fa HON, Slezská tvorba, BRANO, aj.) , Úřadem práce v Opavě, Střediskem 
volného času v Opavě,sdružením  Natura , Tereza,  Střediskem výchovné peče v Opavě , 
Pedagogicko- psychologickou   poradnou, Speciálním  centrem pro sluchově postižené 
v Ostravě , Speciálním centrem pro zrakově postižené v Opavě, Centrem Srdce. Dobrá 
spolupráce je také s místními občanskými sdruženími  např. Sokol, Hasiči, Červený kříž.  
 
 

Část XV. 
Přílohy 

A. 
 

Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ aMŠ Skřipov za školní rok 
2012/2013 

 
Počet žáků:  50 
Počet oddělení : 2 
Provozní doba : 6.00-7.45, 11.35- 16.00 hod. 
Počet vychovatelek : 3 
Činnost školní družiny podporovala rozvoj klíčových kompetencí žáků dle vzdělávacího 
programu školní družiny. Činnosti byly zaměřené na zájmovou, odpočinkovou, rekreační a 
tělovýchovnou činnost. 
Pro žáky byly připraveny i jiné příležitostné činnosti. 
 
Práce a činnost ŠD 
 
ZÁŘÍ, ŘÍJEN 
Pomoc prvňáčkům při jejich adaptaci v novém prostředí. 
Výtvarná činnost byla zaměřena na téma „Podzim“. Žáci využívali k výtvarné činnosti 
přírodniny, výtvarné práce byly zaměřeny  na výzdobu učebny, chodby, tělocvičny a 1.třídy. 
Pozorování podzimní přírody bylo spojeno s vycházkami k místním rybníkům – Ešik, 
Balaton a Uvírák, děti nejen pozorovaly přírodu, ale také sbíraly houby, přírodniny a lesní 
plody, stavěly si zahrádky z přírodnin. 
Při terénní hře šipkovaná procvičovaly děti orientaci v prostoru, hledaly  poklad a plnily 
různé společné úkoly. 
Návštěvy odpoledního představení v kině v Hradci nad Moravicí - Madagaskar 3 - se 
zúčastnilo 29 žáků. 
Turistická vycházka Skřipov – Včelí hrad-zámek Hradec nad Moravicí se uskutečnila 
27.9. a byla spojena s návštěvou dětského hřiště v Hradci nad Moravicí. Linkovým autobusem 
se děti vrátily zpět do ŠD, kde dále probíhala v prostorách MŠ diskotéka a spaní v ŠD. 
Své výtvarné práce žáci prezentovali na „Výstavce prací žáků školní družiny“, která se 
konala u příležitosti voleb do Krajských zastup. a senátu. 
Od října začal při ŠD pracovat kroužek keramiky pro žáky 1.,2.-3.ročníku. 
Děti ŠD se zapojily do těchto výtvarných soutěží: 

• Namaluj svoje oblíbené zvířátko – pro žáky 1.-2.ročníku 
• Umění recyklace pro žáky 3.,4.-5.ročníku 
• Výroba obrazů z pet víček – viz.výzdoba hlavní chodby u vstupu do tělocvičny a 

jídelny ZŠ 
• Registrace ŠD do 9. ročníku soutěže ve „sběru pet víček“(soutěž trvá celý školní 

rok). 
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LISTOPAD, PROSINEC 
Během měsíce listopadu a prosince byly uspořádány tělovýchovné soutěže - pro chlapce 
turnaj ve stolním fotbale, pro dívky jízda na rotopedu. Nejlepší výkony byly oceněny 
odměnami a diplomy. 
Výtvarná činnost byla zaměřena na téma „Vánoce“. Výtvory a výrobky dětí byly použity na 
výzdobu učebny, chodby u tělocvičny a 1.třídy. 
Adventní výstavu v Jakubčovicích obohatili svými výrobky také žáci ŠD ((papírové 
výrobky, keramika). 
6.12. se žáci zúčastnili Čertovského reje – odpoledne plného soutěží. 
16.12. se konal v prostorách školy první Vánoční jarmark na ZŠ . Jarmark obohatili žáci ŠD 
výstavkou svých prací - papírové výrobky, keramika, perníčky a koláčky. 
Před Vánocemi se žáci vydali se svými vychovatelkami na vycházku ke krmelci, aby tam 
zvířátkům zanechali-kaštany, jablka, starý chleba, mrkev a zrní. 
Vánoce si děti ve školní družině připomněly zpěvem vánočních koled, tradicemi a zvyky, 
výzdobou vánočního stromku a vánoční nadílkou nových hraček, výrobou vánočních ozdob a 
přání. 
Děti ŠD se zapojily do těchto výtvarných soutěží: 

• Výtvarná soutěž (Advent na zemědělské škola v Opavě) -„Výzdoba vánočních 
komet“  – kometa  naší ŠD se umístila na krásném 3. místě. 

• Výstava Betlému (MU Hradec nad Moravicí –Národní škola v Hradci nad Moravicí) . 
Betlém dětí naší ŠD získal ocenění, společný dárek pro děti. 

• Výtvarná soutěž (firma Optys) - „Na andělských křídlech“ - pro žáky 
3.,4.,5.ročníku. Úkolem bylo vyrobit jakoukoliv výtvarnou technikou anděla- naše ŠD 
do soutěže poslala 3 výrobky. 

 
LEDEN, ÚNOR 
V lednu chlapci soutěžili v jízdě na rotopedu. Sportovní akce „ Nejsem srab, zkusím to“ 
byla zaměřena na netradiční sportovní výkony - chůze po lavičce ze zavázanýma očima, 
chůze po opačné straně lavičky, hledání prstýnku poslepu mezi korálky, hod na terč, zdvih 
medicimbálu ze švédské bedny, přechod po zavěšené lavičce na kruzích apod. 
U příležitosti ukončení 1.pololetí se konal tradiční Maškarní ples obohacený o soutěže 
v tělocvičně a diskotéka. 
V průběhu měsíců leda a února jsme zaměřili činnosti ve školní družině na hry, které rozvíjely 
smysly, paměť, postřeh a důvtip (hádanky, hlavolamy, křížovky, osmisměrky, doplňovačky, 
pexeso, puzzle, kreslení zpaměti, navlékání korálků na čas a poslepu apod.). 
Týden stavebnic rozvíjel u žáků fantazii, prostorovou orientaci a schopnost orientovat se 
v předloze a stavění podle předlohy. 
Při pobytu venku žáci stavěli sněhuláky a koulovali se. Nezapomněli ani na ptáčky, pro které 
vyrobili krmení ze semen, mrkve a tuku. 
Výtvarná  činnost byla zaměřená na téma „Zima“ a výrobky posloužily opět k výzdobě ŠD, 
ale také k prezentaci školní družiny na výstavce prací žáků ŠD u příležitosti prvního a 
druhého kola volby prezidenta republiky. 
Velkým úspěchem bylo pro školní družinu získání 3.místa v soutěži „UM ĚNÍ 
RECYKLACE “ - nást.obraz z pet víček zdobí chodbu u tělocvičny. 
 
BŘEZEN, DUBEN 
Jarní výstavka prací v Jakubčovicích obohacená o výrobky žáků ŠD měla veliký úspěch u 
všech návštěvníků výstavky. 
Velikonoce byly ve znamení jarních zvyků a obyčejů. Žáci se s nimi nejen seznámili, ale 
také si některé vyzkoušeli. Výtvarné činnosti byly zaměřeny na výrobky na téma Jaro. 
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Pobyt v tělocvičně byl zaměřen na hry na rozvoj obratnosti - cvičení s plnými míči a 
lavičkami, florbal, šplh apod. 
Den Země si žáci připomněli  výrobou výrobků z plastových láhví, mozaiky z pet víček-
fantastické květy, tučňáci z pet lahví. 
Probouzející přírodu žáci pozorovali rychlením větviček keřů a stromů v učebně ŠD – zlatý 
déšť, šeřík, kaštan, slivoň, broskev, buk, třešeň, hrušeň, lípa, ořech, meruňka. 
V dopravní soutěži si žáci zasoutěžili  v jízdě zručnosti na koloběžce a kole. Pro vítěze byly 
připraveny diplomy a sladké odměny. 
 
KVĚTEN, ČERVEN 
Výtvarné činnosti jsme zaměřili na výrobky na téma Léto (zapouštění  barev do klovatiny-
kvetoucí stromy, dekorativní strom – koláž, mořské akvárium – odlitky ze sádry, mořský 
koník-závěs, výroba kytiček z lýka a přání ke Dni matek, jednoduchá hračka pro sourozence). 
Ke Dni matek upekli žáci společně s paní vychovatelkou perníková srdíčka a vyrobili přání 
k svátku babičkám – jako každý rok je roznesli v Jakubčovicích, Skřipově a Hrabství. 
V měsíci červnu proběhla Výstava dětských prací a prezentace školy/ŠD/ ve výtvarném 
centru OPTYS Opava. 
Vycházka a opékání u rybníku Uvírák měla za cíl vést žáky k pozorování negat.vlivů 
člověka na přírodu, k ochraně přírody, pozorování živočichů ve vodě a u rybníka . 
Test na prázdniny měl za úkol prověřit znalosti první pomoci na cestách a o prázdninách. 
Ukončení kroužku keramiky - vyhodnocení celoroční práce žáků v kroužku - uděleny 
pochvaly. 
 
Děti ŠD se zapojily do těchto výtvarných soutěží: 

• Šachový turnaj pro kluky /3.-5.třídy/ 
• Soutěž v přeskoku přes lano 
• Den dětí – soutěže v družstvech v učebně ŠD 
• Získali jsme 9. místo v soutěži ve sběru pet víček – 95 kg 

 
Naše činnost je prezentována na stránkách školy,v místním zpravodaji,na výstavkách mimo 
školu, zapojujeme se do různých výtvarných  a sportovních soutěží. 
 
 
                                                                                                                Marie Vrbková 
                                                                                                                Jitka Dudysová 

 
B. 
 

Zpráva o plnění MPP ve školním roce 2012/2013 
 
Minimální preventivní program naší školy je zaměřen především na primární prevenci 
rizikového chování. Naším cílem je poskytnout žákům co nejvíce informací z oblasti 
zdravého životního stylu a volnočasové aktivity, kde by se nadále rozvíjeli. Práci na tomto 
úseku zajišťuje absolventka požadovaného specializačního studia. 
Cílem působení v oblasti prevence je dítě zodpovědné za vlastní chování a způsob života 
v míře přiměřené jeho věku. Pedagogičtí a další pracovníci se snaží o každodenní působení na 
děti, o stanovení si a dodržování pravidel chování s právy a povinnostmi všech účastníků 
života školy. 
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Primární prevenci jsme zahrnuli do vyučovacích předmětů, kde klademe důraz na témata jako 
je rodina, přátelství, zdraví, ekologie, ale také škodlivost některých látek a vlivu médií na 
osobnost jedince. Pro žáky jsou velmi přínosné besedy s odborníky na danou problematiku 
(např. Policie ČR). 
Během školního roku mají možnost navštěvovat řadu kroužků (keramický, dramatický, 
sportovní, kroužek anglického jazyka, hra na flétnu). Probíhá zde i výuka náboženství. 
Osvědčila se nám také spolupráce se ZUŠ v Hradci nad Moravicí. Výuka výtvarného a 
hudebního oboru se koná přímo na naší škole. Žáci tak za účasti odborných učitelů tamní 
školy mohou rozvíjet svůj talent bez rizika dlouhého dojíždění. 
Žáci 2. stupně měli možnost vyzkoušet si start verzi interaktivního výukového programu 
Drogy trochu jinak. Taktéž se nám podařilo získat výukovou sadu společnosti Jeden svět 
školám Životní prostředí pro 2. stupeň. 
 
Jednotlivé aktivity:  
září: 
1. stupeň 

• poznáváme město, okolí, bezpečnost dětí na vozovce 
• nabídka kroužků, mimoškolní činnost dětí 
• seznámení se školním řádem, poučení o BOZ 
• Pohádkový les – akce pro rodiče a děti 

2. stupeň 
• volba třídní samosprávy a Dětského zastupitelstva 
• seznámení se školním řádem, zdůraznění zásad slušného a bezpečného chování 

 
říjen: 
1. stupeň 

• beseda – pohyb na ulici 
• Zdravá pětka – zásady stravování, projektový den 

2. stupeň 
• volba povolání v 8. a 9. tř. 
• Řešení projevů šikany v 9. tř., komunikace, vztahy ve třídě 

 
listopad: 
1. stupeň 

• výtvarné práce – přátelství, nejsi sám, sama 
• testování Gepard – 5. roč. 
• Exkurze Slezské zemské muzeum 

2. stupeň 
• akce Zdravá pětka – stravovací návyky 

 
prosinec: 
1. stupeň 

• vánoční besídky, tradice Vánoc -  výchova k etickým hodnotám 
• Vánoční dílny a jarmark 
• Vánoční laťka O pohár starosty obce 

2. stupeň 
• vánoční besídky, tradice 
• bezpečnost a ochrana zdraví o prázdninách 
• Vánoční laťka O pohár starosty obce 
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leden: 
1. stupeň 

• pobyt na sněhu, péče o zvířátka v zimě 
• beseda - Sám, sama doma 
• ozdravný pobyt žáků 5. roč. 
• Besedy – nikdy nebudu kouřit – 5. roč. 

2. stupeň 
• rizika ohrožující zdraví, prevence, stres 
• lyžařský výcvik 

 
únor:  
1. stupeň 

• výtvarné práce s požární tématikou 
• školní kolo v recitaci 
• rozhovor o nebezpečí, které na děti číhá – neznámé osoby 

 
březen: 
1. stupeň 

• návštěva školní knihovny, výstava ilustrátorů dětských knih 
• Velikonoční svátky – dílny, tradice 
• divadelní představení Opava – muzikál Popelka 

2. stupeň 
• příprava a realizace relace ke Dni učitelů 
• tradice a zvyky o Velikonocích 

 
duben: 
1. stupeň 

• Den Země – projektový den, vycházka do přírody 
• výtvarná práce – Děti, pozor, červená! 

2. stupeň 
• oslava Dne Země – projektový den 
• zdravý životní styl 

 
květen: 
1. stupeň 

• výtvarná práce – moje máma 
• kulturní představení pro maminky ze Skřipova, Jakubčovic 
• ukázka dravých ptáků 
• testování žáků 5. a 9. tříd 
• sběrová akce papíru 
• návštěva knihovny v Opavě – 2. roč. 

2. stupeň 
• atletické závody 
• projektový den – Den krajů 
•  
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červen: 
1. stupeň 

• Den dětí – zábavný program 
• školní výlety – české národní památky 
• exkurze Žimrovické papírny – 5. roč. 

2. stupeň 
• beseda – trestní odpovědnost s policií ČR 
• Den dětí – přátelské utkání 
• beseda na téma šikana 

 
Celá práce v průběhu školního roku vede ke snaze vytvořit ze tříd ostrovy bezpečí, kde silný 
chrání slabšího, ve kterých platí právo a spravedlnost. 
Včasná prevence v oblasti prevence rizikového chování je závažné téma, kterému musí 
být věnována maximální pozornost. 

 
                                                 Mgr.Vlasta Večeřová 

      Školní metodik prevence 
 

 
C. 
 

Zpráva o činnosti Dětského zastupitelstva ve školním roce 2012/2013 
 

• Pravidelné schůzky se zástupci školní samosprávy 1 x měsíčně ( žáci 5. – 9. tříd) 
• Volba a fotografování Dětského zastupitelstva 
• Soutěž o nejhezčí výkres – Zážitky z prázdnin – září 
• Pohádkový les – organizační výpomoc, příprava medailí 
• Pomáhejme dětem – Fond Sidus - charitativní sbírka s výtěžkem 525,- Kč odeslaným 

na pomoc dětem v nemocnicích 
• Soutěž v přeskoku přes švihadla v daném časovém úseku – 21. 11. 2012 
• Namaluj vánoční kometu – výrobky odeslány do soutěže 
• Dejte šanci dětem ulice – charitativní sbírka 7. - 8. 11. 2012 – prodej propisek – 

výtěžek 1188,-Kč, děkovný certifikát 
• Miss panenka – soutěž o nejoriginálnější panenku – podpoření dětského fondu 

UNICEF – dlouhodobá akce 
• Mikulášské dovádění – jednotlivé třídy 
• Vánoční turnaj v skládání puzzle  
• Vánoční jarmark – organizační pomoc 
• Soutěž ve skoku z místa snožmo - leden 
• výtvarná soutěž Kouření škodí zdraví – 3. - 5. ročník- konec února  
• výtvarná soutěž Drogy a AIDS – 6. – 9. ročník – konec února 
• turnaj v pexesu – 6. 3. 2013 
• Barevný den – celoškolní akce – vybrána byla modrozelená barva 
• Rozhlasová relace ke Dni učitelů 
• Soutěž v hodu na koš – Král střelců 
• Vystoupení pro maminky k jejich svátku 
• Den dětí – soutěže 
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• Pomáhejme dětem – Fond Sidus - charitativní sbírka Moje malá ZOO a výtěžkem 

546,- Kč odeslaným na pomoc dětem v nemocnicích 
• Skřipov hledá talent – neuskutečněno pro malý počet zájemců 

 
Celoročně: 

• Celoročně je práce Dětského zastupitelstva zaměřena na seznamování dětí 
s aktuálními informacemi o dění ve škole, bojem proti šikaně a vulgárnímu 
vyjadřování 

• Na pravidelných schůzkách jsou žáci seznamováni s aktuálními informacemi o dění ve 
škole a taktéž mohou prezentovat své názory, podněty a připomínky 

 
                                                        Mgr.Vlasta Večeřová 
 
 
 
Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne:  29.8.2013 
 
Mgr. et Bc. Eva Víchová 
ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva schválena školskou radou dne:  1.10.2013 
 
Za školskou radu: 

     Jana Pastyříková 


