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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. Silvie 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. 
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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 2015/16 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. Pro zajištění výchovně 
vzdělávacích výsledků využívá škola 9 kmenových tříd (ve třech třídách jsou 
interaktivní tabule a v jedné učebně se nachází notebook s dataprojektorem.). 

• Škola disponuje odbornými učebnami: přírodovědná učebna (vybavena 
interaktivní tabulí a notebookem), počítačová učebna (12 PC a 12 notebooků), 
jazyková 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. 

•  Školní družina má kapacitu 60 žáků, mateřská škola má kapacitu 45 dětí a 
školní jídelna má kapacitu 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. 
• Pokračovala modernizace vybavení základní školy a mateřské školy. 

 
1.2.2 Školní družina 
 

• Ve školní družině bylo zapsáno celkem 60 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 je dvoutřídní, z toho má jednu třídu na odloučeném pracovišti 
v Hrabství. 

• Počet zapsaných děti do MŠ byl 45 dětí, 17 dětí navštěvovalo mateřskou školu 
v Hrabství, 28 dětí ve Skřipově. 

• Mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem 
č.561/2004Sb., a vyhláškou 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, 
přijetí – nepřijetí se řídí stanovenými kritérií, o přijetí – nepřijetí do mateřské 
školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky školy. 

• Mateřská škola zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání. Navštěvují ji děti ve 
věku od 3 let do nástupu do základní školy, do MŠ Hrabství byly přijaty také 
děti mladší tří let. 

• Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím 
programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu 
s názvem Hrajeme si celý den. 
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•  Vzdělávání zajišťovalo 3,360 přepočtených pedagogických zaměstnanců 

(4 fyzické zaměstnankyně). Všechny zaměstnankyně byly v průběhu školního 
roku plně kvalifikované. 

• Stravu dítěte a úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole hradí zákonní 
zástupci trvalým příkazem nebo složenkou. 

• V obou mateřských školách dochází průběžně k modernizaci vybavení. 
 

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 31.10.2015 se stravovalo 44 dětí MŠ, 116 žáků školy a 28 
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:    60žáků 
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 
 

Školní rok  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015/2016 
Počet žáků 145 149 151 165 
Počet tříd 8 8 8 9 
Počet žáků na třídu 18,125 18,625 18,875 18,333 

 
 
 
 

V devíti ročnících se vzdělávalo ve školním roce 2015/2016 (k 30.9.2016) 164 žáků. 
 

Počet žáků k 30.9.2014 k 30.6.2015 k 30.9.2016 
1.-5. Ročník 87 86 94 
6.-9. Ročník 64 61 70 
Celkem žáků 151 147 164 
Průměr na třídu 18,875 18,375 18,222 
Počet tříd 8 8 9 
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Dojíždějící žáci z okolních obcí (stav k 30.9.2015) 
Hrabství 28 
Jakubčovice 39 
Výškovice 16 
Slatina 7 
Bílovec 1 
Lesní Albrechtice 1 
Lukavec 1 
Stará Ves 1 
Březová 1 
Bílovec-Požaha 1 
Těškovice 1 

 
 
 
 
 

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. 
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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. 

• Tři 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 (akordeon, hudební nauka). 
 
 
 
 
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 
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Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 1. stupeň: 
 

Ročník 
Součet 

Z toho Vzdělávací oblast/vyu čovací 
předměty Zkratka 

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 komunika ční 
 technologie 
 
Informatika INF 0 0 0 0 1 1 1   

Člov ěk a jeho sv ět 
 
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         
Člov ěk a zdraví 
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 10 0 
Člov ěk a sv ět 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 p ředměty:          

Člov ěk a jeho sv ět 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: 
 

Ročník Z toho 
Vzdělávací oblasti Předmět Zkratka  

6. 7. 8. 9. 

Součet RVP 
min.  DČD 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 
literatura ČJ 4 4 4 4 16 16 0 

 Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12 12 0 

 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 p ředměty :          

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 
 

Počet žáků 
Žáci se učí 
povinných předmětů 
hodin týdně 

Ročník Počet tříd 

Dívky Chlapci Celkem  
1. ročník 1 7 11 18 20 
2. ročník 1 10 14 24 22 
3. ročník 1 7 13 20 24 
4. ročník 1 5 7 12 26 
5. ročník 1 12 8 20 26 
6. ročník 1 15 9 24 28 
7. ročník 1 5 10 15 30 
8. ročník 1 7 11 18 32 
9. ročník 1 4 10 14 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. Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele školy a 11 
učitelů. Z tohoto počtu pedagogů je jeden výchovný poradce, jeden školní metodik prevence a 
jeden metodik EVVO a koordinátor ŠVP. 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. Mario Račko a p. Mgr. Pavla 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 1,40 

 
3 

- 3,062 

 
 
 
2 

-         1,875 

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ  
 
 
MŠ 
 
 
Ekonomka školy 1  0,50 

Školní jídelna 
 
 výdejna stravy- MŠ Hrabství 

3 
 
1 

 
         2,675 

0,19 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2016 
 
 
 
 

 
Věková skupina Počet 

Do 20 let 0 
21-30 let 1 
31-40 let 4 
41-50 let 12 

Nad 50 let 14 

 
c) Odborná kvalifikace učitelů 
Počet učitelů: 13, z toho bez odborné kvalifikace 0 
 
Odborná kvalifikovanost výuky: 
1. stupeň: 
týdně odučeno 118 vyučovacích hodin 
z toho 0 vyučovacích hodin bez odborné kvalifikace 
Odborná kvalifikovanost výuky byla zajištěna ze 100%. 
 
2. stupeň: 
týdně odučeno 125 vyučovacích hodin 
z toho 0 vyučovacích hodin bez odborné kvalifikace 
Odborná kvalifikovanost výuky zajištěna ze 100%. 
 
d) Ukončili pracovní poměr ve školním  roce 2015/2016 
pedagogický zaměstnanec: Mgr. Eva Pöselová a Mgr. Pavla Halfarová, Mgr.Miroslav 
Adámek-odchod do starobního důchodu 
 
e) ostatní změny: 
Dnem 1. 8. 2016 byla do funkce zástupce ředitele pro základní vzdělávání jmenována 
Mgr. Ivana Kańáková 
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IV. Část 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 

 
 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2016/2017 se uskutečnil 20. ledna 2016. K zápisu se 
dostavilo 24 dětí. Ve správním řízení bylo vydáno 17 rozhodnutí o přijetí k základnímu 
vzdělávání a 6 rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok, jeden žák nastoupil do ZŠ 
Havlíčková Opava. 
 
Počty zapsaných žáků do 1. ročníku 2016-2017 
 
 
 

a) Základní škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2016 

Počet zapsaných 
žáků 

Počet přijatých žáků 

225 žáků 1 24 17 

 
Struktura žáků dle obcí 
Skřipov   6 
Hrabství   2 
Jakubčovice  8 
Výškovice   1 

 
Celkem   17 žáků 
 
 
 
 
 
 
b) Mateřské škola 

 

Kapacita 
MŠ 

Počet 
tříd 

k 1. 9. 
2015 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet 
tříd 

k 1. 9. 
2016 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet 
volných 

míst 

45 2 45 2 45 45 0 
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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 
Neprospěli Průměr 

1. stupeň 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 18 18 18  18 0 0 1,02 1,02 

2. 24 24 22 22 0 0 1,20 1,15 

3. 21 21 21 21 0 0 1,13 1,13 

4. 12 12 5 7 0 0 1,33 1,31 

5. 20 20 15 15 0 0 1,38 1,30 

Celkem 95 95 81 83 0 0     

2. stupeň 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

6. 23 23 12 14 0 0 1,37 1,42 

7. 15 15 4 5 0 0 1,71 1,68 

8. 17 17 5 9 0 0 1,65 1,53 

9. 14 14 6 3 0 0 1,50 1,67 

Celkem 69 69 27 31 0 0     

 
Klasifikace chování 

Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 164 0 0 

2. pololetí 162 1 1 

 
Výchovná opatření 

Období PŘŠ PTU NTU DTU DŘŠ 

1. pololetí 34 38 2 0 4 

2. pololetí 21 88 10 8 8 

 
 

Pochvaly byly uděleny především za reprezentaci školy v soutěžích, olympiádách a 
reprezentaci školy na akcích pořádaných školou. Napomenutí a důtky pak byly uděleny 
především za porušování školního řádu – nekázeň, nevhodné chování, pozdní příchody, 
neomluvené hodiny. Důvodem udělení sníženého stupně z chování bylo nevhodné chování ke 
spolužákům a pedagogickým pracovníkům školy, neomluvené hodiny, opakované porušování 
povinností, které byly v rozporu se školním řádem školy. 
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5.2. Absence žáků ve školním roce 2015/2016 
 

Omluvená 
absence 

Průměr na 
žáka 

Omluvená 
absence 

Průměr na 
žáka 

Neomluvená 
absence  

Neomluvená 
absence 

v hodinách   v hodinách   v hodinách v hodinách 

  1. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Celkem 4876 29,73 8142 49,65 0 8 

 
 
 

 
5.3. Účast a výsledky žáků v soutěžích 
 

Název Kat. Žáci Umístění  

Zeměpisná olympiáda 6.- 9,roč 71 1.místo v okrese, účast v kraji 
 

3.mistroství ČR ve hře 
Finanční svoboda 

8.9.roč 6 3 místo ve dvojicích,  5místo v 
družstvu  

Soutěž ve hře finanční 
svoboda 

8.-9. roč. 6 1.místo v soutěži dvojic,1.místo 
v soutěži družstev 

Celostátním internetová 
soutěž Finanční gramotnost 

8.-9.roč. 10 2.místo  v okresním kole 

Matematický klokan  2-9.roč. 146 Školní kolo 
Floristická soutěž 8.,9. roč. 5 Okresní kolo 
ZOO soutěž 6.-9.roč. 40 Regionální soutěž 
Přírodovědný klokan 6.-9.roč. 61 Školní kolo 
Hledáme nejlepšího 
mladého chemika 

6.-9.roč. 15 12. místo v regionální soutěži 

Srdce s láskou darované 5.-9.roč. 91 Školní kolo 
Recitační soutěž  1.-9.roč. 31 Školní kolo 
Pythagoriáda 6.-9.roč. 57 Školní kolo 

Biologická olympiáda 6.-9.roč. 12 Školní kolo 
Turnaj ve vybíjené  4.-5.roč. 16 Školní kolo 
Chemická olympiáda 8.-9.roč. 14 Školní kolo 
Sudoku 7.-9.roč. 41 Školní kolo 
Matematická olympiáda 7. roč. 1 účast v okresním kole 1 žák 
Stavíš, stavím, stavíme 
s Merkurem 

8.-9.roč.  1.místo 

Bridge Builder Game a 
Vzhůru k výškám 

8.-9. roč.  1.místo 
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5.4. Umístění žáků na SŠ 
 

Povinnou školní docházku splnilo 14 žáků 9. ročníku. Všichni získali stupeň 
základního vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní škole. 
Všech 14 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 13 žáků na střední školu 
ukončenou maturitní zkouškou. 
 
 
 
 
 

Název střední školy Chlapci Dívky 
Ukončení 

studia 

Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava 1   MT 
Informační technologie       
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava 2   MT 
Provoz a ekonomika dopravy       
Střední škola technická, Opava 2   MT 
Mechanik – seřizovač       
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava 
Zábřeh 1   MT 
Aplikovaná chemie       
Mendelovo gymnázium, Opava 1 1 MT 
Gymnázium       
Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí 1   VL 
Klempíř       
Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava 1   MT 
Agropodnikání       
SŠ průmyslová a umělecká, Opava 1   MT 
Informační technologie       
SŠ cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rožnov pod 
Radhoštěm   1 MT 
Cestovní ruch       
SŠ služeb a podnikání, Ostrava – Poruba   1 MT 
Masér sportovní a rekondiční       
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, Odry    1 MT 
Předškolní a mimoškolní pedagogika       

Celkem 10 4   

MT - maturita, VL - výuční list       
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5.5 Výsledky testování žáků – autoevaluace školy 2015/2016 
 
Testování firmou SCIO pro 6. třídu 
Žáci 6. ročníku si vyzkoušeli klasické testování Stonožka, které proběhlo v říjnu 2015. 
V jednotlivých testech jsme dosáhli těchto výsledků vyjádřených percentilem: 
OSP-  63%,ČJ - 58% M- 53% . Ve slovním hodnocení byl vyzvednut výsledek testování 
v českém jazyce jako nadprůměrný. Patříme mezi úspěšné školy a máme výsledky lepší než 
70= zúčastněných škol. Učitelé velmi dobře zacházejí se studijním potenciálem žáků a žáci 
pracují nad své možnosti. V matematice patří škola mezi lepší průměrné školy, máme 
výsledky lepší než 60% zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků v matematice je využíván 
nedostatečně. Jednotliví žáci obdrželi zprávy o svých výsledcích s rozborem jednotlivých 
kategorií a mohli si tak uvědomit, v čem mají rezervy a naopak, v čem vynikají. 
 
 
Výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ČŠI) 
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, které se zúčastnily ve dnech 9.5.—20.5.2016 
testování žáků 6. třídy Českou školní inspekcí, a to v oblasti matematické gramotnosti. 
Výběrové testování ověřovalo míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných 
rámcových vzdělávacích programů. 
 

 
5.6. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými 
 

V tomto školním roce jsme na základě odborných posudků školských poradenských 
zařízení měli 28 žáků zařazených do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
17 žáků na I. stupni z toho 12 chlapců a 11 žáků na II. stupni z toho 6 chlapců. Všichni tito 
žáci se vzdělávali formou individuální integrace v běžné škole a byly jim poskytnuty učební 
pomůcky v hodnotě 100,-Kč. 

Podle typu postižení se jedná o jednoho žáka s těžkým zrakovým postižením, tři žáky 
s lehkým mentálním postižením a  
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. Některým žákům se zvýšeným normativem bylo poradnou doporučeno vzdělávání dle 
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 18 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 
 

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.  

Nárůst různých forem rizikového chování včetně užívání návykových látek v populaci 
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří 
k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní 
školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně 
k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

V souvislosti s nárůstem agresivního chování byl vytvořen 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. 

 
• V letošním školním roce se nám podařilo zajistit preventivní programy na 

oddělení Policie ČR v Opavě a to pro žáky 7. třídy – dopravní výchova - cyklista. Dále 
pro žáky 8. třídy Nebezpečný internet a pro žáky 9. třídy besedu na téma Trestní 
odpovědnost. Pro žáky 1. – 3. třídy byla zajištěna beseda s policistkou ČR s programem 
Policejní pohádky. Škole byla tato kniha věnována společně s CD nahrávkami a to 
k následnému využívání ve vzdělávacím procesu. 

• Žáci 2. stupně absolvovali projekt E-Bezpečí, jehož provozovatelem byla 
Univerzita Palackého v Olomouci, na téma Nebezpečné komunikační jevy související 
s používáním ICT. 

• Žáci 8. ročníku se zúčastnili projektového dne – Den zdraví na Obchodní 
akademii v Ostravě, který byl zaměřen na zdravou stravu, zdravý životní styl, sport. 

• Během školního roku mají možnost žáci navštěvovat řadu kroužků 
(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. 

• 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. Opakovaně byli žáci 
upozorňováni na možná rizika spojená s užíváním sociálních sítí a internetu. 

• Pro úspěšnost jsme uspořádali párty se Zdravou pětkou a to jak v 1. – 9. 
ročníku, tak opakovaně i v MŠ. Žáci se v jednotlivých lekcích věnovali zásadám 
zdravého životního stylu, zdravému stravování. Zajímavá byla pro žáky 1. stupně 
vzdělávací akce S Mrkvounem do školy. 



 21 

• Nově jsme v letošním školním roce podpořili ve vybraných třídách Čtenářské 
dílny. Grantovou činností se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení 
zajímavých knižních titulů a nabídnout tak dětem smysluplné 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 jak je používat. 

 
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. Třídní učitelé se nejen na třídnických hodinách opakovaně 
věnovali řešení vhodného chování mezi spolužáky, vzájemné toleranci a ohleduplnosti a 
to nejen mezi žáky, ale i k dospělým osobám.  Většinou stačilo řešení v kompetenci 
třídního učitele. K několika případům byli pozváni zákonní zástupci žáků do školy na 
jednání s vedením školy a TU, byly sepsány záznamy z pohovorů se zákonným zástupcem 
nebo Individuální výchovné plány. 

• Zákonní zástupci žáků společně se svým dítětem, třídní učitelkou a vedením školy 
pravidelně vyhodnocovali plnění IVYP (vytýčení úkolu, pravidelná kontrola a 
sebehodnocení plnění daných požadavků, pravidelná konzultace zákonného zástupce 
s TU, spolupráce se SVP). 

V 8. ročníku byly svolány mimořádné třídní schůzky s rodiči, jejichž cílem bylo 
řešení chování žáků, šikana. Následně v této třídě proběhlo mapování třídního klimatu a 
to pracovnicí Pedagogicko psychologické poradny v Opavě. Problémové chování 
některých žáků bylo důvodem k oznámení na OSPOD Opava a OSPOD Hlučín, dvakrát 
jsme řešili přestupky žáků s Policií ČR. Škola i zákonní zástupci spolupracovali s PPP 
v Opavě a Střediskem výchovné péče v Opavě. 

 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. 

 
6.4. 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 
 
Součástí naší školy je výchovné poradenství. Pro vycházející žáky byly uspořádány exkurze 
na Úřad práce v Opavě, kde se seznámili s prosperitou některých oborů v našem okrese a 
kraji, také s mírou nezaměstnanosti. V Ostravě se zúčastnili informační akce Učeň, 
středoškolák, vysokoškolák na Černé louce, kde se uskutečnila přehlídka především střední 
škol a učilišť. Již tradiční opavské Informy jsme se nezúčastnili, neboť žáci byli na studijním 
pobytu v Anglii. Některé střední školy navštívili v rámci své propagace přímo naší školu. 
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V rámci podpory žákům s vývojovými poruchami učení spolupracuje naše škola s PPP 

Opava a také  SPC Opava. S oběma poradenskými zařízeními naše škola spolupracuje 
dlouhodobě ve snaze co nejlépe pomoci daným žákům. Některým žákům je na základě 
posudku daných zařízení vytvořen Individuální vzdělávací plán a pomoci má žákům také 
reedukační péče. 
S PPP Opava spolupracujeme i pro podporu žáků s poruchami chování. V letošním roce bylo 
nutné kontaktovat dále i Středisko výchovné péče, OSPOD a Policii ČR. 
 
 
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 

 
 
 
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 
 

V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s 
jednotlivými třídními učiteli, s metodikem prevence sociálně – patologických jevů, s 
vedením školy, se SPC v Opavě, s PPP v Opavě a s OSPOD v Opavě a Hlučíně. Některé 
problémy byly postoupeny k řešení Úseku sociálně – právní ochrany dětí v Opavě a 
Hlučíně a Policii České republiky. 

 
a) Agresivita slovní či fyzická vůči spolužákům 

Slovní nebo fyzické napadení spolužáků patří mezi častější kázeňské přestupky naší 
školy. Jsou pokud možno ihned řešeny a projednány se žákem, popřípadě žáky a s 
jejich zákonnými zástupci. Uskutečněná opatření jsou účinná. 
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b) Návykové látky 

Problémy s užíváním, popřípadě distribucí návykových látek byly v současnosti na 
naší základní škole řešeny v jednom případě. Jednalo se čichání tabákového výrobku a 
kouření elektronické cigarety. 

 
c) Záškoláctví 

S neomluvenými hodinami škola větší problémy neměla. Ve škole se vyskytl jeden 
případ s neomluvenou absencí a ta byla projednána se zákonným zástupcem daného 
žáka. 
 

d) Krádež 
Ke klasické krádeži v tomto školním roce nedošlo, ale velice často se řešily problémy, 
kdy žáci si bez dovolení vzali školní potřeby jiných žáků. Toto pak vyvolávalo 
konflikty mezi samotnými žáky, které řešil třídní učitel ve spolupráci s výchovným 
poradcem. 
 

e) Zapomínání školních potřeb, domácích úkolů, ignorování školních povinností 
Bylo to nejčastější porušování školního řádu, který řešil třídní učitelé samostatně 
anebo ve spolupráci s výchovným poradcem. Mezi nejzávažnější problémy patří 
zapomínání žákovských knížek, zapomínání domácích úkolů, pomůcek pro výuku, 
školních učebnic, cvičebních úborů a neplnění školních povinností, ke kterým patří 
například úklid třídy, mazání tabule apod. Častým problémem, který vyučující řešili, 
bylo používání mobilních telefonů ve vyučování. 
 

f) Fyzické napadení žáka 
Ve školním roce byla řešena problematika fyzického napadení dvou žáků. Po zjištění 
tohoto závažného problému, byla ihned celá kauza nahlášena na Policii ČR, kteří tento 
problém podstoupili Odboru sociálně – právní ochrany dětí v Hlučíně, kde se začali 
celým problémem zabývat. 
 

g) Ničení majetku školy 
Během školního roku došlo k poškození vybavení školy (prokopnuté dveře v šatně, na 
záchodě,ve třídě) žáky 8.ročníků. Třídní učitelka projednala tyto prohřešky se 
zákonnými zástupci daných žáků. 
 
Na konci školního roku byli třídním učitelem, popřípadě i ředitelem školy a starostou 
obce oceněni nejlepší žáci za práci pro školu, pro třídu, za výborné výsledky ve výuce 
i za sportovní výsledky. Pro řešení svých problémů žáci raději volili p římý kontakt s 
třídní učitelkou, učitelem nebo výchovnou poradkyní. Pro rodiče i pro žáky byla 
výchovná poradkyně k dispozici v době konzultačních hodin, ale většina setkání a 
kontaktů mezi výchovnou poradkyní a rodiči se odehrávala po vzájemné dohodě jindy, 
než jsou konzultační hodiny. 
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VII. Část 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Název vzdělávací akce Počet účastí 
Předškolní vzdělávání z pohledu české školní inspekce 1 
Základy Hejného matematiky 1 
Základní vzdělávání z pohledu české školní inspekce 1 
Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele přírodních věd 1 
Právní vědomí ve školním prostředí 1 
Škola a rodina 1 
Prezentace studijních programů gym., SŠ a SOU 1 
Čtenářská gramotnost-práce s příběhem v MŠ 1 
Na jedné lodi aneb Jak prohloubit spolupráci rodiny a MŠ 1 
Spisová služba ve školství 1 
Metodická poradna pro ředitelky MŠ 1 
Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 1 
Neverbální komunikace dětí 1 
Metodické poradny pro ředitelky MŠ a vedoucí učitelky MŠ 1 
Barevné léto 1 
Účinné kroky při výchově dětí a žáků s poruchami chování  15 
Čtenářská gramotnost- práce s příběhem na 2.stupni ZŠ 1 
Čtení a psaní v 1.třídě-postupně a prakticky 3 
Matematická prostředí v metodě Hejného 3 
 Neboj se , to zvládneš- MŠ 1 
Enviromentální činnost v MŠ 1 
Pokusy v MŠ 1 
Metodická poradna pro ředitelky ZŠ 1 
Zvyšování právního vědomí v oblasti rizikového chování 10 
Celkem 51 

 
 

Za velmi účinnou formu vzdělávání považujeme také samostudium, konzultace 
s odborníky a školení pedagogického sboru navzájem. 
 

V rámci výzvy č.56 se zúčastnily dvě učitelky naší školy čtrnáctidenního intenzivního 
kurzu anglického jazyka ve Worthing, England. Kurz pro pokročilé byl zaměřen na výuku 
anglického jazyka. Obsahem bylo osvojit si jazykové kompetence, seznámit se s kulturou, 
historií jižní Anglie a Spojeného království jako celku. Výuka anglického jazyka probíhala na 
jazykové škole Centre of English Studies ve městě Worthing. Akcentováno bylo mluvení - 
schopnost diskutovat, argumentovat, vyjádřit vlastní mínění, oponovat. Část lekcí byla 
věnována procvičování pokročilé gramatiky, rozšíření slovní zásoby. Hlavními metodami v 
dopoledních hodinách byly diskuse, argumentace, skupinová i párová konverzace, rozhovory, 
tiché čtení, práce s textem a psaní. Účast na kurzu kromě jazykových schopností pomohl 
získat pedagogům rovněž nové metodické dovednosti a formy práce, pobyt v rodině byl 
zajímavý z hlediska kulturních odlišností, zvyků a tradic. 
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Nové informace, znalosti, zkušenosti, přístupy, nápady a aktivity se staly inspirací pro 
ostatní pedagogy školy a pro školu má projekt i dlouhodobý přínos: navázání kontaktů s 
ostatními pedagogy v zahraničí, sdílení a výměna zkušeností, které jsou využívány při 
vyučování i v rámci mimoškolních a zájmových aktivit, rozvoj multikulturní výchovy ve 
škole. 

 
 

VIII. Část 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

A Zpráva o činnosti zájmových kroužků 
V letošním školním roce mohli žáci navštěvovat kroužek Tělovýchovné chvilky, který byl 
určen žákům 3. – 5. třídy. Pod vedením paní učitelky V. Večeřové se žáci scházeli ve 
čtrnáctidenních intervalech. Společně jsme se věnovali aktivitám zaměřeným na všestranný 
rozvoj pohybových dovedností, rozvoj vytrvalosti a kladného vztahu ke sportu. Kroužek 
navštěvovalo 20 žáků. 
Kroužek AJ letos navštěvovalo 10 žáků z 1. ročníku a 2 žáci z druhého ročníku. Pod 
vedením Mgr. Ivany Kaňákové. Náplní bylo seznámení žáků se základní slovní zásobou 
cizího jazyka, práce s tematickými okruhy: rodina, škola, sporty, zvířata, dopravní prostředky 
atd. Kroužek probíhal hravou formou – her, soutěží, pracovních listů, pohybových aktivit, 
písní, říkadel aj. 
Prvořadým úkolem bylo probudit u dětí zájem o cizí jazyk. 
Dále mohli žáci navštěvovat kroužek hry na flétnu. Tento kroužek byl určen žákům 1. - 5. 
ročníku. Hlavní náplní kroužku bylo seznámení s hudebním nástrojem a péčí o něj, dále se 
děti naučily zásady správného držení flétny a správného dýchání a seznámily se se správným 
prstokladem. V kroužku si děti osvojily základy hudební teorie, naučily se číst jednotlivé noty 
a získaly povědomí o délkách not a pomlkách. Pod vedením Mgr. Tereza Cihlářové se děti 
scházely každý týden. 
Od října 2015 do dubna 2016 probíhal v MŠ Skřipov kroužek anglického jazyka pod 
vedením Mgr. Martiny Bálové. Hlavní náplní kroužku bylo seznámení žáků se základní slovní 
zásobou cizího jazyka. Kroužek probíhal hravou formou, děti vyplňovali pracovní listy, 
soutěžili, hráli hry, zpívali, to vše v anglickém jazyce.  
Jako každým rokem i letos proběhl v období od října do dubna kroužek Příprava 
k přijímacím zkouškám z matematiky. Tento kroužek je určený žákům 9. ročníku. V rámci 
této přípravy žáci prošli souhrnným opakováním učiva základní školy a v rámci domácí 
přípravy, pak vyplňovali různé typy testů, jejichž kontrola a rozbor proběhly vždy následující 
hodinu. 
 
Od října 2015 do poloviny června 2016 probíhal kroužek Tvořivé ruce pod vedením 
Mgr.Renáty Havlíkové. Vzhledem k vysokému počtu zájemců byl rozdělen na 2 skupiny : 
1.skupina žáci 1.a 2.ročníku - účast 19 žáků, 2. skupina žáci 3. - 6. ročníku –účast 24 žáků. 
Kroužek probíhal 1-2x měsíčně.  Žáci se v kroužku seznámili se zajímavým i netradičními 
technikami (batikování, malování na trička, ubrousková technika, krakování), pracovali 
s papírem, přírodním materiálem, textilem aj. Zajímavou náplní kroužku byla i příprava 
pokrmů- palačinky, zmrzlinové poháry. 
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Sborový zpěv 
Kroužek sborový navštěvovali žáci 1. stupně, ale příležitostně sboru „vypomáhali“ i žáci 6. 
ročníku.  
Cílem kroužku byl nácvik hudebních nebo hudebně-dramatických představení, které se 
uplatnily při různých akcích školy: Vánoční jarmark, Den matek v Jakubčovicích a ve 
Skřipově. Dále žáci vystupovali při akcích pravidelně pořádaných obecním úřadem: oslavy 
výročí osvobození obcí Hrabství a Skřipov, vítání občánků a slavnost jubilantů. 
 
Reedukace specifických poruch učení – 2. stupeň 
Kroužek je určen pro žáky, u kterých je diagnostikována některá ze specifických poruch učení 
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie).  
Náplní kroužku je zejména procvičování gramatických jevů, které přímo souvisí s SPU, dále 
čtení, práce s textem nebo procvičování učiva, které žáci zrovna probírají v hodinách ČJ. 
 
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ 
Kroužek je určen pro žáky 9. ročníku.  
Náplní je hlubší procvičování učiva českého jazyka a literatury (gramatika, čtenářská 
gramotnost), především jevů, které se vyskytují v přijímacích testech na střední školy. Žáci 
také píší cvičné testy nebo přijímací testy z minulých let. Věnuje se potřebný čas k procvičení 
učiva, ve kterém žáci častěji chybují. 
 
B  Kulturn ě výchovné akce 

 
Letošní školní rok byl na kulturní akce velmi bohatý. Již v říjnu navštívili žáci 2. 

stupně divadelní představení Mrazík ve Slezském divadle v Opavě. 14.10. jsme měli možnost 
obohatit naše znalosti angličtiny formou představení anglického divadla. 
Pro naše nejmladší děti z MŠ a 1. ročníku se počátkem listopadu uskutečnilo divadelní 
představení Princ Bajaja. 
Začátkem prosince k nám do školy zavítala hudební skupina Marbo s hudebně- výchovným 
programem pro žáky 1.-6. ročníku „Zpívat nás baví“. Pro budoucí zájemce o hru na hudební 
nástroje byl ZUŠ v Hradci nad Moravicí uspořádán pro naše žáky 1. stupně Výchovný 
koncert. 
I mladší děti navštívily Slezské divadlo, tentokrát zhlédli krásné zpracování Karafiátových 
Broučků. 
Zajímavým kulturním programem byla pro 4.-9. ročník beseda dvou mladých cestovatelů- 
skautů „Broukem přes Kavkaz“, kteří nám tím dokázali, že „nic není nemožné. 
Nezůstali jsme pozadu ani s filmovými představeními v kině v Hradci nad Moravicí, 2. stupeň 
navštívil film a besedu na téma Nicholas Winton- Síla lidskosti  a těsně před prázdninami 
jsme zhlédli film Kniha džunglí. 
Další divadelní představení u nás ve škole bylo Divadélko pro školy pro starší žáky a pro 
mladší děti se uskutečnila pohádka Tajuplný zámek. 
Velmi podařenou akcí bylo Africké bubnování, kde se děti seznámily s různými druhy bubnů 
a netradičními nástroji, které si mohly i vyzkoušet a rozšířit tak své hudební vědomosti. 
Koncem školního roku jsme si opět „procvičili“ znalosti anglického jazyka s divadelní 
skupinou Bear Theatre na vystoupeních s názvy Fair Bear (1.st.) a The Alien grammar 
show (2.st.) 
Jako každoročně jsme si oba křesťanské svátky -vánoce a velikonoce -přiblížili formou lekcí 
Křesťanské Vánoce a Křesťanské Velikonoce. 
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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. Na podzim  
se někteří žáci naší školy zúčastnili v rámci Výzvy č. 56  jazykově-vzdělávacího pobytu 
v Bournemouth v Anglii. Žáci se denně účastnili intenzivního jazykového kurzu, ale také 
zdokonalovali své konverzační schopnosti v angličtině díky ubytování v britských rodinách. 
Kurz byl zaměřen na výuku anglického jazyka. Obsahem bylo osvojit si jazykové 
kompetence, seznámit se s kulturou, historií jižní Anglie a Spojeného království jako celku. 
Výuka anglického jazyka probíhala na jazykové škole ve městě Bournemouth. Jednalo se o  
9 hodinový výukový program – výuka probíhala tři dny, od středy do pátku. 

Žáci museli aktivně komunikovat s rodilým mluvčím, reagovat na jeho podněty, 
odpovídat na jeho otázky. Navštívili také mnoho památek, seznámili se s každodenním 
chodem v anglické rodině, jejich stravovacími návyky, kulturou, zvyky. Jako největší přínos 
žáci hodnotí aktivní komunikaci v cizím jazyce bez pomoci překladatele.  

Žáci 9. ročníku se zúčastnili Projektového dne na Gymnáziu Mikuláše Koperníka 
v Bílovci. V rámci výzvy č. 57 absolvovali žáci 6. ročníku Kurzy angli čtiny – 
blendedlearning. Tato forma vzdělávání nabídla žákům množství studijního materiálu a 
forem práce. Velkou předností tohoto způsobu vzdělávání bylo především individuální tempo 
a vlastní aktivita žáků, kdy se ke cvičením mohli libovolně vracet a upevňovat učivo dle 
potřeby. Žáci využívali možnosti vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmů, 
individuálních možností a schopností prostřednictvím elektronického výukového programu, 
což žáky mnohem více bavilo, než běžná výuka. Výukou došlo k rozšíření jazykových 
kompetencí a komunikativních dovedností. Výuka byla obohacena v oblasti poslechu a 
procvičování výslovnosti, což žáci nejvíce potřebují. 

 
Preventivní program Hasík byl určen žákům 2. a 6. ročníku. V rámci projektu Ovoce 

do škol  byla realizována pro žáky 1.stupně vzdělávací akce  s Maskotem Mrkvounem. Žáci 
2.s tupně zhlédli v kině v Hradci nad Moravicí film Nikolas Winton- Síla lidskosti, po které 
následovala  beseda o tomto filmu. Lesní pedagogika  
V tělocvičně školy vystoupili v měsíci únoru se svým programem členové šermířského 
souboru Rytíři z Pernštejna, ve kterém zábavnou formou seznámili žáky s pořadem 
Husitské války. 
 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. Se základy zdravého životního stylu se žáci 1.stupně  seznámily 
v pořadu Zdravá pětka, finanční gramotnost si žáci osvojovali při hře Finanční svoboda.  
 
 D    Exkurze a výlety 
 

Na začátku října se žáci osmého ročníku zúčastnili v rámci aktivit EVVO Dne zdraví, 
který organizovala Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální. 
Deváťáci jeli na podzim na výlet do Prahy. Na programu byla například prohlídka Národního 
divadla, Muzea voskových figurín nebo návštěva Letiště Václava Havla. 
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V prosinci zorganizovaly paní učitelky ve spolupráci se ZŠ Velké Heraltice zájezd do 

Krakova . Žáci si prohlédli historické jádro města a užili si předvánoční atmosféru. 
V květnu byly na programu školní výlety. Žáci všech tříd prvního stupně jeli se svými paními 
učitelkami do Rožnova pod Radhoštěm a navštívili také Muzeum Tatry Kopřivnice. Při 
plánování školních výletů projevili žáci druhého stupně zájem o návštěvu zoologické zahrady. 
Šesťáci a sedmáci jeli do Zoo Zlín, žáci osmého ročníku se vlakem vydali až do Prahy, kde 
byla na programu mimo jiné prohlídka Zoo v Troji. 

V květnu využila naše škola nabídky ZŠ Komenského Bílovec na spolupráci při 
organizaci zájezdu do koncentračního tábora Osvětim . Exkurze se zúčastnili zájemci z řad 
osmáků a deváťáků. 

 
 
E                Sportovní a rekreační akce, soutěže 

Plavecký výcvik je součásti výuky tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku a pro děti 
MŠ, výcvik probíhá v prostorách opavského krytého bazénu. V lednu se konal lyžařský kurz 
a zimní ozdravný pobyt v Jeseníkách, kterého se zúčastnili žáci 5. a 7. ročníku pod vedením 
pěti instruktorů. Mezi tradiční a velice oblíbené sportovní akce patří před Vánocemi soutěž ve 
skoku vysokém nazvaná O pohár starosty obce, která se letos bohužel z provozních důvodů 
(oprava podlahy tělocvičny) nekonala. Letos se naše škola poprvé zapojila do programu 
Sazka olympijský víceboj, zapojili se všichni žáci školy 1. - 9. ročníku. Naše škola 
zorganizovala pro okolní školy soutěž ve vybíjené. Soutěže se zúčastnily družstva žáků 4. a 
5. tříd z Těškovic, Hradce nad Moravicí a Branky. Žáci 8. ročníku zorganizovali pro své 
spolužáky soutěž ve florbalu. 

V posledním týdnu školního roku vyučující zorganizovali pro žáky 1. a 2. stupně branný 
den. Žáci se během turistických vycházek vydali do okolí. Během cesty žáci poznávali 
přírodniny a orientovali se v krajině. Žáci 8. a 9. ročníku se kromě sportovních aktivit 
věnovali také nácviku tanečního vystoupení, kterým zahájili Obecní ples v KD Hrabství. 
Mezi pravidelné soutěže, kterých se účastníme, se řadí také ZOO soutěž pro žáky1. Stupně a 
dosahujeme v ní velmi hezkých výsledků (4. místo ze 72 soutěžících družstev). Škola je 
zapojena v AŠSK. Také 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. Mnoha sportovních aktivit si užily také 
děti ze školní družiny - jízda zručnosti na koloběžkách, turistický výšlapy a procházky, výlet 
pro rodiče a děti, dopravní soutěž. 
 
F  

 Vědomostní a dovednostní soutěže 
 
Stejně jako minulý rok jsme mohli žáky naší školy sledovat v televizní soutěži U 6 z Dolní 

oblasti Vítkovic. Až do samotného konce vítězili, zradila je však poslední disciplína. Nakonec 
jejich součet bodů nestačil na celkové vítězství. Bohužel se nám nedařilo ani v další televizní 
soutěži Bludiště, kde nás těsně porazili věkově starší soutěžící z prvního ročníku střední 
školy. 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 Barevný podzim a na jaře malovali 
svou maminku, před Vánocemi uspořádalo DZ turnaj v pexesu. Vědomosti z oblasti 
přírodních věd si žáci ověřili v Chemické olympiádě a v soutěži Hledáme nejlepšího 
mladého chemika. 



 29 

V zeměpisné olympiádě prokázali žáci výborné znalosti nejen ve školním kole, ale 
také v okresním kole, kde získal žák naší školy stejně jako loni první místo a postoupil do 
krajského kola. Na podzim a na jaře se žáci zapojili do vědomostních soutěží 
organizovaných ZOO Ostrava, kde se nám letos podařilo vybojovat 4. místo ze 72 
soutěžících družstev. Každým rokem se žáci na celém světě účastní soutěže Matematický 
klokan a Pythagoriáda, ve druhé zmiňované soutěži, se žáku naší školy podařilo postoupit 
do okresního kola. Ve školním kole proběhla i soutěž v luštění Sudoku. Přírodovědný 
klokan ověřil a vzájemně porovnal znalosti žáků v oblasti přírodních věd. Svůj talent a 
povědomí o přírodě si žáci otestovali rovněž na soutěžích pořádaných Českým 
zahrádkářským svazem  - Floristická soutěž a Mladý zahrádkář. Poprvé jsme se letos 
účastnili soutěže „Bridge Builder Game“ – (stavění, co nejpevnějšího mostů ze špejlí), 
kde jsme získali 4. místo a souběžně probíhala soutěž„Vzh ůru k výškám“. Zde naši žáci 
ukázali  preciznost i talent ve stavění ze stavebnice Cheva a vybojovali 1. místo v obrovské 
konkurenci. Stavěli jsem také s Merkurem na soutěži Stavím, stavíš, stavíme, nejlepšího 
odměníme a opět se na nás usmálo začatečnické štěstí a v konkurenci 20 škol jsme získali 2. 
místo. Z výtvarných soutěží jsme se zapojili do soutěže pořádané fy Optys - Srdce s láskou 
darované, dále žací bojovali se svými malbami a výtvory v soutěžích  - O nejkrásnější 
poštovní známku, O nejkrásnější vánoční stromeček a Karel IV. 

Své finanční znalostmi si žáci ověřili v soutěžích. V listopadu jsme poměřili síly na 
Obchodní akademii a Vyšší odborné střední škole v Ostravě se základními školami kraje ve 
hře Finanční svoboda. Získali jsme první místo jak v soutěži dvojic, tak v celkovém 
hodnocení družstev. V červnu jsme-byli tradičními účastníky 3. Mistrovství ČR v deskové 
hře Finanční svoboda v Praze. Letos se ho zúčastnilo 21 základních a středních škol z celé 
republiky. Navázali jsme na loňské třetí místo v soutěži dvojic a páté místo v soutěži družstev 
obsazením čtvrtého místa ve dvojicích i družstvech. Další naše dvojice se umístily na 
patnáctém a třiadvacátém místě z celkového počtu 58 dvojic. V celostátní internetové 
soutěži Finanční gramotnost, pořádané pod záštitou Ministerstva školství a mládeže ČR, 
obsadilo naše družstvo v únoru druhé místo v okresním kole. 

„Tajuplnou cestou“ do Londýna (internetová soutěž pořádaná Českou spořitelnou) 
spojenou s poznáváním světa financí, životem a pamětihodnostmi britské metropole prošla 
řada žáků 6. až 9. ročníku v březnu. 

 
G       Prezentace školy na veřejnosti 

 Všechny školní akce a významné aktivity ze školního života jsou zaznamenány 
ve školní kronice. Škola prezentuje svou činnost ve vitrínách mimo objekt školy, na 
vývěskách na chodbách školy, v obecním Zpravodaji, v místním i regionálním tisku a na 
webových stránkách, v rámci kterých je vytvářena fotokronika z příspěvků a fotografií 
učitelů. Slavnostní zahájení a ukončení školního roku, tyto důležité mezníky školního života 
ohraničují dvě slavnostní aktivity, kterých se účastní také rodiče žáků. Slavnostní zahájení 
školního roku pro prvňáčky a ukončení povinné školní docházky pro žáky devátého ročníku 
každoročně probíhají v obřadní síni Obecního úřadu ve Skřipově za přítomnosti představitelů 
zřizovatele, SRPŠ a Rady školy. 
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Naši žáci se během školního roku téměř pravidelně prezentují na veřejnosti s 
kulturními vystoupeními na kulturních akcích ur čených 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 Budulínek a 
ve Skřipově s pohádkou Zamilovaná strašidla. 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. 

 U příležitosti slavnostního otevření rekonstruovaného obecního úřadu ve Skřipově  
proběhl ve škole Den otevřených dveří. Na této akci se žáci školy prezentovali nejen 
kulturním vystoupením, ale také svými výtvory a divadelní ukázkou nazvanou „Ze života 
Karla IV“, kterou chtěli veřejnosti připomenout výročí narození tohoto panovníka. 

 

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 2015/2016 
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. 
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CH Oblast – Environmentální výchova a osvěta 
 

 
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 5. – 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 též 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 naší 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 4. ročník školní akce nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost, Sběr 
papíru. Letos se nasbíralo cca 1,5 t starého papíru. Nejlepším třídním kolektivem ve sběru 
papíru byl 4. ročník. Žáci byli oceněni výletem do kina. Ocenění byli také jednotlivci a to 
poukázkami v hodnotě 200,- do knihkupectví, které byly žákům předány ředitelkou školy. 

Celoročně probíhala opět akce -  Sběr hliníku. Vyhodnocení soutěže proběhne v září 
2016 z organizačních důvodů (časově náročná kontrola sesbíraného materiálu probíhá během 
prázdnin). 

Bioodpad ze školní jídelny je používán jako krmivo pro domácí zvířata. Další 
případný bioodpad (zbytky svačinek apod.) vzniká ve škole ve velmi malé míře, proto škola 
tuto problematiku dále neřeší. 

Na škole se snažíme edukačními programy působit na děti a zaměstnance, tak 
abychom předcházeli vzniku odpadů a aby docházelo trvale ke snižování množství 
vyprodukovaného odpadu. 

 
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. 
 

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

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. 
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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. 

Pracuje se na úpravách školní zahrady; (návrhy - zřízení "pocitového chodníčku", 
broukoviště, bylinkové zahrádky, vrbového típí, "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. 
 
Další aktivity 
Každoročně pořádáme Den Země a Školní konferenci žákovských prezentací. Letošní 

téma opět vycházelo s tématu roku, které vyhlašuje UNESCO -  Mezinárodní rok luštěnin.  
Den Země má na naší škole již své místo. Kvalita prezentací rok od roku roste. Odbornou 
porotu pak tvoří významné osobnosti nejen naší obce. Informace o této akci (článek + foto) 
byla zaslána ke zveřejnění v Krajských EEVO listech. 

Motivujeme žáky k práci v Ekotýmu školy, pravidelně je pro členy připravován 
motivační a stmelovací výlet, který se letos z organizačních důvodů uskuteční v září 2016. 

Žáci 8. ročníku letos poprvé navštívili akci EVVO pořádanou Obchodní akademií v 
Ostravě Mariánských Horách. Po konzultaci s paní koordinátorkou zmíněné školy se ve 
školním roce 2016/2017 pokusíme obdobnou akci uspořádat u nás ve škole. 

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, Optys a.s.). 

Koordinátor EVVO se pravidelně účastní Krajských konferencí a setkání koordinátorů 
EVVO, popř. je mu umožněno se dále vzdělávat. Letos proběhla konference na SOŠ Frýdek 
Místek a na Bílé, tématem konference byly Biotechnologie v zemědělství. Školní 
koordinátorka spolupracuje s okresním i krajským koodinátorem, dále je členkou komise pro 
hodnocení grantů v oblasti EVVO  Statutárního města Opava a členkou komise pro udělování 
titulu Ekoškola Moravskoslezského kraje. 

Škola se zapojila do soutěže pořádané krajem - Ekoškola Moravskoslezského kraje. 
Vedení školy spolu s koordinátorkou EVVO podalo žádost o dotaci v oblasti EVVO s 

názvem Bádejme společně v lese i ve škole, dotační program vyhlášen krajem. O výsledku k 
dnešnímu dni nebylo rozhodnuto. 

Naším dlouhodobým cílem je požádat o udělení oficiálního titulu Ekoškola, což ale 
vyžaduje zapojení všech pracovníků školy a především žáků do aktivit EVVO. 
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 I         Výsledky vzdělávání v mateřské škole 
 

Mateřská škola má vytvořen školní vzdělávací program s názvem“Hrajeme si celý 
den“ který je v souladu s RVP PV. Hlavním záměrem vzdělávacího procesu je zajistit dětem 
fyzický, psychický i sociální rozvoj v podnětném, hygienicky nezávadném prostředí, kde by 
byla uznávána jeho individualita, kde by získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, 
pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu ostatních dětí. 
Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, získání základů a předpokladů pro celoživotní 
vzdělávání. 

Vzdělávací nabídka vedle k plnění vzdělávacích cílů a získávání kompetencí. 
Pedagogové připravili pro děti, ale také pro rodiče a veřejnost tyto aktivity: 
Plavecký výcvik v rozsahu 10hodin, který probíhal v městském bazénu v Opavě. 
Podzimní hrátky pro rodiče a děti- odpoledne plné her a soutěží spojené s pouštěním draků. 

Hasičské dopoledne, kde dětem prezentovali požární techniku a vybavení členové 
Jednotky dobrovolných hasičů Hrabství, divadelní představení Princ Bajaja, Mikuláškou 
besídku, na kterou přišel děti pozdravit Mikuláš s andělem. Na společné Vánoční besídce se 
děti těšily na nové dárečky, které našly pod vánočním stromečkem. Společná akce pro 
maminky a děti- Keramická dílni čka měla u zákonných zástupců velkou odezvu. Před 
Velikonocemi probíhal v MŠ barevný týden, o zdravé výživě byl pořad pro děti nazvaný 
Zdravá pětka, kdy si děti vyráběly a ochutnávaly zdravé svačinky. Hudební pořad Za 
zvířátky do ZOO seznámil děti se zvířátky, které u nás ve volné přírodě nežijí a na které se 
děti jely v rámci školního výletu podívat do ZOO Ostrava. 

U příležitosti Dne matek si děti připravily pro maminky krátké vystoupení a 
společnou výtvarnou dílni čku, kde vyráběly společně s maminkami dárečky. Velice 
zajímavý a poučný byl pro děti projektový den s názvem Jak se peče chleba, kterého se 
zúčastnily předškolní děti v MŠ v Jakubčovicích. Na této akci se seznámily s výrobou chleba 
od zrníčka obilí až po dodání na jídelní stůl. Z dalších akce, kterých se děti zúčastnily: 
pohádka Tajuplný zámek, Mobilní planetárium, Den dětí s klauny. Poslední velikou akcí 
před prázdninami bylo vesmírné odpoledne pro malé kosmonauty „Poletíme do vesmíru“ a 
akce „ Zvládnu to i bez maminky“, kdy děti strávily noc v mateřské škole. 

Hana Stanovská 
 

J         Hodnocení školní družiny 
 

V tomto školním roce pracovala 2. oddělení ŠD. Kapacita školní družiny byla v 
letošním roce zvýšena z 50 na 60 dětí.  Cílem práce ŠD je nabízet dětem smysluplné využití 
volného času, rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjet 
jejich přirozenou zvídavost, rozvíjet komunikaci mezi dětmi. Vychovatelky se snaží ve školní 
družině vytvořit dětem příznivé klima, vzbuzovat vybranými aktivitami zájem o jednotlivé 
činnosti a podporovat rozvoj sebevědomí. Při družinových akcích a činnostech byly 
využívány nejen prostory školní družiny, ale také školní zahrady, tělocvičny, dětského hřiště. 
Během školního roku se vychovatelky účastnily dalších vzdělávacích kurzů. Nové informace 
pak využívaly při činnostech ve školní družině. ŠD nabízí dětem v zájmové útvary – 
sportovní kroužek, kroužek šikovných ručiček, keramický kroužek, sborový zpěv a kroužek 
hry na flétnu. Pro žáky byly připraveny i jiné příležitostné činnosti např. turistické vycházky 
apod. 
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ZÁŘÍ, ŘÍJEN 
Pokračování celoroční akce ve Sběru pet víček pro Johanku – rozmístění letáčku o sběrné 
akci a boxů do tříd. 
Zapojení do celoroční kampaně „ Celé Česko čte dětem“  – čtení pohádkových knih, které si 
žáci donesou. 
50. let „Výročí Večerníčka“ – čtení večerníčkových pohádek a výtvarná činnost žákyň 3. – 
5. třídy na téma Můj nejoblíbenější Večerníček, výstavka prací v místním obchodě, účast 
v celostátní výtvarné soutěži vyhlášené organizací Celé Česko čte dětem a uveřejnění 
výtvarných prací v časopisu Tvořivý Ámos.  
Vycházky do okolní přírody – pozorování podzimní přírody, stavění z přírodnin / lesní 
skřítci/, vycházka k rybníku Balaton – pozorování vlivu letošního sucha na přírodu, velký 
pokles hladiny vody, opadané listí stromů, suchá půda, malý porost. 
Vaření mirabelkové marmelády a její ochutnávka – každý žák si odnesl trochu mirabelkové 
marmelády domů. 
Výtvarná činnost – výtvarné práce s postavou Večerníčka, tkaní na větvičkách a podzimní 
zdobení, housenka z ruliček toaletního papíru. 
Práce s keramickou hlínou – jmenovky zápich, mističky s podzimními motivy, mistička na 
čaj, pes, strom. 
Terénní hra šípkovaná – plnění zábavných úkolů a her, hledání sladkého pokladu. 
 Nástěnka „Návrat k tradicím – Podzim“ – pranostiky, něco o zdraví, o přírodě, o 
domácnosti. 
 
LISTOPAD, PROSINEC 
Vyhlášení listopadové dobrovolné sbírky dětských knih pro dětské oddělení Slezské 
nemocnice v Opavě / knihy od r. 1995/, předání sbírky dne 15. 12. 2015 primářce p. MUDr. 
Dagmar Prejdové. Celkem jsme nasbírali 123 ks dětských knih, do kterých jsme vložili 
záložky, dodané společností Celé Česko čte dětem. 
Odpolední turistická vycházka přírodní rezervací „ U Leskoveckého chodníku“ /6. 11. 
2015 – vycházky se zúčastnilo 21 žáků/. 
Adventní výstavka prací žáků v Jakubčovicích / 21. – 22. 11. 2015/ - keramické a papírové 
výrobky, betlém. 
Výtvarná činnost – vánoční přáníčka, ryba z papírových koleček, vánoční papírové stromy, 
zimní strom - vlněná fantazie na březových větvičkách. 
Práce s keramickou hlínou – svícen ryba, anděl, Boží požehnání 
Pečení čertích perníčků pro všechny žáky družiny. 
Čertovská nadílka / 4.12.2015/ – zábavné odpoledne v maskách a čertí nadílka pod 
stromeček. 
Literární činnost - vyhlášení nového tématu - Vánoční čas - následné vyhodnocení a předání 
odměn žákyním, které se literární činnosti zúčastnily. 
Nástěnka „Návrat k tradicím – Vánoce“  – pranostika, zahrada, příroda, domácí výrobky, 
advent. 
Výzdoba chodeb a učebny na Advent na ZŠ /13. 12. 2015/ 
Vánoční prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí / 18. 12. 2015/ - odpolední výlet na 
vánoční zámek, vánoční prohlídky se zúčastnilo 35 žáků. 
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LEDEN, ÚNOR 
Vyhlášení turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“ – různé kategorie, – vyhodnocení a odměny. 
Vyhlášení chlapeckého turnaje ve „Stolním fotbálku“- vyhodnocení a odměny. 
Napínavý turnaj „ O nejrychlejšího golfového hráče minigolfu v 1. třídě “- vyhodnocení a 
odměny. 

Literární činnost – vyhlášení nového kola literární soutěže na téma „Jaro, Velikonoce a Den 
matek.“ – vyhodnocení a odměny pro žákyně, které se literární činnosti zúčastnily. 
Práce s keramickou hlínou - keramická fantazie / dekorativní obraz/, strašidelný strom, 
dekorativní vajíčko, kašpárek, slepička, závěs ptáček, košík. 
Nástěnka“Návrat k tradicím – Zima“  – pranostika, zahrada, recepty, příroda. 
Výtvarná činnost - zápisníček Moudrá sova – pro předškoláky k zápisu do 1. třídy, sněhulák 
/kombinovaná technika, kokosová aplikace na sklenici/, výroba masek. 
Vycházka k zimnímu krmelci /22. 1. 2016/- žáci přinesli zvířátkům staré pečivo, jablka, 
seno, mrkev a to vše odnesli ke krmelci. 
Maškarní karneval /5. 2. 2016/ - oslava pololetí ve školní družině – soutěžní odpoledne. 
Výtvarná soutěž – „Namaluj svého atleta“ – zapojení do výtvarné soutěže pro halové MS 
v atletice (ve spolupráci s Českou spořitelnou a Českým atletickým svazem). 
 
BŘEZEN, DUBEN 
Nástěnka“Návrat k tradicím – Jaro“  – pranostika, zahrada, recepty, příroda, Velikonoce a 
vítání jara. 
Výtvarná činnost – velikonoční přání, ptáci závěs, ptačí klece, quisling květiny, košík 
s kočičkou. 
Práce s keramickou hlínou – cedulka s číslem domu, čtyřlístek s beruškou, hrníčky pro 
babičky. 
Jarní výstavka v Jakubčovicích - /19. – 20. 3.2016/ - výstavka papírových a keramických 
prací žáků – předcházela jí výstavka výrobků v prostorách základní školy. 
Výtvarná soutěž – zapojení žákyň z 5. třídy do výtvarné soutěže agentury Tomino z Hradce 
nad Moravicí „O nejkrásnější velikonoční přáníčko“ – Anna Malohlavová a Michaela 
Laníková si dne 19. 3. 2016 ve Včelařském domě v Hradci nad Moravicí odnesly odměny za 
svou práci. 
Den otevřených dveří na ZŠ /2. 4. 2016 / - u příležitosti otevření nové budovy obecního 
úřadu, byl i den otevřených dveří na základní škole, kde žáci vystavovali své výrobky a také 
fotodokumentaci z činností školní družiny. 
Vyhlášení soutěže „ O nejrychlejšího sportovce v jízdě na rotopedu“ (různé kategorie) – 
vyhodnocení a odměny. 
V měsíci dubnu jsme byli nuceni ukončit sběr pet víček pro Johanku (z důvodu úmrtí malé 
Johanky) a vytvořili jsme novou kampaň ve sběru více druhů víček pro desetiletého 
Tomáška Berku z Ostravy. Rodiče malé Johanky věnovali celý náš sběr /7 pytlů/ 
Tomáškovi a my jsme mu je v dubnu předali. 
Den Země /22. 4. 2016/ - zábavné odpoledne pro žáky – tvorba mandal z jednotlivých druhů 
luštěnin, soutěž družstev mezi sebou – poznávání a třídění luštěnin, vyhodnocení a odměny. 
Výtvarná dílna ve firmě Optys Opava – u příležitosti blížícího se svátku maminek, jsme se 
přihlásili do výtvarné dílničky, ve které jsme vyráběli dáreček pro maminku – ozdobnou 
taštičku s ovocným čajem. Akce se dopoledne zúčastnilo 20 žáků. 
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KVĚTEN, ČERVEN 
Výroba a roznos přání a dárečků babičkám v obci Skřipov a Hrabství /4. 5. 2016/. 
Výtvarná činnost – stavění majky a její výzdoba, výroba holubiček, přání a srdíčka ke Dni 
matek, skládání a šití kytiček pro maminky, výroba srdíčka z prázdných kalíšků od svíček pro 
maminky, výroba poháru pro tatínky ke Dni otců. 
Nástěnka“Návrat k tradicím – Léto“ – pragnostiky, o zdraví, o počasí, recepty, o zahrádce 
apod. 
Sběr pampeliškových květů a výroba domácí pampeliškové šťávy.  
Jarní závodivé hry žáků venku na kurtě – soutěž 4 družstev a terénní hra šípkovaná – 
(hledání sladkého pokladu) pohybové aktivity v lese při hledání pokladu. 
Literární činnost – vyhlášení nového kola literární soutěže na téma léto a prázdniny – s 
uveřejněním v místním zpravodaji a odměny Michaele Hložkové a Sáře Galdiové za svou 
literární činnost. 
V časopise „ Tvořivý Ámos“ žáci prezentovali své výrobky. 
Projekt o „ KARLU IV .“ - u příležitosti 700. let od jeho narození jsme se s žáky věnovali 
této významné české osobnosti – referáty žáků (3. – 5. třídy) o jeho životě, o jeho 
manželkách, o jeho osobnosti, o jeho stavbách apod., výroba královské koruny, výroba 
papírového modelu hradu Zvíkov, dokreslení hradu nebo zámku a luštění křížovky (mladší 
žáci), portrét Karla IV. (starší žákyně), vědomostní test pro starší žáky s vyhodnocením a 
odměnami. 
Úspěch ve výtvarné soutěži „Namaluj svého atleta“ měla Ema Stecjuková z 3. třídy, která 
za svou výtvarnou práci dostala Kufřík plný výtvarných potřeb. 
Den dětí jsme s dětmi oslavili smažením smaženice a uspořádáním zahradního pikniku na 
školní zahradě /1. 6. 2016/. 
V týdnu od 1. 6. – 7. 6. 2016 jsme se zapojili do celorepublikové akce, se společností Celé 
Česko čte dětem nazvané „Šestý týden čtení dětem s Déčkem“. Požádali jsme žáky 9. 
ročníku naší ZŠ, aby přišli žákům z 1. – 2. třídy předčítat do školní družiny své oblíbené 
dětské knihy, které měli rádi a mnohokrát je přečetli. 
Odvoz 4 pytlů víček pro Tomáška – celkem jsme za celý školní rok nasbírali 11 pytlů víček 
a tak přispěli Tomáškovi na jeho rehabilitace. Ve sběru budeme pokračovat i v příštím 
školním roce. 
 Opékání u školy /29.6.2016/ - ukončení školního roku v družině odpoledním opékáním 
špekáčků na školní zahradě. 
 
Jitka Dudysová 

 
 
 
 

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

Během školního roku probíhalo on-line prostřednictvím ČŠI portálu InspIS DATA 
celkem 5 tematických dotazníkových šetření. Ve školním roce 2015/2016 proběhlo plošné 
testování žáků 6.roč.. ČŠI. Výsledky žáků byly lehce nad průměrem ostatních žáků ČR. 
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X. Část 
Základní údaje o hospodaření školy 

Základní škola a Mate řská škola Sk řipov, p říspěvková organizace     

Rozbor hospoda ření za rok 2015 

k 31.12 
2015 
    

účet text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady

    celkem dotace MŠMT  účelové dotace  dotace obec  ost.zdroje dopl ňkové 

501 Potraviny 886 903,82       767 474,39 119 429,43

501 Nákup materiálu 352 054,56 73 836,00   226 524,99 51 193,57 

501 ochranné pomůcky 4 595,00 4 595,00         

501 učebnice,UP 123 282,77 107 948,70   15 334,07   

502 plyn 151 062,00     138 244,17   12 817,83

502 el. energie 236 695,00     229 544,66   

502 voda 29 637,00     25 754,89   

502 dřevní peletky 236 323,00     236 323,00   

513 reprezentace 0,00           

511 opravy 244 841,64     220 964,64 23 877,00 

512 cestovné 40 633,00 27 832,00 2 453,00 12 801,00   

518 školení 45 162,80 20 730,00   24 432,80     

518 bankovní poplatky 20 860,00   364,00 20 860,00     

518 ostatní služby 613 496,84 279 016,00   275 172,08 59 308,76 

518 plavecký výcvik 30 254,00 10 357,15   19 896,85     

518 lyžařský výcvik 93 680,00     2 600,00 91 080,00   

521 platy 7 796 043,00 7 477 663,00 79 430,00 192 622,00 43 000,00 82 758,00

521 účelová dotace 0,00           

524 odvody-účel.dotace 0,00           

524,53 pojištění ke mzdám 2 617 392,15 2 494 299,00 5 100,00 104 995,15   18 098,00

527 FKSP 75 585,32 73 658,15   1 702,70   

527 jiné sociální náklady 6 800,00     6 800,00     

521 náhrady platu 522,35         

542 Pokuty, penále 0,00           

549 Pojištění 10 296,00     10 296,00     

551 odpisy 10 871,00     10 871,00     

557 odepsané pohledávky 736,00     736,00     

558 DDHM 983 936,34 49 469,00   123 524,00 810 943,34 

562 úroky 3 051,68         

569 ostatní fin. náklady 0,00           

                

celkem   14 614 715,27 10 619 404,00 87 347,00 1 900 000,00 1 846 877,06 248 434,21
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  Výnosy             

601 Tržby 990 859,00       766 389,00 224 470,00

602 Služby 2 860,00       110,00 2 750,00

602 Úplata MŠ – ŠD 163 595,00       163 595,00   

602 lyžařský výcvik 91 080,00       91 080,00   

603 Pronájmy 32 380,00         32 380,00

662 úroky 0,00           

644 Výnosy z prodeje materiálu 7 225,00       7 225,00   

648 zúčtování fondů 173 824,00       173 824,00   

649 Jiné výnosy 55 421,37       55 421,37   

672 Dotace 13 133 499,34 10 619 404,00 87 347,00 1 900 000,00 614095,34   

celkem   14 650 743,71 10 619 404,00 87 347,00 1 900 000,00 1 871 739,71 259 600,00

           hlavní činnost  doplňk.č

  hospodá řský výsledek  36 028,44 0,00 0,00 0,00 24 862,65 11 165,79

411 Fond odměn 125 195,00   413 Fond rezervní  58 604,96 

412 FKSP 96 691,43   414 Fond rezervní  64 339,50 

        416 Fond investiční 5 817,21 

Stavy fond

 
 
Základní škola a Mate řská škola Sk řipov, p říspěvková organizace     

Rozbor hospoda ření za rok 2016  k  30.06.2016    

účet text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Nák lady 

    celkem dotace MŠMT  účelové dotace  dotace obec  ost.zdroje  dopl ňkové činn.

501 Potraviny 589 200,93       509 026,63 80 174,30

501 Nákup materiálu 173 143,26 27 911,00   145 232,26     

501 ochranné pomůcky 1 079,00 1 079,00         

501 učebnice,UP 65 896,00 65 896,00         

502 plyn 27 000,00     24 000,00   3 000,00

502 el. energie 135 820,00     131 566,68   4 253,

502 voda 0,00           

502 dřevní peletky 292 835,00     292 835,00     

513 reprezentace 0,00           

511 opravy 32 905,38     32 905,38     

512 cestovné 4 037,00     4 037,00     

518 školení 29 803,00 24 470,00   5 333,00     

518 bankovní poplatky 11 589,00     11 589,00     

518 ostatní služby 151 344,92 1 452,00   145 106,92 4 786,00   
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518 plavecký výcvik 0,00           

518 lyžařský výcvik 0,00           

521 platy 4 091 197,00 3 945 146,00   90 572,00   55 479,00 

521 účelová dotace 0,00           

524 odvody-účel.dotace 0,00           

524,53 pojištění ke mzdám 1 383 777,51 1 325 989,00   47 545,03   10 243,48 

527 FKSP 59 180,20 57 821,60   1 358,60     

527 jiné sociální náklady 2 046,42     1 600,00   446,42 

521 náhrady platu 12 315,00 10 442,00   1 729,00   144,00 

542 Pokuty, penále 3 783,00     3 783,00     

549 Pojištění 18 982,00     18 982,00     

551 odpisy 10 620,00     10 620,00     

557   odepsané pohledávky 0,00           

558 DDHM 88 634,00     39 881,00 48 753,00   

562 úroky 885,02     885,02     

569 ostatní fin. náklady 0,00           

                

celkem   7 186 073,64 5 460 206,60 0,00 1 009 560,89 562 565,63 153 740,52 
 
 

  Výnosy             

601 Tržby 661 995,00       505 436,00 156 559,00 

602 Služby 88 000,00       88 000,00   

602 Úplata MŠ – ŠD 0,00           

602 lyžařský výcvik 0,00           

603 Pronájmy 21 840,00         21 840,00 

662 úroky 0,00           

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00           

648 zúčtování fondů 49 943,00       49 943,00   

649 Jiné výnosy 4 196,00       4 196,00   

672 Dotace 6 540 316,00 5 523 000,00   1 017 316,00     

celkem   7 366 290,00 5 523 000,00 0,00 1 017 316,00 647 575,00 178 399,00 

           hlavní činnost  doplňk.činnost 

  hospodá řský výsledek  180 216,36 62 793,40 0,00 7 755,11 85 009,37 24 658,48 

411 Fond odměn 125 195,00   413 Fond rezervní  94 633,40 

412 FKSP 95 125,05   414 Fond rezervní  14 396,50 

        416 Fond investiční 16 437,21 

Stavy fond ů 

 



 40 

 

Základní údaje o hospodaření školy     

       

Hlavní činnost Vedlejší činnost Závěrka k 
datu Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek 

31.12.2015 3 746 877,06 3 771 739,71 24 862,65 248 434,21 259 600,00 11 165,79 

30.6.2016 1 572 126,52 1 664 891,00 92 764,48 153 740,52 178 399,00 24 658,48 

 
Základní údaje o hospodaření školy        

podrobné        

        

Skutečnost 
Ukazatel 

rok 2014 
Rozpočet na rok 2015 

  Prostředky Projekty Prostředky   Prostředky Projekty

  Celkem Obce EU SR Celkem Obce EU 

Spotřeba materiálu celkem (účet 501) 1 325 646 1 073 074 73 836 112 544 1 259 454 1 060 527 73 836

z toho: spotřeba materiálu 553 238 306 685 73 836 112 544 493 065 293 053 73 836

spotřeba potravin 772 407 766 389     766 389 767 474   

Spotřeba energie celkem (502) 794 918 634 654     634 654 629 867   

z toho: elektřina 233 930 230 500     230 500 229 545   

plyn 176 166 138 800     138 800 138 244   

peletky 356 818 238 854     238 854 236 323   

voda 28 004 26 500     26 500 25 755   

Služby celkem (518) 395 812 470 977 305 379 31 087 807 443 467 351 305 379

Opravy a udržování (511) 194 719 248 000     248 000 244 842   

Cestovné (512) 15 155 13 000 22 678 7 607 43 285 12 801 22 678

Mzdové náklady (521) 7 615 685 237 500 133 109 7 423 984 7 794 593 235 622 133 109

Zákonné pojištění (524) 2 542 646 74 120 13 728 2 485 671 2 573 519 73 284 13 728

z toho: sociální pojištění 1 869 105 58 120 10 094 1 823 866 1 892 080 57 901 10 094
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zdravotní pojištění 

673 
541 

16 

000 3 634 

661 

805 

681 
439 

15 

383 

3 

634 

661 

805 

4 

790 

685 
612 

Zákonné pojištění 
(525) 

31 
459 

33 

000   2 145 35 145 
31 

711   2 145 224 

34 
081 

Příděl do FKSP (527) 
78 

335 1 700   

71 
513 73 213 1 703   71 513 522 

73 
738 

Lékařské prohlídky 
(527) 0 6 800     6 800 6 800       6 800 

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

Odpisy (551) 6 624 7 416     7 416 
10 

871       

10 
871 

Odpisy vyřazených 
pohledávek (557) 1 180 736     736 736       736 

Drobný majetek (558) 
412 
331 

346 

371 

588 

096 49 469 

983 
936 

346 

371 

588 

096 49 469   

983 
936 

Úroky k úvěrům (562) 0 0     0 3 052       3 052 

Ostatní náklady (549) 10 296 
10 

296   0 10 296 
10 

296       

10 
296 

Náklady celkem 
13 425 

127 

3 157 

644 

1 136 

826 

10 184 

020 

14 478 

490 

3 132 

782 

1 136 

826 

10 184 

020 

245 

383 

14 

699 

011 

                      

Tržby (601) 
1 062 

538 
766 

389     

766 
389 

766 

389     

224 

470 

990 
859 

Služby (602) 
223 
968 

254 

785     

254 
785 

254 

785     

2 

750 

257 
535 

Z toho: Úplaty 
136 
763 

163 

705     

163 
705 

163 

705       

163 
705 

Lyžařský výcvik 80 680 
91 

080     91 080 
91 

080       

91 
080 

Pronájmy (603) 42 230 0     0       

32 

380 

32 
380 

Úroky přijaté (662) 60 0     0         0 

Výnosy z prodeje 
materiálu (644) 11 516 7 225     7 225 7 225       7 225 

Zúčtování fondů (648) 65 638 
173 

824     

173 
824 

173 

824       

173 
824 

Jiné výnosy (649) 1 382 
55 

421     55 421 
55 

421       

55 
421 

Dotace (672) 
12 140 

681 
1 900 

000 

1 136 

826 

10 184 

020 

13 220 
846 

1 900 

000 

1 136 

826 

10 184 

020   

13 
220 
846 

Výnosy celkem 
13 548 

013 

3 157 

644 

1 136 

826 

10 184 

020 

14 478 

490 

3 157 

644 

1 136 

826 

10 184 

020 

259 

600 

14 

738 

090 

                      

Hospodářský výsledek 
122 

886 0 0 0 0 

24 

862 0 0 

14 

217 

39 

079 
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 Čerpání fondů organizace k 31.12.2015     
      

Počáteční stav Konečný stav 

  
Fond 

k 1.1.2015 
Příjmy Výdaje 

k 31.12.2015 

411 Odměny 106 752 61 443 43 000 125 195 

412 FKSP 132 598 75 883 111 790 96 691 

413 Rezervní 50 761 61 444 53 600 58 605 

414 Rezervní z darů 139 327 32 000 106 987 64 340 

416 Investiční 34 686 158 469 187 337 5 817 

 
 

 
 

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

 
Škola se zapojila do evropských projektů: 

Ovoce do škol - určen pro žáky 1. – 5. tříd. Díky zapojení do tohoto projektu dostávají 
žáci pravidelně dotovanou zeleninu a ovoce. 

 
 

 
Část XII.  

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

 
V rámci celoživotního vzdělávání ukončila na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 
jedena pedagogická pracovnice rozšiřující studium učitelství 1. stupně. ZŠ. 

 
 
 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech realizovaných 

z cizích zdrojů 
 

I. Ve sledovaném období byl z  ROP Moravskoslezsko ukončen 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. 
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II. Ve sledovaném období škola ukončila projekt z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.0567 Výzva č. 56. Projekt byl zaměřen na 
podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a 
školských zařízeních. 

 
Klí čové 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. 
 
III. Ve sledovaném období škola ukončila projekt 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 byla 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. 

 
 

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. 
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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. 
 
 

Část XV. 
 

Výkon státní správy 
 

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění, § 165 odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i) a j), a počet odvolání proti 
rozhodnutí je uveden v následující tabulce.  
 
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
Zamítnutí žádosti o povolení individuálního 
vzdělávacího plánu 

0 0 

 
Zamítnutí žádosti přeřazení žáka do vyššího ročníku 

0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ  0 0 
 

§165 odst.2 písm.e) Přijetí k základnímu vzdělávání   
22 0 

§165 odst 2 písm.e) Přestup žáka 20 0 
Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, 
přerušení vzdělávání a opakování ročníku   

0 0 

§165odst. 2 písm.b) přijetí dítěte k předškolnímu 
vzděl 

13 0 

§165 odst. 2 písm.k)  0 0 
§165 odst. 2 písm.c)  4 0 
§165 odst. 2 písm.i)  2 0 
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Článek XVI. 
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
V následující tabulce jsou uvedeny údaje vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 
 
Počet podaných žádostí o informace 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 
Výsledky řízení o sankcích 0 
Další informace vztahující se k zákonu 0 
 

Článek XVII. 
 
Závěr 
• Škola plní svou hlavní funkci základní a mateřské školy – což je příprava a získávání 

všeobecného vzdělávání s jeho obecnými cíli. 
• Škola zlepšuje vybavení novými učebními pomůckami, obnovuje fond učebnic i 

technické zhodnocení svých budov. 
• Škola dle svých možností využívá získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. 
• Realizuje přiměřený počet projektů, jehož cíli je snaha o vytvoření kvalitních a 

nadstandardních podmínek pro vzdělávání žáků.   
• Škola podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s koncepcí dalšího 

zkvalitňování vzdělávání žáků zvýšením pedagogických kompetencí 
• Škola maximálně podporuje individuální rozvoj žáků a vědomě je vede k upevňování 

klíčových kompetencí. 
Plánované úkoly: 
• V souladu s koncepcí rozvoje školy plánujeme další kroky tak, aby prestiž školy a 

kvalita vzdělávání byly nejen zachovány, ale dále rozvíjeny. Proto se chceme zaměřit 
na: 

• Aktualizaci školního vzdělávacího programu. 
• Zvýšení pozitivní motivace žáků pro celoživotní vzdělávání. 
•   Rozvoj zdravého životního stylu. 
•   Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Účelné a efektivní využívání• 

moderních technologií.  
•  Komunikaci s rodiči, zapojení rodičů do činnosti školy 
•   Propojenost spolupráce 1. a 2.stupně 
•   Propagaci činnosti školy 
•  Bezpečnost a prevenci rizikového chování 
 

Veškeré osobní údaje uvedené ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 
2015/2016 a údaje obsažené ve školní kronice, která doplňuje výroční zprávu, jsou 
ošetřeny souhlasem se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů a 
sdělení informací, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších doplňků a změn. Na webu a v ředitelně 
školy jsou k dispozici plné verze všech platných dokumentů školy a ostatní přílohy, které 
mapují práci naší školy (besedy, kulturní a ostatní akce), které zkvalitňují výchovu a 
vzdělávání žáků. 
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Podle zákona 561/2004Sb.,§10 předkládá ředitelka školy Mgr.Eva Víchová 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016. 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 
dne 4.10.2016 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy na školní rok 2015/2016 byla předložena ke schválení 
Školské radě Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvková 
organizace dne 4.10.2016 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------- 
Mgr.Eva Víchová 
ředitelka školy 

 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy na školní rok 2015/2016 byla schválená Školskou radou 
Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 
dne 4.10.2016 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------- 
Jana Pastyříková 
předsedkyně školské rady 

 
 


