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 I. Část 
                                                      Základní údaje o škole 

 

1. Název organizace a základní údaje 

 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres 

Opava, příspěvková organizace   

Adresa školy: 

 

 

74745 Skřipov č. 120 

IČ školy:  

75027186 

Telefonní kontakt: 

 

553 781 125  mobil 734 153 374 ( sekretariát) 

553 781 118  (školní jídelna) 

553 781 115  (mateřská škola) 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

 

zsskripov@volny.cz 

Webové stránky školy: 

 

 

www.zsamsskripov.webpark.cz 

Zřizovatel školy: 

 

 

Obec Skřipov , 74745 Skřipov č. 107 

Ředitel školy: 

 

 

Mgr. Bc. Eva Víchová, 74745 Skřipov č. 120 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném rozsahu 

jeho řídící činnosti: 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek, Wolkerová 476, Vítkov 

Výchovný poradce: 

 

 

Mgr. Hana Salzmannová 

Zástupce ředitelky pro mateřskou 

školu: 

 

Hana Stanovská 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

 

Marie Vrbková 

Složení školské rady: 

 

 

 

Jana Pastyříková- předsedkyně  školské rady 

Ing. Vladan Boháč 

Václav Hon 

Mgr. Ivana Kaňáková 

  MUDr. Sylvie Švidrnochová 

Mgr. Vlasta Večeřová 

Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Škola sdružuje tyto druhy škol a školských zařízení: 

Základní škola 

Mateřská škola Skřipov 

Mateřská škola Skřipov- Hrabství 

Školní družina 

Školní jídelna 

 

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. 

http://www.zsamsskripov.webpark.cz/
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1.1 Vize školy 

 

Jsme školou, která svým přístupem k žákům a využíváním moderních technologií 

poskytuje ucelené vzdělání odrážející potřeby pracovního trhu a připravuje žáky pro další 

studium i pro život v otevřené společnosti. 

Základním dokumentem je vlastní Školní vzdělávací program s názvem Společně od 

A do Z. 

Chceme být místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělání v rámci celoživotního 

vzdělávání, připravuje žáky pro další studium a zajišťuje jejich osobnostní růst. 

Chceme být školou, kde zaměstnanci budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému 

dalšímu profesnímu růstu. 

Vize školy je založena na objektivní reflexi reálných potřeb společnosti a je v souladu 

se zdroji, kterými organizace v daném období disponuje. 

Škola musí být otevřená, důvěryhodná, spojená se životem. 

Škola je partnerem pro okolí, musí se o ní vědět, musí být uznávána její odborná a lidská 

kvalita, její další rozvoj je vždy spojen se snahou většiny o změnu. 

 

1.2. Součásti a pracoviště školy: 
 

IZO Název školy/zařízení obec telefon 

102 432 660 Základní škola a Mateřská 

škola Skřipov, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Skřipov 553 781 125 

107 628 881 Mateřská škola 

Mateřská škola 

Skřipov 

Skřipov-Hrabství 

553 781 118 

553 781 144 

120 003 724 Školní družina Skřipov 553 781 125 

150 017 847 Školní jídelna Skřipov 553 781 115 

150 071 973 Školní jídelna-výdejna Skřipov-Hrabství 553 781 144 

 

 

1.2.1 Základní škola 

 

 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 

je součástí výchovně vzdělávací soustavy – je zařazena v rejstříku škola a 

školských zařízení. 

 Od roku 2007 má právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým 

jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 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“. 

 Základní škola a Mateřská škola Skřipov je plně organizovanou školou s 1.- 9. 

ročníkem a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni byli žáci 3. a 4. 

ročníku spojeni do IV. třídy. Pro zajištění výchovně vzdělávacích výsledků 

využívá škola 8 kmenových tříd (ve třech třídách jsou interaktivní tabule). 

 Škola disponuje odbornými učebnami: učebna fyziky a chemie (vybavena 

dataprojektorem, plátnem, ICT-PC), počítačová učebna (12 PC a 8 notebooků), 

multimediální učebna (vybavena interaktivní tabulí a PC), keramická dílna 

(keramická pec, hrnčířský kruh),  školní knihovna, školní kuchyňka a dílny. 
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 Součástí školy je tělocvična (využití tělocvičny je v  rozmezí od 

7:00 do 21:00 hod), venkovní hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a 

doskočiště pro skok do dálky. 

 Pro svou oddychovou činnost využívají žáci MŠ, ŠD a 1. stupně také dětské 

hřiště. 

 Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků, mateřská škola 

s kapacitou 45 dětí a školní jídelna s kapacitou 300 jídel. 

 Škola je bezbariérová. 

 Ve škole je umístěno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Hradec 

nad Moravicí. 

 Z důvodu bezpečnosti žáků a ochrany majetku školy byly pořízeny čtyři 

kamery k hlavním vchodům do budovy objektu školy. 

 V záři 2014 byly v rámci projektu obce Skřipov s názvem Základní škola 

Skřipov - snížení energetické náročnosti realizovány tyto stavební práce: 

výměna oken v celém objektu školy, zateplení celé budovy, celý objekt dostal 

novou barevnou omítku, došlo k renovaci střechy nad tělocvičnou, mateřskou 

školou a školní družinou, byla zateplena střecha nad základní školou, kolem 

celého objektu byla provedena drenáž, došlo k zastřešení vstupu do mateřské 

školy, předláždění schodiště do tělocvičny a boční rampy pro bezbariérový 

vstup. Hodnota stavby činila 9 355 047 Kč. 

 V měsíci srpnu byl realizován projekt Učíme se, vzděláváme se, bádáme 

moderně, efektivně, pro život. V rámci projektu byly vytvořeny dvě odborné 

učebny – jazyková a přírodovědná. 

 Pokračovala modernizace vybavení základní školy a mateřské školy. 

 

1.2.2 Školní družina 

 

 Ve školní družině bylo zapsáno celkem 50 dětí, které byly rozděleny do 2 

oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6:00 a končila v 16:00. 

 Pro svou zájmovou činnost využívá školní družina nejen samostatné prostory 

školní družiny, ale také učebnu 1. třídy, školní dílnu, tělocvičnu školy, 

počítačovou učebnu, školní hřiště a dětské hřiště, které bylo dovybaveno 

zahradní chatkou. 

 Rodiče přispívali na pokrytí provozních nákladů dle pokynů ředitele školy 

částkou 800 Kč,- na školní rok. Školní družina nabízela dětem kromě pestrého 

programu také činnost v keramickém kroužku. 

 

 

1.2.3 Mateřská škola 

 

 Mateřská škola měla 2 třídy, z toho jednu na odloučeném pracovišti v Hrabství. 

 Počet zapsaných děti do MŠ byl 42 dětí, 14 dětí navštěvovalo mateřskou školu 

v Hrabství, 28 dětí ve Skřipově. 

 V obou mateřských školách došlo k modernizaci vybavení - nové nábytkové 

stěny, stolečky a židličky, lehátka pro odpolední odpočinek. 

 Obě mateřské školy se zapojily do projektu – Dílna světa. 

 V Mateřské škole v Hrabství byla provedena vyměněna oken, zateplení budovy 

a nová fasáda. Došlo k výměně podlahy a instalaci umývadla v jídelně 

mateřské školy a rekonstrukci sprchovacího koutu. 
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1.2.4 Školní jídelna 

 

 Školní jídelna, která má kapacitu 300 jídel denně, vyvařuje nejen pro děti MŠ a 

žáky ZŠ, ale také pro zaměstnance školy a cizí strávníky. 

 Potěšující je stálý zájem našich dětí, žáků a zaměstnanců o stravování. V rámci 

doplňkové činnosti využívají naše služby také občané Skřipova a Hrabství. 

 Podle údajů k 31.10.2014 se stravovalo 39 dětí MŠ, 121 žáků školy a 29 

zaměstnanců. 

 

1.3. Kapacita školy 

 

Kapacita školy:     225 žáků. 

Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytuje základní 

vzdělávání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast. 

Kapacita školní družiny:    50žáků 

Kapacita mateřské školy:    45 dětí 

Kapacita školní jídelny:    300 stravovaných 

Kapacita školní jídelny – výdejna:   28 stravovaných 

 

1.3.1 Počty žáků a tříd od roku 2012 (k 30.9.) 

 

Školní rok  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Počet žáků 145 149 151 

Počet tříd 8 8 8 

Počet žáků na třídu 18,125 18,625 18,875 

 

V devíti ročnících se vzdělávalo ve školním roce 2014/2015 (k 30.9.2014) 151 žáků. 

 

Počet žáků k 30.9.2014 k 30.6.2015 

1.-5. Ročník 87 86 

6.-9. Ročník 64 61 

Celkem žáků 151 147 

Průměr na třídu 18,875 18,375 

Počet tříd 8 8 

 

Dojíždějící žáci z okolních obcí (stav k 30.9.2014) 

Hrabství 30 

Jakubčovice 33 

Hradec nad Moravicí 1 

Žimrovice 1 

Bohučovice 1 

Výškovice 7 

Slatina 4 

Bílovec 1 

Lesní Albrechtice 1 

Lukavec 1 

Stará Ves 2 

Březová 1 

Bílovec-Požaha 1 
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1.4. Údaje o činnosti školské rady 

 

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. V lednu 2015 

skončilo tříleté funkční období Školské rady při ZŠ a MŠ Skřipov, která pracovala ve 

složení: Jana Pastyříková, Martina Petrášová (zástupci rodičů), Eva Ulmanová, Ing. 

Pavla Kohútová (zástupci obce), Mgr. Vlasta Večeřová, Mgr. Ivana Kaňáková 

(zástupci pedagogů). Od 11. 1.2015 začalo pro nově zvolené členy Školské rady nové 

tříleté funkční, které skončí 10. 1. 2018. Školská rada nyní pracuje ve složení: Jana 

Pastyříková- předsedkyně školské rady, MUDr. Silvie Švidrnochová (zástupci rodičů), 

Ing.Vladan Boháč,Václav Hon(zástupci obce), Mgr. Vlasta Večeřová, Mgr. Ivana 

Kaňáková (zástupci pedagogů). 

  

1.5. Údaje o činnosti Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ): 

 

Občanské sdružení SRPDŠ organizovalo kulturní, sportovní a společenské 

akce pro děti, žáky školy a širokou veřejnost. SRPDŠ přispívá dětem a žákům školy na 

kulturní, společenské a sportovní akce. Má výbor tvořený předsedou a 9 členy, který 

úzce spolupracoval s vedením školy a pomáhal s organizací při různých akcích 

pořádaných školou. 

 

II. Část 

Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, 

organizace výuky 
 

2. Obory vzdělávání, vzdělávací program 

 

Základní vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 

9 roků 

Školní vzdělávací program „ Společně od A 

do Z“ 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program“ Hrajeme si celý 

den“. 

 

 Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu pro základní školy (dále jen 

ŠVP) s názvem „ Společně od A do Z“, který je zpracovaný podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 Dva žáci se vzdělávali podle přílohy Školního vzdělávacího programu Základní školy 

a Mateřské školy Skřipov „Společně od A do Z“ upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. 

 

 Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí 
I v tomto školním roce měla ZUŠ 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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2.1Učební plány 

 

Ročník Celková dotace Minimum dle RVP Maximum dle RVP 

1. ročník 20 18 22 

2. ročník 22 18 22 

3. ročník 24 22 26 

4. ročník 26 22 26 

5. ročník 26 22 26 

6. ročník 28 28 30 

7. ročník 30 28 30 

8. ročník 32 30 32 

9. ročník 32 30 32 

 

Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 1. stupeň: 
 

Vzdělávací oblast/vyučovací 
předměty 

Zkratka 
Ročník 

Součet 
Z toho 

1. 2. 3. 4. 5.  
RVP 
min. DČD 

Matematika a její aplikace 
Matematika M 4 5 5 5 5 24 22 2 

Jazyk a jazyková komunikace 
 

 
ČJ 9 10 9 9 7 43 38 5 

Český jazyk a literatura          

Anglický jazyk AJ 0 0 3 3 4 11 9 2 

Informatika a komunikační 
 technologie 
 
Informatika INF 0 0 0 0 1 1 1   

Člověk a jeho svět 
 
PRV 2 2 2 0 0 6 12   

Prvouka PRV 0 0 0 1 1 2   0 

Přírodověda PŘ 0 0 0 2 2 4     

Vlastivěda VL 1 1 1 1 1 5 12 0 

Umění a kultura          

Hudební výchova HV 1 1 1 2 2 7     

Výtvarná výchova VV         

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 5     

 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících podle  
RVP 

20-22 20-22 22-26 22-26 22-26    
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Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 2. stupeň: 
 

Vzdělávací oblasti Předmět Zkratka 
Ročník 

Součet 
Z toho 

6. 7. 8. 9. 
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 

 Německý jazyk NJ  2 2 2 6 0 10 

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:                   

 
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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2.2. Počty tříd a žáků k 31.9.2014 

 

Ročník Počet tříd 
Počet žáků 

Žáci se učí 

povinných 

předmětů hodin 

týdně 

Dívky Chlapci Celkem  

1. ročník 1 9 12 21 20 

2. ročník 1 8 12 20 22 

3. ročník 
spojená třída  

5 6 11 24 

4. ročník 9 5 14 26 

5. ročník 1 13 8 23 26 

6. ročník 1 5 9 14 28 

7. ročník 1 5 10 15 30 

8. ročník 1 5 9 14 32 

9. ročník 1 12 6 18 32 

 

 

                                                                   III. Část 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3.Skladba pedagogického sboru: 

 

Prioritou školy je zajištění optimálního personálního zajištění činnosti školy. Lze 

konstatovat, že počet zaměstnanců odpovídá reálným potřebám a to včetně odborné 

kvalifikace zaměstnanců (jeden pedagog zahájil v rámci celoživotního vzdělávání studium na 

VŠ – splnění platné legislativy). 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 zdravotním postižením. Ve školní družině pracovaly tři 

vychovatelky (z nich  jedna učitelka ZŠ na částečný úvazek). V Mateřské škole pracovala 

zástupkyně ředitelky pro MŠ a tři učitelky (z nich jedna zároveň vychovatelka ŠD). Výuku 

nepovinného předmětu náboženství zabezpečoval pan farář Mgr. Petr Bohačík, kaplan Mgr. 

Ján Bujňák a katechetka paní Alena Halamíčková, kterou od 1. 1. 2015 nahradila Mgr. 

Halfarová. Týdně byly celkem vyučovány 3 hodiny náboženství. 

Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňuje 18 pedagogů z 18. 

 

Zaměstnanci školy 

Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 13 13 11,544 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 4 4 3,360 

Vychovatelky 3 3 1,765 
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Ostatní pedagogové (asistentky 

pedagoga) 
2 2 1,41 

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a 

MŠ 

 

 

 

9 - 5,9577 

2 - 2,311 

   

Školní jídelna 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

3 

 

1 

 

2,7075 

 

0,12 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2015) 

 

 

 

Věková skupina Počet 

Do 20 let 0 

21-30 let 1 

31-40 let 4 

41-50 let 12 

Nad 50 let 14 

 

 

IV. Část 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 
Zápis do 1. ročníku školního roku 2015/2016 se uskutečnil 21. ledna 2015. K zápisu se 

dostavilo 22 dětí. Ve správním řízení bylo vydáno 18 rozhodnutí o přijetí k základnímu 

vzdělávání a 4 rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok. 

 

Počty zapsaných žáků do 1. ročníku 2015-2016 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet zapsaných 

žáků 
Počet přijatých žáků 

225žáků 1 22 18 

 

Struktura žáků dle obcí 

Skřipov   7 

Hrabství   1 

Jakubčovice  8 

Bílovec–Výškovice 2 

Celkem   18 žáků 

 



 13 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

MŠ 

Počet 

tříd 

k 1. 9. 

2014 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet 

tříd 

k 1. 9. 

2015 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet 

volných 

míst 

45 2 40 40 2 46 45 0 

 

 
 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

5.1. Prospěch žáků na základní škole 

 

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 21 21 20 0 1 0 0 1,01 1,05 

2. 19 19 19 19 0 0 0 0 1,071 1,1 

3. 11 11 11 11 0 0 0 0 1,18 1,25 

4. 14 14 11 12 3 2 0 0 1,21 2,17 

5. 21 21 15 16 6 5 0 0 1,44 1,32 

Celkem 86 86         

2.stupeň  

6. 14 14 8 4 6 8 0 0 1,5 1,65 

7. 15 15 10 10 5 5 0 0 1,34 1,38 

8. 14 14 7 7 7 7 0 0 1,46 1,47 

9. 18 18 6 6 11 7 0 0 1,64 1,68 

Celkem 61 61 29 27 29 27 0 0   

 

 

5.2. Umístění žáků na SŠ 

 

Povinnou školní docházku splnilo 18 žáků 9. ročníku. Všichni získali stupeň 

základního vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní škole. 

Všech 18 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 15 žáků na střední školu 

ukončenou maturitní zkouškou. 
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Název střední školy Chlapci Dívky 
Ukončení 

studia 

SOU stavební, Opava   
 

Instalatér 1 0 VL 

SPŠ stavební, Opava   
 

Pozemní stavitelství a architektura 1 0 MT 

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec   
 

Gymnázium 1 1 MT 

SPŠ, Ostrava – Vítkovice   
 

Strojírenství 1 0 MT 

OA a SOŠ logistická, Opava   
 

Informační technologie 1 0 MT 

SŠ technická, Opava   
 

Nástrojář 1 0 VL 

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava   
 

Zahradník 0 1 VL 

SŠ technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice   
 

Dopravní prostředky/mechanik opravář motorových 

vozidel 
0 1 MT/VL 

SŠ Odry   
 

Rekondiční a sportovní masér 0 1 VL 

Střední zdravotnická škola, Opava   
 

Zdravotnický asistent 0 1 MT 

Mendelovo gymnázium, Opava 

Gymnázium 
0 2 MT 

SŠ služeb a podnikání, Ostrava – Poruba   
 

Fotograf 0 1 MT 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava   
 

Cukrář 0 1 VL 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava   
 

Hotelnictví 0 1 MT 

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava   
 

Chemik operátor 0 1 MT 

SŠ průmyslová a umělecká, Opava   
 

Grafický design 0 1 MT 

 
  

 
Celkem 6 12  

MT - maturita, VL - výuční list   
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5.3. Klasifikace chování (počty) 

 

Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 147 0 0 

2. pololetí 147 0 0 

 

5.4. Výchovná opatření (počty) 

 

 
Pochvala 

ředitele školy 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele školy 

1. pololetí 6 54 4 3 0 

2. pololetí 16 50 1 3 2 

 

5.5. Absence žáků ve školním roce 2014-2015 

 

 Omluvená 

absence 

v hodinách 

v I.pololetí 

Průměr na 

žáka 

v I.pololetí 

Omluvená 

absence 

v hodinách 

II.pololetí 

Průměr na 

žáka 

vII.pololetí 

Neomluvená 

absence v 

hodinách 

I.pololetí 

Neomluvená 

absence 

v hodinách 

II.pololetí 

Celkem 6257 42,564 6641 45,176 0 0 

 

5.6. Účast a výsledky žáků v soutěžích 

Název Kat. 
Školní 

Umístění v okrese, kraji 
Žáci 

Zeměpisná olympiáda 6.- 9,roč 61 1.místo v okrese 

5.místo v kraji 

2.mistroství ČR ve hře 

Finanční svoboda 

8.9.roč 32 3.místo jednotlivci  

5.místo ve skupině 

Matematický klokan 2-9.roč. 129  

Floristická soutěž 8.,9. roč. 10 3místo 

ZOO soutěž 6.-9.roč. 40 15. místo v kraji 

Přírodovědný klokan 6.-9.roč. 61  

Hledáme nejlepšího 

mladého chemika 

6.-9.roč. 15  

Srdce s láskou darované 5.-9.roč. 84  

Recitační soutěž 1.-9.roč. 36  

Soutěž „Vánoční laťka“-

skok vysoký 

4.-9.roč. 50  

The Funny English Day 5.roč. 22 9.místo v okrese 

Biologická olympiáda 6.-9.roč. 61  

Turnaj ve vybíjené  4.-5.roč. 20  

 

5.7. 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 zrakovým 

postižením, dva žáky s lehkým mentálním postižením a 16 žáků s různými vývojovými 

poruchami učení, vývojovými poruchami chování a ADHD (hyperaktivita s poruchou 

pozornosti). 
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U tří žáků byla nutná pomoc dvou pedagogických asistentek s celkovým úvazkem 

1,41. Všem žákům se zvýšeným normativem je vypracován IVP. Předpokladem pro zřízení 

IVP bylo podání žádosti zákonným zástupce. 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. 

 

 

 VI. Část 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
6.1. Úvod – Prevence sociálně patologických jevů 

 

 V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty Školní preventivní 

strategie, Minimální preventivní program, Program šikanování, Školní řád. Na 

počátku roku byli žáci seznámení s nabídkou kroužků, které mohli navštěvovat přímo 

ve škole. 

 V rámci nespecifické primární prevence organizuje škola pro žáky exkurze, školní 

výlety, plavecký kurz, zimní ozdravný pobyt, lyžařský kurz. 

 Důležitým prvkem PSPJ byla činnost Dětského zastupitelstva. Během roku se členové 

dětského zastupitelstva scházeli, aby řešili připomínky k chodu školy, podávali své 

návrhy, organizovali pro spolužáky různé soutěže a akce. 

 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.  

 Program proti šikanování, který slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a 

spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a 

ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, 

dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je 

součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Skřipov. 
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V tomto programu jsme si vytýčili dlouhodobé cíle, ke kterým směřujeme v našich 

aktivitách. 

 Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného 

chování) 

 Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. 

 Vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu a omamných 

psychotropních látek a jedů. 

 Vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti. 

 Vychovávat žáky ke správným hodnotám, vést je k občanské a právní odpovědnosti za 

sebe a svá jednání. 

 Vést žáky k postojům proti rasismu, antisemitismu a xenofobii. 

 Preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. 

 Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě (zaměřit 

se na činnostní učení s využitím v praxi). 

 

6.2. Preventivní akce 

      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. 

 Interaktivní pořad pro žáky 5. - 9. ročníku na téma Nebuď oběť aneb Pravá tvář 

facebooku. 

 Opakovaně jsme pro úspěšnost uspořádali párty se Zdravou pětkou a to jak v 1. – 9. 

ročníku, tak nově i v MŠ. Žáci se v jednotlivých lekcích věnovali zásadám zdravého 

životního stylu, zdravému stravování. 

 Žáci 4. a 5. ročníku se věnovali prohlubování znalostí z dopravní výchovy. Nedílnou 

součástí byla návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích, kde žáci skládali zkoušky 

Mladého cyklisty a prakticky nacvičovali bezpečnou jízdu na kolech, řešení dopravních 

situací. 

 Žáci 3. - 6. ročníku navštívili Městskou knihovnu P. Bezruče v Opavě, kde absolvovali 

knihovnickou lekci zaměřenou na zdokonalení čtenářských dovedností a nastínění 

smysluplného trávení volného času. 

 Protipožární tématice se věnovali žáci 2. a 6. ročníku s preventivním programem Hasík. 

Prohlubovali si znalosti a praktickými ukázkami zkoušeli, jak se chovat v případě vzniku 

požáru, ověřovali si důležitá telefonní čísla a jejich používání. 

 Během školního roku mají možnost žáci navštěvovat řadu kroužků (keramický, 

dramatický, sportovní, kroužek anglického jazyka, hra na flétnu). 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 dojíždění. 

 Zvýšenou pozornost jsme věnovali zabezpečení vniknutí cizích osob do školy a 

následnému opakovanému nácviku chování v případě krizových situací. Žáci byli 

důsledně poučeni o bezpečné komunikaci s cizími lidmi. 

 Ve škole probíhá výuka náboženství. 
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6.3. Informační a koordinační činnost v oblasti PSPJ 

 

 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 zákonní zástupci žáků do školy na jednání s vedením školy a TU, 

z pohovoru byly sepsány záznamy. 

 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 letošním školním roce jsme oslovili preventivní skupinu Policie ČR v Opavě s možností 

uspořádání besed pro žáky naší školy. Z kapacitních důvodů nebylo možné besedy 

uskutečnit, přesuneme své požadavky do následujícího školního roku. 

 Spolupráce s PPP v Opavě- doporučení rodičům, odborné konzultace potíží některých 

žáků a práce s těmito žáky. 

 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. 

Vedení nástěnky školního metodika prevence 

 Na nástěnkách v jednotlivých třídách byly zveřejněny letáčky týkající se rizikového 

chování. 

 Žáci byli prostřednictvím nástěnek informováni o schůzkách DZ a o výsledcích 

soutěží. 

 

6.5. Oblast výchovného poradenství 

 

Spolupráce s třídními učiteli 

 

 Probíhaly konzultace o žácích s SVP 

 Byla věnována zvýšená péče problémovým žákům, VP se zúčastnila jednání TU 

s rodiči problémových žáků 

 Byla věnována zvýšená péče žákům s potížemi ve výuce (nápravná péče u žáků s e 

SPV) 

 

Spolupráce s vedením školy 

 

 Vedení školy bylo pravidelně informováno o stavu výchovného poradenství ve škole 

 Probíhaly konzultace o výchovných a jiných opatřeních s ředitelkou školy 

 

Práce s žáky, rodiči 

 

 Byla řešena výchovná opatření 

 Byla poskytnuta pomoc při řešení osobních problémů žáků 
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Řešení rizikového chování 

 

 Plněním minimálního preventivního programu se předcházelo rizikovému chování 

žáků 

 Spolupracovali jsme s odborníky zabývající se danou problematikou 

 Problémem se ukázaly vztahy mezi žáky v některých třídách, řešeno s vedením 

školy 

 

 

                                                              VII. Část 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Název vzdělávací akce Počet účastí 

Předškolní vzdělávání z pohledu české školní inspekce 1 

Jak učit přírodovědné a technické předměty 1 

Základní vzdělávání z pohledu české školní inspekce 1 

Neboj se, zvládneš to 1 

Právní vědomí ve školním prostředí 1 

Hrátky se zvířátky, cvičíme, dýcháme, relaxujeme 1 

Prezentace studijních programů gym., SŠ a SOU 1 

Cesta kolem světa a jiná dobrodružství 1 

Matematické prostředí v metodě Hejného 2 

Spisová služba ve školství 1 

Matematické prostředí v metodě Hejného II 2 

Pravolevá orientace v předškolním věku 1 

Motivace a aktivace žáků v ČJ na ZŠ-2.stupeň 1 

Metodické poradny pro ředitelky MŠ a vedoucí učitelky MŠ 1 

Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení 1 

Celoroční skupinová hra 1 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 1 

Výuka AJ s podporou ICT 1 

Objevování experiment v MŠ 1 

 Změny v právních normách 2014/2015 vztahující se k činnosti MŠ 1 

Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ 1 

Matematické prostředí v metodě Hejného 1 

Odměňování zaměstnanců v roce 2015 1 

Celkem 25 

 

 

Celková cena všech vzdělávacích akcí činila 16 140,-Kč. 

Za velmi účinnou formu vzdělávání považujeme také samostudium, konzultace s odborníky a 

školení pedagogického sboru navzájem. 
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                                                       VIII. Část 

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, dva dramatické kroužky pro mladší a starší žáky, kroužek 

hry na flétnu, dva dyslektické kroužky, pěvecký sbor, 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  hravou formou se 

základy cizího jazyka. V keramickém kroužku děti rozvíjely výtvarnou tvořivost, fantazii a 

zručnost. Děti z dramatického kroužku a dětského sboru pravidelně vystupují s kulturním 

programem při akcích školy a obce (vítání prvňáčků, setkání s jubilanty, oslavy výročí 

osvobození obce, vítání občánků, Den matek apod.). Hudba, pohyb a tanec byly náplní 

kroužku ZUMBY. 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 Kulturně výchovné akce 

 K tradičním kulturním zážitkům žáků školy patří návštěva kina a divadla. 

Žáci 1.stpně  a MŠ navštívily kino, kde zhlédly rodinný film Doba ledová 4, žáci 2. stupně 

pak film Přijde letos Ježíšek?. Ve Slezském divadle v Opavě sledovali žáci 1.- 6. roč. 

pohádkový muzikál Mrazík. Pohádka Kašpárek a ježibaba pobavila žáky první třídy a děti 

MŠ. Do naší školy občas zavítají také herci Slezského divadla z Opavy. V letošním roce 

sehráli žákům 1. stupně pohádku O zlé královně. Do Hradce nad Moravicí se vypravili žáci 

na muzikál Josef a jeho kouzelný plášť, který nacvičili žáci ZUŠ. 

Dalším kulturním zážitkem na půdě školy bylo představení v podání herců Divadélka 

pro školy z Hradce Králové. Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů byla 

určena  pro žáky MŠ a 1.st a hra Jak jste to myslel pane Shakespeare ? aneb Život a dílo 

největšího dramatika pro žáky 2. stupně. Svátek dětí jsme na naší škole začali oslavami s 

klauny a jejich balónky. Žáci dramatického kroužku sehráli dětem MŠ a1.stupně pohádku  

O staré truhlici. 

Před nejvýznamnějšími křesťanskými svátky si vyučující náboženství připravili poutavé lekce 

Křesťanské Vánoce a Křesťanské Velikonoce. 

 

C Výchovné vzdělávací akce 

 Během školního roku se žáci školy zúčastnili několika ekologických projektů 

a aktivit. Škola dále pracovala na tom, aby po splnění určitých kritérií mohla v  budoucnu 

získat titul Ekoškola. V rámci oslav Dne Země proběhla ve škole Školní žákovská 

konference. Opět jsme viděli krásné prezentace žáků letos vypracované na téma Světlo a 

světelné technologie. Velký dík patří odborné porotě s hosty (p. starosta obce, jednatelé firmy 

Hon, a.s. a firmy Optys ) za nelehkou práci při výběru těch nejlepších prezentací. 
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Naše škola je zapojena také do Recyklohraní, programu  pod záštitou MŠMT České 

republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. 

Žáci 6. a 7. ročníku navštívili ekologickou farmu na Požaze, kde se seznámili s prací na 

farmě a s domácí výrobou mléčných výrobků. 

Preventivní program Hasík byl určen žákům 2. a 6. ročníku. 

V tělocvičně školy vystoupili v měsíci únoru se svým programem členové šermířského 

souboru Rytíři z Pernštejna, ve kterém zábavnou formou seznámili žáky s pořadem 

Přemyslovští králové-rozkvět českého státu. 

V rámci oslav 70. výročí ukončení 2. světové války se žáci zúčastnili besedy, kde se 

seznámili s průběhem osvobozujících bojů našich vesnic a prohlédli si v KD v Hrabství 

výstavu věnovanou tomuto výročí. 

 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. Naše škola navázala spolupráci s Ostravskou univerzitou v oblasti 

technické výchovy a žáci 6. ročníků se zúčastnili projektového dne technické výchovy  na 

téma „Okna vědy dokořán“. V průběhu roku byly realizovány tyto projekty: Den Ameriky, 

Den Afriky, Den Asie, Den památky obětí holocaustu, Nebuď oběť, Den vědy a techniky 

v Dolní oblasti Vítkovic a v Planetáriu. Se základy zdravého životního stylu se žáci 

1.stupně  seznámily v pořadu Zdravá pětka, finanční gramotnost si žáci osvojovali při  hře 

Finanční svoboda. Žáci 3., 4. a 6. ročníku se zúčastnili knihovnické lekce v Opavě, která 

byla obohacena o prohlídku památníku Petra Bezruče. Základy bezpečného pohybu na silnici 

si osvojili žáci 4. a 5. ročníku při Dopravní výchově na dopravním hřišti v Malých Hošticích. 

Grafiky, obrazy či unikátní kolekci obalů gramofonových desek Andyho Warhola si v Domě 

umění v Opavě prohlédli žáci 9, třídy. Žáci si také vyzkoušeli jeho oblíbenou techniku 

sítotisku. 

 

D)  Exkurze a výlety 

 

 Exkurze a výlety přispívají k rozšiřování vědomostí a znalostí žáků mimo 

školu. Žáci 6. ročníku společně s Ekotýmem navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích, 

kde předali finanční dar žáků naší školy, který pořídili ze sběru starého papíru. Poznávat krásy 

našeho hlavního města Prahy se vypravili na podzim žáci 9. ročníku. 

 Deváťáci se také 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. Zajímavý pro žáky byl také Den otevřených dveří na Masarykové 

střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava. 

 Výročí ukončení 2. svět. války si žáci 2.stupně  připomněli návštěvou do 

Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Na květen a červen byly naplánovány 

školní výlety tříd. Žáci 1.-5. ročníku poznávali krásy a zajímavosti našeho kraje. Navštívili 

zámek v Hradci nad Moravicí, Planetárium J. Palisy v Krásném Poli, Slezsko-ostravský 

hrad v Ostravě a oblast Dolních Vítkovic, žáci 6.-8. ročníku se vydali poznávat krásy 

Moravského krasu. 

 
E)  Sportovní a rekreační akce, soutěže 

 Plavecký výcvik je součásti výuky tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku a 

pro děti  MŠ, probíhal od září do listopadu v prostorách opavského krytého bazénu. 
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V polovině ledna se konal lyžařský kurz a zimní ozdravný pobyt v Jeseníkách, kterého se 

zúčastnilo 42 žáků pod vedením pěti instruktorů. 

 

 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 střelců“, soutěžili ve skoku snožmo z místa nebo 

v přeskoku přes švihadlo. 

 Naše škola zorganizovala pro okolní školy soutěž ve vybíjené. Soutěže se 

zúčastnily družstva žáků 4.a 5.tříd z Těškovic a Hradce nad Moravicí. Žáci 8. ročníku 

zorganizovali pro své spolužáky  soutěž ve florbalu. 

V posledním týdnu školního roku vyučující zorganizovali pro žáky1. a 2. stupně branný den. 

Žáci se během turistických vycházek vydali do okolí Skřipova, na Požahu 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.  
Žáci 8. a 9. ročníku se kromě sportovních aktivit věnovali také nácviku tanečního 

vystoupení. Waltz v jejich podání zahájil Obecní ples v KD v Hrabství. 

 

F) Vědomostní a dovednostní soutěže 

 V tomto roce jsme mohli žáky naší školy sledovat v televizní soutěži U 2 

v Dolní oblasti Vítkovic, kterou žáci vyhráli a odnesli si pěkné věcné ceny. Na podzim si 

mohli zájemci z řad žáků 9. ročníků vyzkoušet Calibro 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 z 

biologie. V zeměpisné olympiádě prokázali žáci výborné znalosti nejen ve školním kole, ale 

také v okresním kole, kde získal žák naší školy první místo a postoupil do krajského kola. 

Zde obsadil v silné konkurenci krásné páté místo. Na podzim a na jaře se žáci zapojili do 

vědomostních soutěží organizovaných ZOO Ostrava. 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. Floristické soutěže v Opavě – aranžování květin se zúčastnily 4 žákyně. Žáci naší školy 

se v měsíci červnu v Praze zúčastnili 2. ročníku Mistrovství České republiky ve strategické 

hře Finanční svoboda. V soutěži dvojic obsadili 3. místo z celkového počtu 60-ti dvojic. 

Všichni pak v soutěži družstev vybojovali nádherné 5. místo z dvaceti zúčastněných družstev. 

 

G) Prezentace školy na veřejnosti 

 Žáci naší školy pravidelně vystupují na kulturních akcích určených pro 

veřejnost. V letošním školním roce žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu na dvou 

výstavách v Jakubčovicích a na Vánočním jarmarku ve Skřipově. 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 muzikálem Šípková Růženka a ve Skřipově s pohádkou 

O staré truhlici. Každoročně zahajují žáci 8. a 9. ročníku ples pořádaný Obcí Skřipov a 

SRPDŠ . Také letos se této úlohy zdárně zhostili a ples zahájili úvodním tancem. 
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 V sobotu 30. 5. 2015 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile 

nejlepším dětským výtvarníkům z ČR. Ve tvrdé konkurenci se svým výtvarným dílem 

obstála a medaili získala také žákyně naší školy Adélka Honová, která navštěvuje Základní 

uměleckou Hradec nad Moravicí, která má svou pobočku v ZŠ a MŠ Skřipov. 

 

H) Další akce 

 

 V pondělí 1. 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 pak žáci 9. roč. zorganizovali Mikulášskou nadílku. 

 Dětský maškarní ples, konaný ve školní družině, zpříjemnil dětem končící 

první pololetí. 

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. 

Ekotým pod vedením paní učitelky Mgr. Martinkové vyhlásil pro školní rok 2014/2015 

soutěž ve sběru papíru a hliníku. Odměnou pro vítěznou třídu byl jednodenní výlet. Ve sběru 

hliníku získaly věcnou cenu děti z MŠ v Hrabství. 

Dětský den zorganizovali pro své spolužáky žáci nejvyššího ročníku. Na děti čekala v areálu 

školy trasa s řadou zábavných úkolů. 

Děti ze školní družiny se rozhodly sbírat víčka pro nemocnou malou Johanku z Bohumína a 

zapojili do této akce všechny žáky naší školy a také děti z MŠ. Pokračovat v této akci budou 

žáci  také v dalším školním roce. 

Žáci naší školy se také aktivně zapojili do celostátně vyhlášené soutěže Srdce s láskou 

darované. 

 

CH) Oblast – Environmentální výchova a osvěta ve školním roce 2014/2015 

 

Ve škole pracuje Ekotým, jehož členové jsou žáci 4. – 9. ročníku, ředitelka školy, 

správní zaměstnanec školy, zástupce z řad rodičů a školní koordinátor. Škola je od roku 2011 

zapojena do programu Ekoškola a v tomto roce byla také 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. 



 24 

 

Odpady 

 Problematika odpadového hospodaření - nakládání s odpady i předcházení vzniku 

odpadu je na naší škole na velmi dobré úrovni. 

Ve škole se třídí odpad a to papír a plast. Pravidelně je prováděn monitoring 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 3. 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. 

 

Voda 

Problematika vody je s žáky probírána v rámci výuky, žáci pracují na projektech, 

pracovních listech apod. 

Ve škole je prováděna pravidelná kontrola kohoutků, žáci si vyrobili informační 

cedulky k umývadlům; tyto je nutno v příštím školním roce doplnit a obnovit. 

V dalších létech se budeme snažit získat finanční prostředky na technické opatření na 

snižování spotřeby vody (dvoufázové splachování, pákové baterie, perlátory, splachování na 

fotobuňku apod.). Zajistíme také 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. Zřizují se 

odpočinkové zóny pro žáky jak ve škole, tak v prostorách školní zahrady. 

Ve spolupráci se zřizovatelem byly dokončeny opravy školní budovy (nová okna, 

zateplení, fasáda). 

Pracuje se na úpravách školní zahrady; (návrhy - zřízení "pocitového chodníčku", 

broukoviště, bylinkové zahrádky, vrbového týpí, "rozchodníků" - informační tabule apod. se 

odvíjí od finančních prostředků školy). 

 

Energie 

Žáci si postupně vytvářejí informační a orientační popisky na vypínače ve třídách i na 

chodbách. 

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

třídách. Topíme peletkami. 

Ve spolupráci se zřizovatelem byl proveden energetický audit, na jehož základě byla 

provedena rekonstrukce školní budovy (zateplení, výměna oken, nová fasáda). 

V letošním roce se žáci podrobně seznámili s problematikou světelné energie v rámci 

akce Dne Země - viz dále. 
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Další aktivity 

Každoročně pořádáme Den Země a Školní konferenci žákovských prezentací. Letošní 

téma opět vycházelo s tématu roku, které vyhlašuje UNESCO - Světlo a světelné technologie. 

Den Země má na naší škole již své místo. Kvalita prezentací rok od roku roste. Odbornou 

porotu pak tvoří významné osobnosti nejen naší obce. 

Motivujeme žáky k práci v Ekotýmu školy, pravidelně je pro členy připravován 

motivační a stmelovací výlet, letos to bylo do Záchranné stanice v Bartošovicích, kde žáci 

předali dar v hodnotě 1000,- na léčbu zraněných zvířat. 

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). V rámci projektového dne navštívili žáci 6. 7. 

ročníku biofarmu na Požaze, kde se seznámili s biotechnologiemi. 

Koordinátor EVVO se pravidelně účastní Krajských konferencí a setkání koordinátorů 

EVVO, popř. je mu umožněno se dále vzdělávat. Spolupracuje s okresním koordinátorem. 

V roce 2015 bychom chtěli požádat o udělení oficiálního titulu Ekoškola. To vyžaduje 

zapojení všech pracovníků školy a především žáků. Ze čtyř klíčových témat Odpady, 

Prostředí školy, Voda a Energie máme na škole na dobré úrovni propracovanou problematiku 

prvních dvou jmenovaných, což by mohlo k udělení titulu postačovat. 

 

IX. Část 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2014-2015 neprovedla Česká školní inspekce inspekční činnost v naší 

organizaci. 

 

                                                           X. Část 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Základní údaje o 
hospodaření školy 

          

           

           
Ukazatel 

Skutečnost 
Rozpočet na rok 2014 Skutečnost roku 2014 

rok 2013 

  

  Prostředky Projekty Prostředky   Prostředky Projekty Prostředky Hospodářská   

Celkem Obce EU SR Celkem Obce EU SR činnost Celkem 

Spotřeba materiálu celkem 
(účet 501) 1 225 805 1 136 492 598 87 000 1 224 090 1 071 807 715 102 191 150 932 1 325 646 

z toho: spotřeba materiálu 193 519 514 293 598 87 000 601 891 450 332 715 102 191 0 553 238 

spotřeba potravin 922 285 622 199 0   622 199 621 475 0 0 150 932 772 407 

Spotřeba energie celkem 
(502) 965 558 750 000 0 0 750 000 762 048 0 0 32 870 794 918 

z toho: elektřina 259 462 229 000 0   229 000 224 929 0 0 9 001 233 930 

Plyn 213 639 136 000 0   136 000 161 826 0 0 14 340 176 166 
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Ukazatel 
Skutečnost 

Rozpočet na rok 2014 Skutečnost roku 2014 
rok 2013 

  

  Prostředky Projekty Prostředky   Prostředky Projekty Prostředky Hospodářská   

Celkem Obce EU SR Celkem Obce EU SR činnost Celkem 

Peletky 466 335 356 000 0   356 000 348 799 0 0 8 019 356 818 

Voda 26 122 29 000 0   29 000 26 494 0 0 1 510 28 004 

Služby celkem (518) 461 135 361 000 0 15 000 376 000 378 225 127 17 460   395 812 

Opravy a udržování (511) 154 942 228 000 0   228 000 194 719 0 0   194 719 

Cestovné (512) 18 869 16 000 0   16 000 14 814 341 0   15 155 

Mzdové náklady (521) 7 560 572 197 875 0 7 238 746 7 436 621 197 875 89 202 7 218 937 109 671 7 615 685 

Zákonné pojištění (524) 2 438 241 65 018 0 2 445 354 2 510 372 65 018 19 464 2 433 503 24 661 2 542 646 

z toho: sociální pojištění 1 787 458 47 810 0 1 793 436 1 841 246 47 810 14 312 1 788 851 18 132 1 869 105 

 zdravotní pojištění 650 783 17 208 0 651 918 669 126 17 208 5 152 644 652 6 529 673 541 

Zákonné pojištění (525) 30 316 31 154 0 0 31 154 31 154 0 0 305 31 459 

Příděl do FKSP (527) 76 858 5 982 0 70 658 76 640 5 982 0 71 628 725 78 335 

Náhrady platu (528) 20 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smulví pokuty a úroky z 
prodlení (541) 0 0 0 0 0 321 0 0 0 321 

Odpisy (551) 13 232 6 624 0 0 6 624 6 624 0 0 0 6 624 

Odpisy vyřazených 
pohledávek (557) 0 1 763 0 0 1 763 1 180 0 0 0 1 180 

Drobný majetek (558) 453 659 206 108 3 802 35 000 244 910 205 218 154 674 52 439 0 412 331 

Ostatní finanční náklady 
(569) 10 296 10 296 0 0 10 296 10 296 0 0 0 10 296 

                      

Náklady celkem 13 429 989 3 016 312 4 400 9 891 758 12 912 470 2 945 280 264 523 9 896 158 319 165 13 425 126 

                      

Tržby (601) 1 116 796 756 492     756 492 758 431     304 107 1 062 538 

Služby (602) 203 314 215 680     215 680 217 443     6 525 223 968 

Z toho: Úplaty 109 700 135 000     135 000 136 763     0 136 763 

Lyžařský výcvik 77 404 80 680     80 680 80 680     0 80 680 

Pronájmy (603) 36 640 0     0 0     42 230 42 230 

Úroky přijaté (662) 184 0     0 60     0 60 

Výnosy z prodeje materiálu 
(644) 0 0     0 11 516     0 11 516 

Zúčtování fondů (648) 426 051 64 140     64 140 65 638     0 65 638 

Jiné výnosy (649) 2 491 0     0 1 382     0 1 382 

Dotace (672) 11 719 000 1 980 000 4 400 9 891 758 
11 876 

158 1 980 000 264 523 9 896 158 0 12 140 681 

                      

Výnosy celkem 13 504 476 3 016 312 4 400 9 891 758 12 912 470 3 034 470 264 523 9 896 158 352 862 13 548 013 

                      

Hospodářský výsledek 74 487 0 0 0 0 89 190 0 0 33 697 122 887 
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Základní škola a Mateřská škola Skřipov, 
příspěvková organizace 

 
 

  Rozbor hospodaření za rok 2015 - 
k 30.6.2015 
 

    
Účet Text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady 

    celkem 
dotace 
MŠMT 

účelové 
dotace 

dotace 
obec 

ost. 
zdroje 

doplňkové 
činnosti 

501 Potraviny 907 424,66       756 492,23 150 932,43 

501 Nákup materiálu 307 713,92   715,00 302 100,92 5 613,00   

501 ochranné pomůcky 5 100,00 5 100,00         

501 učebnice,UP 104 692,00 97 091,00     7 601,00 0,00 

502 plyn 176 166,00     161 825,80 0,00 14 340,20 

502 el. energie 233 930,03     224 928,98 0,00 9 001,05 

502 voda 28 004,00     26 494,00 0,00 1 510,00 

502 dřevní peletky 356 818,00     348 799,00   8 019,00 

511 reprezentace 0,00     0,00 0,00   

511 opravy 194 719,00     129 499,13 65 219,87 0,00 

512 cestovné 14 814,00   341,00 14 814,00   0,00 

518 školení 36 549,00 15 700,00   20 849,00     

518 bankovní poplatky 22 783,31   127,00 22 783,31     

518 ostatní služby 226 261,69 1 760,00   202 372,69 22 129,00 0,00 

518 plavecký výcvik 26 811,00     26 811,00     

518 lyžařský výcvik 83 280,00       83 280,00   

521 platy 7 493 019,00 7 185 746,00   197 875,00   109 398,00 

521 účelová dotace 0,00   89 202,00 0,00     

524 odvody-účel.dotace 0,00   19 464,00 0,00     

524,53 pojištění ke mzdám 2 554 641,00 2 433 503,00   96 172,00   24 966,00 

527 FKSP 74 234,94 71 628,00   1 881,67   725,27 

527 jiné sociální náklady 4 100,00     4 100,00     

521 náhrady platu 33 464,00 33 191,00   0,00   273,00 

542 Pokuty, penále 321,00     321,00     

549 ztráta na výdělku 0,00           

551 odpisy 6 624,00     6 624,00     

557 odepsané pohledávky 1 180,00     1 180,00     

558 DDHM 257 656,50 52 439,00 154 674,00 180 272,50 24 945,00 0,00 

562 úroky 0,00     0,00     

569 ostatní fin. náklady 10 296,00     10 296,00     

                

Celkem   13 160 603,05 9 896 158,00 264 523,00 1 980 000,00 965 280,10 319 164,95 

                

  Výnosy             

601 Tržby 1 062 538,00       758 431,00 304 107,00 

602 Služby 6 525,00       0,00 6 525,00 

602 Úplata MŠ – ŠD 136 763,00       136 763,00   
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Účet Text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady 

    celkem 
dotace 
MŠMT 

účelové 
dotace 

dotace 
obec 

ost. 
zdroje 

doplňkové 
činnosti 

 
 

602 lyžařský výcvik 80 680,00       80 680,00   

603 Pronájmy 42 230,00         42 230,00 

662 úroky 59,59       59,59   

644 
Výnosy z prodeje 
materiálu 11 516,00       11 516,00   

648 zúčtování fondů 65 638,00       65 638,00   

649 Jiné výnosy 1 382,30       1 382,30   

672 Dotace 11 876 158,00 9 896 158,00 264 523,00 1 980 000,00     

Celkem   13 283 489,89 9 896 158,00 264 523,00 1 980 000,00 1 054 469,89 352 862,00 

    

 
      

hlavní 
činnost  

doplňková 
činnost 

  

hospodářský 
výsledek 122 886,84 0,00 0,00 0,00 89 189,79 33 697,05 

401 
Fond dlouhodobého 
majetku 2 458,07   413 

Fond 
rezervní  50 761,12 

Stavy 
fondů 411 Fond odměn 106 752,00   414 

Fond 
rezervní  139 326,50 

412 FKSP 132 598,23   416 
Fond 
investiční 34 685,93 

                

                

Zpracovala : Dagmar Horáčková 
      

Základní údaje o hospodaření školy 
    

       

Závěrka k datu 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek 

31.12.2014 12 841 438,10 12 930 627,89 89 189,79 319 164,95 352 862,00 33 697,05 

30.6.2015 6 435 812,21 7 689 788,80 1 253 976,59 132 350,92 128 798,00 -3 552,92 

 
 

 

Čerpání fondů organizace k 31.12.2014 

   

      

  

Fond 
Počáteční stav 

Příjmy Výdaje 

Konečný 
stav 

k 1.1.2014 
k 

31.12.2014 

401 Jmění 9 082 0 6 624 2 458 

411 Odměny 71 752 35 000   106 752 

412 FKSP 151 485 74 235 93 122 132 598 

413 Rezervní 11 594 39 488 321 50 761 

414 Rezervní z darů 158 670 20 500 39 843 139 327 

416 Investiční 77 922 6 624 49 860 34 686 
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XI. Část 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
1. Ve sledovaném období bylo z  Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.3.00/51.0039 s názvem 

Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku pořízeno 10 tabletů a 

software pro pedagogy , pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení na využití tabletů ve 

školách, celková částka dotace činila   154 674 ,- Kč s DPH. 

 

2. Ve sledovaném období byl RR ROP Moravskoslezsko schválen projekt "Učíme se, 

vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život" reg. číslo projektu: 

CZ.1.10/2.1.00/30.01662. Projekt byl zaměřen na modernizaci výuky v naší škole -

vybavení 2 učeben IT technikou a pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů ve 

výši 729.342,00 Kč z celkové částky 858 500,00 Kč. Vznikla učebna anglického jazyka, 

kterou škola postrádala a přírodovědná učebna, která byla dovybavena moderními 

didaktickými pomůckami. Tato změna povede ke zkvalitnění výuky chemie, fyziky, 

přírodopisu, zeměpisu, vlastivědy. Žáci získali praktické pomůcky pro výuku, čímž si 

blíže osvojí probíranou látku. Za přidělenou dotaci děkujeme. 

 

3. Ve sledovaném období byla škole schválena dotace z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.0567 Výzva č. 56. Projekt je zaměřen na 

podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a 

školských zařízeních.  

 

Klíčové aktivity projektu: 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

Celkové náklady na klíčovou aktivitu činí 56 756,-Kč. Počet šablon 2. 

 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele celkové náklady na klíčovou aktivitu činí 

63 519,- Kč. Počet šablon 2. Zahraničního kurzu se zúčastnily dvě učitelky naší školy. 

 

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Celkové náklady pro klíčovou aktivitu 

činí 138 430, Kč. Zahraničního kurzu se zúčastní 14 žáků a dva pedagogové. 

Celková částka dotace činí 378 980,- Kč. 

 

 4. Ve sledovaném období podala škola žádost o finanční podporu projektů z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 

Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 57. 

 

Podporované aktivity: 

 

1. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce 

formou blended learningu (6 544 Kč). 

 

2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce 

formou blended learningu (49 860 Kč). 

 

Cílem klíčových aktivit je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních 

dovedností žáků v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a 

individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti 

jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní. 
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Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 
 

V rámci celoživotního vzdělávání studuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

jeden pedagogický pracovník rozšiřující studium učitelství 1. stupně. ZŠ. 

 

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech realizovaných 

z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

 

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 nepůsobí. 

 

Zákonní zástupci žáků dostávají informace o výsledcích vzdělávání a výchovy 

prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách, pohovorech a konzultačních 

hodinách, při osobních jednáních. Rodiče nastupujících prvňáčků dostávají informace o 

organizaci vyučování při akci Škola nanečisto. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd pracují ve Sdružení rodičů, přátel a dětí školy 

(SRPDŠ). Stejně jako minulý školní rok se i v letošním roce SRPDŠ významně podílelo 

na financování dopravy žáků na školní akce. Z fondu sdružení byly financovány odměny 

na školní akce a soutěže, příspěvky na školní výlety, věcné dary žáků a pitný režim. 

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem- Obcí Skřipov, která podle zákona zřídila 

školskou radu ze zástupců města učitelů a rodičů. 

Při plnění úkolů ve vzdělávání jsme spolupracovali s různými spolky, organizacemi a 

podniky v regionu - ZUŠ Hradec nad Moravicí, Slezské divadlo v Opavě, Knihovna Petra 

Bezruče v Opavě, JSDH Hradec nad Moravicí (vzdělávací program Hasík), Optys Opava 

(soutěž Srdce s láskou darované), Policie ČR (besedy), fa Hon a.s. (exkurze, materiál pro 

pracovní činnosti), Úřad práce v Opavě, Středisko výchovné péče v Opavě, sdružení 

Natura, Tereza, Speciálním centrem pro zrakově postižené v Opavě, PPP v Opavě, 

Centrem Srdce, Ostravská univerzita v Ostravě. Dobrá spolupráce je také s místními 

občanskými sdruženími např. Sokol, Hasiči, Červený kříž. 
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Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne: 30. 9. 2015 

 

Mgr. et Bc. Eva Víchová 

ředitelka školy 

 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne: 6. 10. 2015 

 

Za školskou radu: 

Jana Pastyříková 


