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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 o škole 

 
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 
Adresa pro dálkový přístup 
 zsskripov@volny.cz 

Webové stránky školy: 
 www.zsamsskripov.webpark.cz 

Telefonní kontakt 
 

Základní škola 553 781 125 
Mateřská škola 553 781 118 

Zřizovatel: 
 Obec Skřipov, 747 45 Skřipov č. 107 

Ředitelka školy: 
 Mgr., Bc. Eva Víchová, 747 45 Skřipov č.212 

Statutární zástupce ředitelky: 
 Mgr. Miroslav Adámek, Wolkerova 476,749 Vítkov 

Vedoucí  pracovník mateřské 
školy  Hana Stanovská 

Výchovný poradce 
 Mgr. Hana Salzmannová 

Vedoucí vychovatelka 
 Marie Vrbková 

Složení školské rady Zákonní zástupci nezletilých žáků :  
Jana Pastyříková( předsedkyně školské rady) 
Martina Petrášová 
Zákonní zástupci pedagogických pracovníků : 
Mgr. Vlasta Večeřová 
Mgr. Ivana Kaňáková 
Zástupci zřizovatele : 
Eva Ulmanová 
Ing.Pavla Kohútová 
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Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: 
 
Hlavním účelem zařízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídající hlavnímu účelu, je 
poskytování předškolního a základního vzdělávání. 
Základní škola a Mateřská škola Skřipov je plně organizovanou školou s 1.-9. 
ročníkem.Zřizovatelem je Obec Skřipov. Kapacita školy činí 225 žáků. Kromě dětí ze 
Skřipova a Hrabství navštěvují školu také žáci z okolních obcí. Vzhledem k demografickým a 
socioekonomickým podmínkám poskytuje základní vzdělávání bez zaměření na určitou 
vzdělávací oblast. 
Ve školním roce 2013/14 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“. Dlouhodobou koncepcí školy je vychovávat a 
vzdělávat aktivní a tvořivé žáky. Žáky, kteří se budou snažit kultivovaně písemně i slovně 
vyjadřovat, kteří budou mít základní vědomosti, které jim umožní samostatně se učit a logicky 
uvažovat, žáky, kteří se neztratí v množství informací, kteří budou umět vhodně formulovat 
své názory a postoje, kteří budou respektovat práci i názory druhých a kteří budou v dobrém 
slova smyslu místními patrioty. Cílem práce pedagogických pracovníků je najít partnerský 
vztah ke všem žákům. 

 
Počet žáků ve školním roce 2013/2014 ( k 30.6.2014) 
1.stupeň : 82 žáků 
2.stupeň : 66 žáků 
Na prvním stupni byli žáci 2. a 3. ročníku spojeni do III. třídy. 
 

Počet žáků k 30.9.2013 k 30.6.2014 
1.-5. ročník 84 82 
6.-9. ročník 65 66 
Celkem žáků 149 148 
Počet tříd 8 8 
Průměr na třídu 18,62 18,5  

 
Dojíždějící žáci z okolních obcí 

 
Jakubčovice 32 
Hradec nad Moravicí 3 
Žimrovice 2 
Výškovice 5 
Slatina 7 
Bílovec 1 
Lesní Albrechtice 1 
Lukavec 1 
Stará Ves 2 
Březová 1 
Pořaha 1 
Bohučovice 1 
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Součásti školy: 
a) školní družina - 50 žáků (2 oddělení) – kapacita 50 žáků 
O školní družinu je každoročně velký zájem, a proto jsou vypracována pravidla pro 
přijímání žáků do školní družiny. Z poplatku za školní družinu, který hradí rodiče 
žáků, jsou průběžně kupovány hračky, hry a vybavení. 
 
b) mateřská škola - 43 dětí (2 oddělení) -  kapacita 45 dětí 
Mateřská škola měla 2 třídy, z toho 1 na odloučeném pracovišti v Hrabství, kde bylo 
zapsáno celkem 15 dětí, ve Skřipově bylo zapsáno celkem 28 dětí. 
 
c) školní jídelna - 115 jídel pro děti ZŠ, 43 jídel pro děti MŠ, 28 jídel pro 
zaměstnance školy a 20 jídel pro cizí strávníky -  kapacita 300 jídel. 
Školní jídelna připravovala svačinky a obědy pro mateřskou a základní školu, obědy 
pro cizí strávníky. Do MŠ Hrabství je strava dovážená ze školní jídelny. 
 
d) Materiáln ě – technické zajištění školy 
Počet učeben : 8 kmenových tříd 

8 odborných učeben (z toho 1 tělocvična) 
2 učebny ŠD 
 

Další : sportovní areál- běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, hřiště s umělým 
povrchem, dětské hřiště . 
Charakteristika odborných učeben : 
Škola je bezbariérová, má svou vlastní tělocvičnu s nářaďovnou, šatnou, kabinetem, 
sprchami a soc. zařízením. V areálu školy se nachází školní hřiště s umělým 
povrchem, běžecká dráha, doskočiště a nově bylo vybudováno dětské hřiště, které 
slouží dětem MŠ, ŠD a veřejnosti. Tělocvična i venkovní hřiště je v odpoledních 
hodinách a o víkendech pronajímáno zájemcům z řad veřejnosti. 
Učebna fyziky a chemie je vybavena dataprojektorem, učebna informatiky má 16 
počítačových pracovišť s připojením na internet. Pro výuky pracovních činností je 
využívaná žákovská kuchyňka, školní dílna, která je postupně vybavována, a 
keramická dílna, která je vybavena hrnčířským kruhem a keramickou pecí. 
Druhý cizí jazyk je vyučován v učebně NJ. 
Školní knihovna slouží žákům i pedagogům, čtenáři si mohou půjčovat knihy jednou 
týdně v době velké přestávky. Knihy půjčuje paní učitelka pověřená touto činností. 
Škola je postupně vybavována novými učebnicemi, učebními pomůckami a výpočetní 
technikou. Ve třech učebnách se nachází interaktivní tabule. 
 
e) Ve škole je umístěno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Hradec nad 
Moravicí. ZUŠ je samostatným subjektem s vlastním vedením. Obě zařízení pracují v 
budově nezávisle na sobě bez jakýchkoliv problémů. 
 
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). Činnost školské 
rady je vymezena § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. Její členové byli volbami obměněni 21.1.2009 a 10.1.2012. Funkční období 
stávající rady je do ledna 2015. 
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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 a finančním zajištěním různých akcí 
pořádaných školou. 

 
 

Část II. 
Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 
 
a) Základní škola 
 
Obor vzdělávání:  79-01-C/01 
denní forma vzdělávání, délka vzdělávání : 9 roků 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 225 
 
Zvolený vzdělávací program: 
Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v 1.-9. ročníku podle Školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Školní vzdělávací program pro Základní školu a Mateřskou školu Skřipov, okres 
Opava, příspěvkovou organizaci nese název Společně od A do Z. 
 
b) Předškolní vzdělávání 
 
V MŠ pracují děti podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Povídáme celý 
den“. 
 
c) Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí 
Také v tomto školním roce měla na naší škole odloučené pracoviště. Vyučovalo se pro naše 
žáky v oboru výtvarném a v oborech hudebních. 
 
 

 
Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2013/2014: 
 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený počet na úvazky 
(pouze státní rozpočet) 

Učitelé ZŠ 
( bez učitelek na rod. dovolené) 13 11,46 

Asistent pedagoga 2 1,14 
Vychovatelky ŠD 3 (1 pracovnice má úvazek také 

v MŠ) 1,84 

Správní zaměstnanci ZŠ 4 3,1 
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Správní zaměstnanci ŠJ 3 2,59 
Ostatní zaměstnanci 1 1 
Učitelé MŠ 4 (1 pracovnice má úvazek také 

ve ŠD) 3,3 

Správní zaměstnanci MŠ 2 1,54 
Celkem 32 25,12 
 
Věkové skupiny pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD v roce 2013/2014 
 

Věková skupina Počet 
Do 20 let 0 
21-30 let 0 
31-40 let 5 
41-50 let 6 

Nad 50 let 7 

 
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 se SVP. Ve 
školní družině pracovaly tři vychovatelky, z nich je jedna vedoucí vychovatelka. V Mateřské 
škole pracovala zástupkyně ředitele pro MŠ a dvě učitelky. Výuku nepovinného předmětu 
náboženství zabezpečoval pan kaplan Mgr. Ján Bujňák a katechetka paní Alena Halamíčková. 
Týdně byly celkem vyučovány 4 hodiny. Náboženství navštěvovalo  34 žáků. 
Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňovalo 16 pedagogů z 18. 

 
Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Zápis do 1. ročníku školního roku 2014/2015 se uskutečnil 22. ledna 2014. K zápisu se 
dostavilo 27 dětí (z toho 11 dívek). Ve správním řízení bylo vydáno 21 rozhodnutí o přijetí 
k základnímu vzdělávání a 6 rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok. Jedno dítě, které 
bylo v době konání zápisu pětileté (6 let věku dovrší v září 2014), splnilo podmínky dané §36 
odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a bylo přijato k základnímu 
vzdělávání. 

 
Struktura žáků, které nastoupí do školy ve školním roce 2014/15 
Počet chlapců 10 
Počet dívek 11 
 
Struktura dle obcí 
Skřipov   9 
Hrabství   7 
Jakubčovice  5 
Celkem   21 žáků 
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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. 21 20 21 20 0 0 0 0 1 1 
2. 11 11 10 10 1 1 0 0 1,07 1,2 
3. 14 14 12 11 2 3 0 0 1,15 1,19 
4. 23 22 19 16 4 6 0 0 1,37 1,43 
5. 15 15 10 6 5 9 0 0 1,31 1,37 
Celkem 84 82 72 63 12 19 0 0   
2.stupeň  
6. 16 16 11 11 5 5 0 0 1,43 1,40 
7. 15 15 11 8 4 7 0 0 1,46 1,37 
8. 18 * 18 8 7 9 11  0 1,76 1,76 
9. 16 17 7 7 8 10 2 0 1,91 1,78 
Celkem 65 66 37 33 26 33 2 0   

* Jeden žák nebyl z důvodů velké absence způsobené zdravotními potíži v 1. pololetí 
klasifikován, žákovi bylo prodlouženo klasifikační období o dva měsíce. 
Prospěchově nejslabší třídou byl 9. ročník. 
Přijatá opatření ke zlepšení celkového prospěchu žáků : 

podporovat motivaci ke školní práci 
zvýšit tlak na systematickou a pravidelnou přípravu na vyučování 
reedukační činnost, výuka s výrazně rozdílnými cíli ve vyučovacích hodinách 

 
b) Klasifikace chování (počty) 

 
Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 150 0 0 
2. pololetí 148 0 0 

 
c) Výchovná opatření (počty) 

 
 

Pochvala 
ředitele školy 

Pochvala 
třídního 
učitele 

Napomenutí 
třídního 
učitele 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtka 
ředitele školy 

1. pololetí 0 0 17 5 0 
2. pololetí 47 0 2 4 0 
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d) Absence 

 
V prvním pololetí činila absence žáků 4026 hodin, což je v průměru 26,84 h na žáka, ve 
druhém pololetí činila absence žáků 5635 hodin, což je v průměru 38,07 h na žáka. 
Neomluvené absence 0 hodin. 
 

e) Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými 
 
Ve školním roce 2013-2014 se na naší škole vzdělávalo celkem 30 žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami, 13 žáků na I. stupni, 17 žáků na II. stupni. 
Z uvedeného počtu žáků se SVP bylo integrováno 20 žáků , 9 z I. stupně, 11 z II. stupně, 
6 dívek, 14 chlapců. Podle typu postižení se jedná o 14 žáků se SPU, 4 žáky se SVP a SPCH a 
 2 žáky se zdravotním postižením. U dvou žáků byla nutná pomoc pedagogických asistentek. 
Na základě pedagogické diagnostiky učitelů žáci absolvovali vyšetření v pedagogicko- 
psychologických poradnách nebo SPC a  bylo  jim na základě doporučení PPP nebo SPC 
nabídnuto kontrolní vyšetření. 
Všem žákům se zvýšeným normativem byl vypracován IVP. Podmínkou sepsání IVP bylo 
podepsání Informovaného souhlasu zákonným zástupce a vydání Rozhodnutí o povolení 
vzdělávání podle IVP ze strany školy. Žákům se speciálními potřebami se v rámci hodin 
reedukační nápravy věnovali dyslektičtí asistenti a to minimálně jednu hodinu týdně (podle 
doporučení škol. poradenských zařízení). 
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. 
Vzdělanostní posun těchto žáků podléhá pravidelnému pololetnímu hodnocení. Na základě 
hodnocení můžeme konstatovat, že i přes zlepšený přístup k uvedeným žákům (až na 
výjimky) nedochází k výraznému zlepšení, problém neprospěchu je spíše v motivaci a 
přístupech žáků i v rodinném prostředí. 
Ozdravná opatření : 
-zvyšovat motivaci žáků ke školní práci 
- pravidelná spolupráce s rodiči 
-vybavování školy kompenzačními pomůckami 
-školení pedagogů 
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 17 žáků 9. ročníku. Všichni získali stupeň základního 
vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní škole. 
 

g) Umístění žáků se splněnou školní docházkou 
 

Všech 17 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 12 žáků na střední školu 
ukončenou maturitní zkouškou. 
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Z 5. ročníku byli přijati 2 žáci ke studiu na 8 leté gymnázium - Gymnázium Mikuláše 
Koperníka, Bílovec. 
 

Škola Obor Počet 
žáků 

Délka 
studia 

Ukonč 
studia 

Střední zdravotnická škola, Opava zdravotnický asistent 1 4 MT 
Střední škola průmyslová, Krnov uměleckořemeslné 

zpracování dřeva 
2 4 MT 

SOU stavební Opava truhlář 1 3 VL 
Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Krnov 

předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

1 4 MT 

Střední škola technická, Opava nástrojář 1 3 VL 
Střední škola technická,Opava mechanik - seřizovač 1 4 MT 
Gymnázium Mikuláše Koperníka, 
Bílovec 

gymnázium 
1 4 MT 

SOU stavební  Opava elektrikář- silnoproud 2 3 VL 
Obchodní akademie a střední odborná 
škola logistická Opava 

ekonomické lyceum 
2 4 MT 

Masarykova střední škola zemědělská a 
vyšší odborná škola, Opava 

agropodnikání 
 
chemik operátor 
 
 

1 
 

1 

4 
 

4 

 
MT 

 
MT 

 
Střední odborná škola dopravy a 
cestovního ruchu , Krnov 

 
ekonomika a  podnikání 

1 4 MT 

Střední průmyslová škola, Ostrava- 
Vítkovice 

strojírenství (výpočetní 
technika) 

1 4 MT 

Střední škola hotelnictví a služeb a vyšší 
odborná škola , Opava 

 
1 3 VL 

MT = maturita, VL = výuční list 
 
 

Část VI. 
Údaje o primární prevenci rizikového chování 

 
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. Velká pozornost je věnována prevenci skrytého záškoláctví. 

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). 
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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. 
Spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky : 

- Vedení školy zabezpečilo zahrnutí prevence do všech činností školy. 
- Vedení školy v plné míře podporovalo možnosti dalšího vzdělávání během celého 

školního roku. 
- Pedagogičtí pracovníci plnili v rámci svých kompetencí a možností body stanovené PP 

ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. 
- Třídní učitelé cíleně působili na rozvoj sociálních dovedností dětí. 

 
Jednotlivé aktivity: 
Září: 

• I.stupeň 
• poznáváme obec, okolí, bezpečnost dětí na vozovce 
• nabídka kroužků, mimoškolní činnost dětí 
• seznámení se školním řádem, poučení o BOZ 
• II.stupeň 
• volba třídní samosprávy a Dětského zastupitelstva 
• seznámení se školním řádem, zdůraznění zásad slušného a bezpečného chování 

říjen: 
• I.stupeň 
• beseda – pohyb na ulici 
• pravá tvář facebooku – beseda 
• divadelní představení 
• II.stupeň 
• volba povolaní v 8. a 9. třídě 
• řešení projevů šikany, komunikace a vztahy ve třídách – třídnické hodiny 
• pravá tvář facebooku – beseda 

listopad: 
• I.stupeň 
• výtvarné práce – přátelství, nejsi sám, sama 
• zubní prevence 
• II.stupeň 
• exkurze – Fulnek – Památník J.Á. Komenského 
• zubní prevence 

prosinec: 
• I.stupeň 
• vánoční besídky, tradice Vánoc – výchova k etickým hodnotám 
• divadlo – rytíři z Pernštejna 
• vánoční dílny a jarmark 
• Vánoční laťka O pohár starosty obce 
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II.stupeň 
• vánoční besídky, tradice, jarmark 
• bezpečnost a ochrana zdraví o prázdninách 
• Vánoční laťka O pohár starosty obce 

leden: 
• I.stupeň 
• pobyt na sněhu, péče o zvířátka v zimě 
• beseda – Sám, sama doma 
• ozdravný pobyt žáků 5. roč. 
• besedy – Nikdy nebudu kouřit – 5. roč. 
• preventivní program Hasík v 2. roč. 
• výukový program Třídění odpadu Tonda obal 1.- 5. roč. 
• II.stupeň 
• rizika ohrožující zdraví, prevence, stres 
• lyžařský výcvik 
• preventivní program Hasík v 6. roč. 

únor:  
• I.a II. stupeň 
• výtvarné práce s požární tématikou 
• školní kolo v recitaci 
• rozhovor o nebezpečí, které na děti číhá – neznámé osoby 

březen: 
• I. stupeň 
• návštěva školní knihovny, výstava ilustrátorů dětských knih 
• divadelní představení Opava – O vlku a kůzlátkách 
• beseda s panem Binarem – Chraňme přírodu 
• II.stupeň 
• příprava a realizace relace ke Dni učitelů 

duben: 
• I. stupeň 
• Den Země – projektový den 
• výtvarná práce – Děti, pozor, červená! 
• Vystoupení dravých ptáků 
• II.stupeň 
• oslava Dne Země – projektový den 
• beseda – zdravý životní styl 
• vystoupení dravých ptáků 
• exkurze Osvětim, Krakow 

květen: 
• I.a II. stupeň 
• výtvarná práce – moje máma 
• kulturní představení pro maminky ze Skřipova a Jakubčovic 
• sběrová akce papíru 
• koncert ZUŠ 

červen: 
• I.a II. stupeň 
• Den dětí – olympiáda 
• školní výlety – české národní památky 
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 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 
rizikového chování je závažné téma, kterému musí být věnována maximální pozornost. 
V tomto školním roce jsme zachytili a řešili několik případů vztahových problémů ve třídě a 
mezi spolužáky. Většinou stačilo řešení v kompetenci třídního učitele. K několika případům 
byli pozváni rodiče do školy na jednání s vedením školy a TU, byly sepsány záznamy 
z pohovoru se zákonným zástupcem. V jednom případě bylo uskutečněno jednání se 
zákonným zástupcem žáka, vedením školy, TU a pracovnicí Střediska Výchovné péče a 
Sociálního odboru. Byly dohodnuty další postupy, které se týkaly výchovného působení na 
žáka (stanovení týdenních cílů, pravidelná kontrola plnění daných požadavků, pravidelná 
týdenní konzultace zákonného zástupce s TU, spolupráce se SVP). 
V příštím roce bychom měli důsledněji přistupovat k projevům nevhodného chování žáků a 
důslednému dodržování školního řádu. 
 
     Vypracovala : Mgr. Vlasta Večeřová, školní metodik prevence 

 
 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Název vzdělávací akce Počet účastí 

Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky školních družin 1 

Praktická ukázka práce s žáky se SVP 1 

Použití metod RWCT v hodinách matematiky 1 

Jak inovovat ŠVP PV 1 

Hravá logopedie v praxi 1 

Prezentace stud. programů pro výchovné poradce 1 

Logopedická prevence u dětí předškolního a školního věku 1 

Právní vědomí ve školském prostředí 1 

Změny v právních normách 1 

Manipulace ve školní praxi 1 

Čteme s porozuměním každý den 2 
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Název vzdělávací akce Počet účastí 

Metodické poradny – právní normy vztahující se k MŠ 1 

Reedukace vývojových poruch učení 2 

Školní řád ve víru paragrafů 1 

MŠ v praxi –inovujeme portfolio 1 

Školní zralost dětí jako předpoklad úspěchů 1 

Neklidné dítě 1 

Předškolák – podporování správného vývoje 1 

Muzikanti jdou 1 

Metodická poradna 1 

Specifické porucha učení v hodinách cizího jazyka 1 

Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil 1 

Metodické poradna pro ředitelky MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK 2 

Krajská konference EVVO 1 

Textový editor Word 2010 jako pomůcka k tvorbě dokumentů 
v humanitních předmětech 

1 

Zdravotník  zotavovacích akcí 1 

Pokročilé techniky s tabulkovým procesorem  1 

 V.setkání koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje 1 

Studium pro výchovné poradce 1 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských 
zařízeních 

1 

Celkem  33 
 
Celková cena všech vzdělávacích akcí činila 20 630 Kč. 
Za velmi účinnou formu vzdělávání považujeme také samostudium, konzultace s odborníky a 
školení pedagogického sboru navzájem. 
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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 ročníku, dramatické kroužky pro mladší a starší žáky, kroužek 
hry na flétnu, tři dyslektické kroužky, kroužek jazyka českého a matematický kroužek pro 
žáky 9. ročníku. Na škole měly děti možnost navštěvovat také mimoškolní kroužky ZUMBY 
a florbalu. V rámci školní družiny mohly děti pracovat v keramickém kroužku. 
Cílem kroužku anglického jazyka bylo seznámit děti, MŠ, 1. 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 .Kroužek  florbalu nabídl žákům 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. V dyslektických kroužcích prováděly dyslektické asistentky 
reedukaci  poruch  u dětí , které měly doporučení PPP. 

 
B) Kulturn ě výchovné akce 

Návštěva kina a divadla patří již k tradičním kulturním zážitkům žáků naší školy. Během 
měsíce září zhlédli žáci 1. stupně  film Tajemství lesních skřítků , v červnu pak děti navštívily 
filmové představení Čtyřlístek a Johnny English se vrací. Do Slezského divadla v Opavě se 
vypravili žáci1.-3.ročníku na pohádku Vlk a kůzlátka, žáci 6.-9. ročníku  na divadelní 
představení Sluha dvou pánů. 
Pohádku Krej čík Honza zhlédli děti MŠ a žáci 1.-3. ročníku v kině Mír v Opavě, prvňáčci 
pak v prostorách MŠ drželi palce princezně v pohádce Písnička pro draka. 
V tělocvičně školy vystoupili se svým programem členové šermířského souboru Rytíři 
z Pernštejna, ve kterém zábavnou formou seznámili žáky s životem rytířů za vlády 
Lucemburků v době gotiky. S vánočními zvyky a tradicemi se seznámili žáci 5. ročníku na 
akci Advent, kterou již tradičně pořádá Masarykova střední zemědělská škola. Skupina žáků 
naší školy se zúčastnila akce v polských Glubczycích Setkání Doubravky a Měška. 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- 
Tonda na cestách, Krotitelé vzduchu, Co je to OXYBOX.  
V rámci zapojení do mezinárodní odpadové kampaně LitterLess se všichni žáci naší školy 
účastnili semináře o třídění odpadu. Celá akce proběhla na naší škole a žáci i učitelé byli 
lektorem společnosti EKO-KOM proškoleni, jak nakládat s odpadem. Teď již všichni víme, 
jak na to, proto nám nic nebrání chovat se ekologicky.I v letošním roce se naše škola zapojila 
do mezinárodní odpadové kampaně Litter Less Camping. Práce, ale i zábava, čekala jako v 
minulém roce nejen na děti z ekotýmu, ale vlastně na nás všechny. Společnými silami jsme se 
během roku posunuli zase o kousek dál v oblasti třídění odpadů a zacházení s odpady. 



 16 

 
Zapojením do programu získala naše škola finanční prostředky, které byly využity na všechny 
zmiňované aktivity a odměny pro žáky. 
Škola dále pracovala na tom, aby po splnění určitých kritérií mohla v  budoucnu získala titul 
Ekoškola. Žáci se také zapojili do projektu Recyklohraní . V rámci Dne Země se konala na 
půdě školy Školní konference žákovských prezentací na téma „Neživá příroda a rodinné 
farmy“.  Tento projektový den byl zaměřený na ochranu životního prostředí a na rozvoj 
pozitivního vztahu dětí k přírodě.  
 
Prvňáčci byli v listopadu pasováni na Malé čtenáře. Tuto akci již tradičně připravují pro své 
mladší spolužáky žáci 9. ročníku.V měsíci dubnu proběhla Škola nanečisto určena budoucím 
prvňáčkům. Děti i rodiče se při ní seznámí s prostředím školy , způsobem výuky v 1. ročníku. 
Rodičům jsou zodpovězeny dotazy týkající se provozu školy. 
Každý rok také zavítají na naši školu dobrovolní hasiči s preventivním programem Hasík, 
určený žákům 2. a 6. ročníku. 
Ukázka výcviku dravých ptáků zaujala žáky školy i děti z mateřské školy v měsíci dubnu.. 
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. 
Žáci naší školy se zapojili do několika školních projektů, kterých se zhostili na výbornou – 
Den Ameriky , Den pro  Afriku  , Den pro Asií ,Den Sv. Patrika, Barevný den. V rámci 
péče o své zdraví se zúčastnili žáci 1.-5. roč.akce  Zdravá pětka a besedy na téma Zubní 
prevence. 
V naší zemi se v poslední době objevil nový fenomén a tím jsou sociální sítě. Prvenství mezi 
těmito sítěmi má bezesporu Facebook. Tyto sítě představují velké nebezpečí hlavně pro děti a 
mládež. V tomto duchu proběhla začátkem měsíce října pro naše žáky 4. - 9. ročníku beseda 
Občanského sdružení ACET ČR – vlastník akreditací MŠMT na téma Facebook a jeho 
pravá tvář. 
Děti MŠ a žáci 1. stupně se zapojili do akce Česko čte dětem. 
 
D) Exkurze a výlety 
 
Exkurze a výlety přispívají k rozšiřování vědomostí a znalostí žáků mimo školu. 
Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnli exkurze do Památníku J. A. Komenského a do 
kapucínského kláštera ve Fulneku. Exkurze aktualizovala učivo českého jazyka a dějepisu. 
V Památníku „Učitele národů“ se žáci seznámili s životem a dílem tohoto filozofa, spisovatele 
a učitele a s historií Jednoty bratrské. V areálu kláštera žáci navštívili rekonstruovaný kostel 
svatého Josefa, kde si při příležitosti nadcházejícího adventu prohlédli výstavu s ním spojenou 
a mohli si vyzkoušet historická řemesla v umělecké dílně. 
Vycházející žáci 9. ročníku se zúčastnili v listopadu Informy  v Opavě, na které se pravidelně 
prezentují střední školy regionu. Cílem exkurze je žákům napomoci při jejich těžkém 
rozhodování o budoucím studijním zaměření . 
Žáci 4,5, 6. a 7. ročníku  navštívili fa HON ve Skřipově, kde se seznámili se 
způsobem výroby nábytku. 
V rámci školních výletů a exkurzí se žáci školy seznamují se zajímavými místy a historickými 
památkami. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili v rámci školního výletu město Krakov a bývalý 
koncentrační tábor Osvětim  v Polsku. Na návštěvu Westernového městečka v Boskovicích 
se vydali žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 1.-5. ročníku si prohlédli Aragonitové jeskyně v Teplicích 
nad Bečvou a ZOO Olomouc. 
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E) Sportovní a rekreační akce, soutěže 
 
Plavecký výcvik, který je součásti výuky tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku a pro děti 
z 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  35  žáků pod vedením tří instruktorů a jednoho zdravotníka.  
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.Žáci 2. stupně ZŠ soutěžil na podzim v jízdě zručnosti na kole. 
Dětské zastupitelstvo v průběhu roku zorganizovalo pro své spolužáky celou řadu sportovních 
soutěží. Žáci se utkali o titul „král st řelců“ , soutěžili v přeskoku přes švihadlo, ve skoku 
snožmo z místa. V letošním roce poprvé oslovila naše škola okolní školy a uspořádala akci 
Přátelský turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd. Do turnaje se přihlásilo družstvo žáků ze 
ZŠ Slatina, Těškovice a Branka.Ve sportovním klání 4 škol zvítězilo družstvo naší školy a 
odneslo si zlatý pohár pro výherce. Žáci 2. stupně soutěžili na podzim a na jaře v atletickém 
pětiboji. 
V posledním týdnu školního roku vyučující zorganizovali pro žáky branný den. Žáci druhého 
stupně se vydali do okolí Skřipova, kde během cesty  poznávali přírodniny a orientovali se v 
krajině. 
 
Na počátku školního roku vyhlásil Ekotým pro žáky soutěž ve sběru papíru a hliníku.  
Vítězná třída získala jako odměnu výlet do Hradce nad Moravicí s návštěvou bazénu, 
jednotlivci získali věcné odměny. Část výdělku ze sběru a to 1 500,-Kč  věnovali žáci 
Záchranné stanici v Bartošovicích. 
 
Mnoha sportovních aktivit si užily také děti ze školní družiny - jízda zručnosti na 
koloběžkách, turistický výšlap na rozhlednu Šance (viz.Zpráva o činnosti ŠD) 
 
F) Vědomostní a dovednostní soutěže 
 

Dětské zastupitelstvo připravilo žákům školy spoustu aktivit a soutěží- turnaj ve skládání 
puzzle, výtvarnou soutěž na téma Drogy a AIDS, Kouření škodí zdraví, Turnaj ve hře 
pexeso. Každoročně vyhlašovaná soutěž v recitaci přilákala i letos spoustu soutěžících, 
zejména z 1. stupně. Žáci soutěžili ve třech kategoriích s básněmi dle vlastního výběru. Jedna 
žákyně 4. ročníku soutěžila s básní vlastní tvorby. 
Vědomosti z oblasti přírodních věd si žáci ověřili v Přírodovědném klokanovi. Na podzim a 
na jaře se žáci zapojili do vědomostních soutěží organizovaných ZOO Ostrava. I když se 
ZOO soutěží účastníme již několik let, poprvé se naši žáci probojovali do finále, kde měli 
možnost si skvěle zasoutěžit, prohlédnout si zahradu a také zázemí Výukového centra. 
Z celkového počtu 72 družstev ze škol celého kraje je umístění na čtvrtém místě velkým 
vítězstvím našich žáků. 
 Každým rokem v březnu se žáci na celém světě účastní soutěže Matematický klokan.Také 
žáci 2.- 9.roč. naší školy se zapojili do řešení náročných úkolů. Žáci 2. stupně se zapojili do 
soutěže Přírodovědný klokan. Žákyně  2. stupně  se zúčastnily Floristické soutěže  v Opavě 
– aranžování květin a soutěže Mladý zahrádkář.Pro žáky 2. stupně byla vyhlášena  školní 
soutěž v žákovských prezentacích na téma Slavné osobnosti.Ministerstvo zemědělství 
vyhlásilo soutěž na téma Voda a energie.Nejlepší prezentace našich žáků  na toto téma byly 
zaslány do soutěže. Dne 4. června se v Praze konal 1. ročník Mistrovství ČR ve hře 
Finanční svoboda, kterého se účastnilo 82 žáků základních a středních škol z celé ČR. Cestu 
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do Prahy také absolvovali 2 žáci naší školy. Náročnou tříkolovou a téměř 5-ti hodinovou bitvu 
úspěšně zvládli, i když na stupně vítězů nedosáhli. Finanční svoboda je výuková hra, kterou 
postupně zavádíme i u nás do předmětu finanční gramotnost v 8. a 9. ročníku. Ve hře dělají 
soutěžící po 3o let finančního poradce smyšlené rodině a  provází ji různými životními 
situacemi. 

 
G) Prezentace školy na veřejnosti 

Žáci naší školy se pravidelně prezentují na kulturních akcích určených pro veřejnost. Již 
tradičně reprezentovali školu na dvou výstavách v Jakubčovicích a ve Skřipově při 
Vánočním jarmarku . 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, beseda s důchodci apod. U příležitosti Dne matek potěšily děti 
maminky a babičky pohádkou O Plaváčkovi v Jakubčovicích a ve Skřipově. Každoročně žáci 
9. ročníku zahajují ples pořádaný SRPDŠ. Také letos se této úlohy zdárně zhostili a ples 
zahájili tradiční polonézou. Děti ŠD reprezentovali školu v pořadu Šikulové, který natáčela 
Česká televize. Žáci školy také pravidelně přispívají svými příspěvky do Zpravodaje obce 
Skřipov - výtvarné zpracování titulní stránky, články o dění ve škole, vlastní básnická tvorba. 
V Opavském přírodovědném zpravodaji byly prezentovány Enviromentální aktivity na naší 
škole, v Moravskoslezských EVVO listech pak  Školní žákovská konference v naší škole. 
 
G)Další akce 

 
V pondělí 2. 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. 
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-žluta. 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 učitelky I.třídy vyzkoušely, jak to chodí ve škole, 
zahrály si zajímavé hry a seznámily se s budoucími spolužáky. 
 
Dětský den zorganizovali pro své spolužáky žáci nejvyššího ročníku. Na děti čekala trasa po 
budově školy, na níž museli plnit řadu zábavných úkolů. 
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Část IX: 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2013/2014 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekční kontrola. 

 
 

Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Podle řádné účetní závěrky k 31.12.2013 a mezitímní účetní závěrky sestavené 
k 30.6.2014 (v tisících): 
 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 
Závěrka 
k datu 

Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek 
31.12.2013 13 021 010,81 13 077 630,16 56 619,35 408 977,88 426 847 17 869,12 
30.6.2014 6 142 355,96 7 590 407,89 1 448 051,93 208 671,21 233 544 24 872,79 

 
 

Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Základní škola v průběhu školního roku 2013/2014 ukončila  projekt Operačního programu 
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR vlastním individuálním projektem „Škola Skřipov – inovace výuky“.  
Projekt, jehož celková dotace činila 930 432,- Kč, byl ukončen v únoru 2014. Finanční 
prostředky z tohoto projektu byly využity na nákup výpočetní techniky, učebních pomůcek a 
materiálů, vzdělávání pedagogů, na 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 byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a 
zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. 
Součástí bylo také proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních 
technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. 
 
Mezi další cíle patřila 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). 
K 30.6.2014 bylo škole v rámci tohoto projektu schváleno 5 monitorovacích  zpráv a podpis 
Licenční smlouvy. 
 
 
 
 
 



 20 

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.) 
V tomto školním roce jsme podali žádost o zapojení do projektu Modernizace výuky 
v základních školách pod názvem „Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, 
pro život“ vedený v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko (dále jen ROP) pod 
registračním číslemCZ.1.10/2.1.00/30.01662. Projekt byl schválen. 
Škola podala žádost o zapojení do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení  
pod názvem „ Sdílíš , sdílím , sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku“. 
 

 
 

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  Skřipov není zřízena. 
Velmi těsná je spolupráce školy s občanským sdružením Sdružení rodičů a přátel dětí školy. 
Sdružení 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. 

 
V rámci výchovy k volbě povolání škola spolupracuje s některými podniky v regionu-
(OPTYS, fa HON, Slezská tvorba, BRANO, aj). S firmou HON jsem v letošním školním roce 
navázali hlubší spolupráci při zajištění výuky pracovních činností. Pan Hon zajistil škole 
potřebný materiál a nářadí, které využili žáci v pracovních činnostech k tvorbě výrobků ze 
dřeva a kůže.Firma OPTYS  navázala s naší školou spolupráci při tvorbě časopisu AGE. 
Dobrá spolupráce školy je také s Úřadem práce v Opavě, Střediskem volného času v Opavě, 
nadaci 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. Spolupracujeme  také s místními občanskými 
sdruženími např. Sokol, Hasiči, Červený kříž. Naše škola spolupracuje také s Ostravskou 
univerzitou a jinými univerzitami a středními školami při zajištění souvislé pedagogické praxe 
svých studentů. V letošním roce jsme navázali také spolupráci se ZŠ B.Němcové v Opavě 
v oblasti EVVO. 
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Část XV. 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 
 

Oblast – Environmentální výchova 
Charakteristika školy 

Od školního roku 2011/12 zastává funkci školního koordinátora EVVO Mgr. Bc. 
Lenka Martinková.  

Od téhož školního roku pracuje ve škole Ekotým, jehož členové jsou žáci 4. – 9. 
ročníku, ředitelka školy Mgr. Bc. Eva Víchová, správní zaměstnanec školy, zástupce z řad 
rodičů a školní koordinátor. Škola je od roku 2011 zapojena do programu Ekoškola a v témže 
roce byla provedena analýza ekologického stavu školy.  

Škola má vypracovaný Školní plán EVVO pro roky 2013 - 2018, každoročně 
vypracovává akční plán a provádí jeho autoevaluaci. 

Environmentální výchova je jako průřezové téma zapracována do ŠVP. 
 

Odpady 
 Problematika odpadového hospodaření - nakládání s odpady i předcházení vzniku 
odpadu je na naši škole na velmi dobré úrovni. 

Ve škole se třídí odpad a to papír a plast. Pravidelně je prováděn monitorink kvality 
třídění odpadu (kontrolu prováděli členové ekotýmu). Nejlepší třídní kolektiv je pravidelně na 
konci školního roku oceňován. 

V rámci zapojení do projektu Recyklohraní provádíme odběr vysloužilých baterií, 
elektrospotřebičů a tonerů. 

V květnu proběhl 2. ročník školní akce nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost, Sběr 
papíru. 

Celoročně probíhal Sběr hliníku. Starší žáci si připravovali pro mladší spolužáky 
prezentace, během kterých se děti dozvěděly, proč je třeba hliník sbírat, kde všude se používá 
apod. 

Škola se zapojila již druhým rokem do mezinárodní odpadové kampaně Litter Less. V 
rámci zapojení se do projektu jsme spolupracovali se Základní školou Boženy Němcové 
z Opavy. Žáci této školy také naši školu navštívili. Během návštěvy si prohlédli prostory naší 
školy, zapojili se do vzdělávacích aktivit, které pro ně připravili žáci 9. třídy, společně pak 
také vyrazili do blízkého lesa, kde sbírali odpad a odpovídali na zvídavé otázky týkající se 
problematiky odpadu. 

Všichni žáci školy byli v letošním školním roce proškoleni externím lektorem v rámci 
akce "Tonda obal na cestách". 
Voda 

Vzhledem k tomu, že byl rok 2013 vyhlášen rokem Vody pro život, byly také naše 
aktivity směřovány tímto směrem. 

Tato problematika byla s žáky probírána v rámci výuky, žáci pracovali na projektech, 
pracovních listech apod. 

Ve škole je prováděna pravidelná kontrola kohoutků, žáci si vyrobili informační  
cedulky k umývadlům. 

Ve škole byl v předešlých letech nainstalován solární ohřev na vodu do kuchyně a 
jídelny, ten kontrolujeme a využíváme. 



 22 

Bohužel se nám nepodařilo získat finanční prostředky na technická opatření na 
snižování spotřeby vody (dvoufázové splachování, pákové baterie, perlátory, splachování na 
fotobuňku apod.). Také se nepodařilo zajistit barel na sběr odpadní dešťové vody. 

 
Prostředí školy 
Školní třídy i společné prostory jsou velmi hezky vyzdobeny výtvarnými pracemi a 

výstupy z projektů našich žáků. Postupně se dle možností snažíme tyto prostory „ozelenit“ 
pokojovými rostlinami a snažíme se žáky zapojit do péče o tyto rostliny.  

Ve spolupráci se zřizovatelem se pro žáky buduje a vylepšuje také prostředí školní 
zahrady. 

Chybí odpočinkové zóny pro žáky ve školní budově. 
 
Energie 
Žáci si postupně vytvářejí informační a orientační popisky na vypínače ve třídách i na 

chodbách. 
Větráme efektivně. V topné sezóně se pravidělně sleduje a kontroluje teplota ve 

třídách. Topíme peletkami.  
Ve spolupráci se zřizovatelem byl proveden energetický audit, na jehož základě se 

chystá rozsáhlá rekonstrukce školní budovy (zateplení, výměna oken, nová fasáda). 
 
Další aktivity 
Každoročně pořádáme Den Země a Školní konferenci žákovských prezentací. 
Motivujeme žáky k práci v Ekotýmu školy, pravidelně je pro členy připravován 

motivační a stmelovací výlet, letos to bylo do Opavy, kde se žáci dozvěděli, co to je a jak 
funguje Oxybox. 

Veškeré aktivity v oblasti EVVO prezentujeme na webových stránkách školy, 
informačních nástěnkách ve škole i vývěskách na obci, o svých aktivitách informujeme taktéž 
prostřednictvím rozhlasu ve škole i v místním zpravodaji. O našich aktivitách se dozvídá ale i 
široká veřejnost - uveřejnění článků v Opavském přírodovědném zpravodaji a Krajských 
EVVO listech. 

Spolupracujeme s dalšími organizacemi (NATURA Opava, Opavská lesní a.s.) i 
místní komunitou a podnikateli (Firma HON). 

Koordinátor EVVO se pravidelně účastní Krajských konferencí a setkání koordinátorů 
EVVO, popř. je mu umožněno se dále vzdělávat. Spolupracuje s okresním koodinátorem. 

 
Mgr. Bc. Lenka Martinková     Ve Skřipově dne 27. 6. 2014  
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Příloha č.2 
Zpráva o činnosti Dětského zastupitelstva ve školním roce 2013/2014 
 

• 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 
• charitativní sbírka pro podporu hiporehabilitace – výtěžek 525,-Kč 
• Soutěž v přeskoku přes švihadla v daném časovém úseku – 20. 11. 2013 
• Pomáhejme dětem – Fond Sidus - charitativní sbírka a výtěžkem 351- Kč – Můj malý 

dinopark - odeslaným na pomoc dětem v nemocnicích 
• Mikulášské dovádění – jednotlivé třídy 
• Vánoční turnaj v skládání puzzle  
• Vánoční jarmark – organizační pomoc 
• Soutěž ve skoku z místa snožmo – 19. únor 
• výtvarná soutěž Kouření škodí zdraví – 3. - 5. ročník- konec března 
• výtvarná soutěž Drogy a AIDS – 6. – 9. ročník – konec března 
• turnaj v pexesu – 26. 4. 2014 
• Barevný den – celoškolní akce – vybrána byla modrožlutá barva, letos se počítal 

průměr kusů oblečení na žáka – vítězové 3. třída 
• Rozhlasová relace ke Dni učitelů 
• Vystoupení pro maminky k jejich svátku ve Skřipově a Jakubčovicích 
• Den dětí - soutěže 
• Život dětem – Fond Sidus - charitativní sbírka s výtěžkem 1390,- 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. 

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

 
 
Ve Skřipově dne 27. 6. 2014    Mgr. Vlasta Večeřová 

 
 
Příloha č. 3 
 
HODNOCENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ROK 2013 - 2014.  
 
V tomto školním roce pracovala 2. oddělení ŠD. Činnosti byly  zaměřené na odpočinkovou, 
zájmovou, rekreační a tělovýchovnou činnost. Pro žáky byly připraveny i jiné příležitostné 
činnosti. 
 
ZÁŘÍ, ŘÍJEN 
Pomoc prvňáčkům při jejich adaptaci v novém prostředí. Seznámení žáků s BOZP v ŠD. 
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Vycházky do přírody - pozorování  podzimní přírody, sběr hub, lesních plodů, sběr přírodnin 
pro výtvarné činnosti, zahrádky a stavění z přírodnin v lese. 
Výtvarná činnost : výzdoba chodby a učebny na téma Podzim, záložky do knih, dětské 
obličeje z lepenky, dýně s pavoučím kelímkem, strašidýlko z textilu, kouzelné housenky 
z kartonu, leporelo moře a mořská zahrádka, kreslení draků na asfalt. 
Rekord v ŠD v přeskoku přes lano – žák 5. ročníku  401 přeskoků. 
Pozvání pro ČT s pořadem Šikulové. 
Kino Hradec nad Moravicí – Čtyřlístek ve službách krále- odpolední představení 9.10.2013. 
Naše největší akce"Strašidelné bubákování a spaní v družině"-akce proběhla 
 dne 18.10.2013 – z důvodu nepříznivého počasí proběhl průvod strašidel v tělocvičně, 
následoval večer plný soutěží, tance a spaní ve ŠD.  
Výstavka prací žáků - u příležitosti voleb do poslanecké sněmovny 25. -26.10.2013 
/keramika, fotky z činnosti ŠD z před. škol.roku,moře/. 
Od října keramická dílna pro žáky 1.,2. a 3. ročníku – šnečci, sovy, hříbek, sluníčko. 
 
LISTOPAD,PROSINEC 
Adventní výstavka v Jakubčovicích – 23.-24.11.2013- /pořádal místní Klub žen/- výstava 
prací žáků  ŠD/podzim,advent/. 
Výtvarná činnost : výzdoba chodby a učebny na téma Vánoce / vánoční ozdoby – stromeček 
z Avon časopisu, závěs z čajových sáčků, masky čertů, pečení perníčků pro čerty, vánoční 
zdobení stromečku/. 
Keramická dílna – různé vánoční ozdoby, miska-ryba, zvonek, svícník anděl, tři králové, Pf 
rybka. 
26.11.2013 natáčení pořadu Šikulové Českou televizí v prostorách ŠD a ZŠ – vybraných 13 
žáků, celý den se natáčelo a vyrábělo – pořad byl uveden v Tv 9.2.2014. 
Čertování v družině – tvorba čertů v životní velikosti – výzdoba chodby ZŠ, odpoledne plné 
her a soutěží – každý čertík dostal perníček. 
Advent na ZŠ – výstavka keramiky žáků ŠD. 
Dárečky od Ježíška – odpoledne plné vánočních zvyků a tradic u stromečku, co nám přinesl 
Ježíšek. 
 
LEDEN,ÚNOR 
Keramická dílna- autoportrét, kočka, domečky, masky, dárečky pro děti k zápisu do 1. třídy 
Výtvarná činnost : výzdoba chodby a učebny na téma Zima, papírové prostírání pro pyžam. 
párty, lavírování kresby zimy, totem z pet víček. 
Turnaje  ve stolním fotbale, o nejrychlejšího golfového hráče – diplomy, sladké odměny. 
Pyžamová párty 27.1.2014  –u příležitosti pololetního vysvědčení – hravé odpoledne pro 
žáky v pyžamu. 
Vesmírná odyssea – výroba mimozemšťanů z kartonu a odpadového materiálu a vytvoření 
ufonků z našich řad / odpad. materiál/. 
Nástěnka s fotkami z činnosti ŠD za  1. pololetí 
 
BŘEZEN,DUBEN 
Keramická dílna –slepička, kohoutek,beránek, ovečky, srdíčka, jmenovky 
Výtvarná činnost: výzdoba chodby a učebny na téma Jaro, velikonoční papírové výrobky a 
přání, papírové sluníčko 
Rychlení větviček teplem – stromy a keře našich zahrad a lesů. 
Turnaje v jízdě na rotopedu, v šachu a člověče nezlob se – diplomy a odměny. 
Setkání s mistrem republiky ve florbalu Davidem Martiníkem v tělocvičně. 
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Jarní výstavka v Jakubčovicích – 29.-30.3.2014  – práce žáků keramické dílny, papírové 
výrobky,velikonoční věnce / 
 Kino Hradec nad Moravicí – Jak se stát rytířem? - odpolední představení 2.4.2014 
Světový den zdraví- téma klíště -7.4.2014 – prezentace pro žáky o prevenci, 
očkování,repelenty,vhodný oděv do lesa, ale i zábavné křížovky, hry a výtvarná činnost- 
výroba větrníku a papírového klíštěte. 
Den země- 22.4.2014 - výroba dekorativních mandal z pet víček v tělocvičně a vytvoření 
velké mandaly z šišek, klacíků, kůry, kelímků od jogurtu, pecky z meruněk, šnečí ulity, pet 
víčka,tenisové míčky. 
Tvořivá dílna fy Optys Opava – 30.4.2014 - dle zájmu žáků – návštěva výtvarného centra 
v Opavě a výroba dárečku pro maminky – srdíčko. 
 
KVĚTEN,ČERVEN 
Keramická dílna – kytičky pro maminky a babičky, zrcátka, postavy kluka a holky, 
keramická pergolka, volná hodina dle přání žáků. 
Výtvarná činnost :  výzdoba chodby a učebny na téma Léto, výroba papírového dárečku pro 
babičky a přání pro maminky, čínská růže, jednoduchá hračka pro sourozence /puzzle/, frotáž 
srdíčka, fantastické květy / kombinovaná technika tuš,barvy,papírové razníky/ 
Jako každoročně jsme navštívili naše babičky ve vesnicích Skřipov,Hrabství  –dárek a 
gratulace ke Dni matek . 
Hra šípkovaná – ukončení celoroční práce v keramické dílně –Cesta za zvířátky s plněním 
úkolů a hledáním pokladu.Vyhodnocení celoroční práce žáků – uděleny pochvaly. 
Odpolední vycházka na Rozhlednu Šance v Jakubčovicích/cca 3 km a zpět link. 
autobusem/ - 22.5.2014. 
Výstava prací žáků u příležitosti voleb do Evropského parlamentu – 23.-24.5.2014. 
Srandošoky - zábavné odpoledne na  hřišti u příležitosti oslav Dne dětí se smaženicí– 
5.6.2014.  
Opékání na rybníku Uvírák – 17.6.2014 – odpolední vycházka k rybníku a opékání – 
ukončení celoroční práce v ŠD - pochvala žákům za jejich celoroční aktivitu v ŠD. 
Hra šípkovaná – plnění přírodovědných úkolů a hledání pokladu v lese. 
 
Viz.fotodokumentace, webové stránky školy, články v místním zpravodaji,účast na 
výstavkách školy, natáčení pořadu Šikulové Českou televizí, článek v Přírodovědném 
zpravodaji červen 2014. 

Zpracovala Jitka Dudysová 
 
 
 
 


