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1.1 Škola  
 
název školy: 
 

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

adresa školy: 
 

 
74745 Skřipov č. 120 

právní forma: příspěvková organizace 
IČ školy:  

75 027 186 

IZO 102 432 660 

identifikátor školy 600 143 261 

ID datové schránky 3a3mhhd 

telefonní kontakt: 
 

553 781 125 mobil 734 153 374 
553 781 118 (školní jídelna) 
553 781 115 (mateřská škola) 
 

adresa pro dálkový přístup: 
 

 
zsskripov@volny.cz 

webové stránky školy: 
 

 
www.zsamsskripov.webpark.cz 

vedení školy: 
 

 
ředitel|: Mgr. Bc. Eva Víchová 
statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivana Kaňáková 

výchovný poradce: 
 

 
Mgr. Hana Salzmannová 

zástupce ředitelky pro mateřskou 
školu: 

 
Hana Stanovská 

vedoucí vychovatelka školní 
družiny: 

 
Kateřina Kies 

 
1.2 Zřizovatel  
název zřizovatele Obec Skřipov 
adresa zřizovatele 747 45 Skřipov č. 80 
IČO 00300 659 
DIČ CZ00 300 659 
ID datové schránky vbabbh4 
kontakt tel. 553781124,553781104 

e-mail: ouskripov@email.cz 
 

I. část 
Základní údaje o škole 
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1.3 Součásti školy IZO kapacita naplněnost 
kapacity 

telefon 

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

102 432 660 225 78% 553 781 125 

Mateřská škola Skřipov 
Mateřská škola Hrabství 

107 628 881 28 
22 

100% 
72% 

553 781 118 
553 781 144 

Školní družina 120 003 724 60 100% 553 781 125 
Školní jídelna 150 017 847 300 83% 553 781 115 
Školní jídelna-výdejna Hrabství 150 071 973 28 57% 553 781 144 

 
1.4 Základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2018 

Součást školy počet tříd počet žáků počet žáků na třídu 

Mateřská škola 2 40 20 

Základní škola 9 177 19,6 

Školní družina 2 60 30 

 
 
1.5. Materiálně technické podmínky 
 

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava je příspěvkovou organizací. Jde 
o úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky a mnoholetou vzdělávací a výchovnou 
tradicí. 

Jedním z hlavních úkolů naší školy bylo rozvíjet osobnosti žáka, jež bude znát své 
vlastnosti a schopnosti, dokáže je v životě uplatnit a který bude schopen šťastně a 
plnohodnotně žít. Toho cíle jsme se snažili dosáhnout propojením smysluplného učení se 
životem, provázanosti jednotlivých předmětů, chápáním souvislostí, schopností aplikovat své 
vědomosti v praxi. Žáky jsme vedli k osvojování si základních principů efektivní 
komunikace, respektování druhých, vyjádření svého názoru, aby se uměli rozhodnout a 
přijímat důsledky svých rozhodnutí. 

K tomu všemu jsme se snažili vytvořit vhodné podmínky, aby se škola stala 
bezpečným místem pro učení a objevování, pro myšlení a uvažování, místem komunikace, 
kooperace, adaptace a místem vlastní práce. Celý školní rok 2018/2019 jsme usilovali o 
důsledné utváření spolupráce vzájemného respektu v rovině žák- učitel- zákonný zástupce. 
 

Základním dokumentem je vlastní Školní vzdělávací program s názvem „Společně od 
A do Z“, v mateřské škole má školní vzdělávací program název „Povídáme celý den“. 

 
 

1.5.1. Součásti a pracoviště školy 
 
V hlavní činnosti poskytuje škola předškolní a základní vzdělání - zabezpečuje 

rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 
humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a 
environmentální výchovu, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. 
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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. 

• Poskytuje základní vzdělání. Připravuje své žáky pro další studium a životní praxi. 
• Má devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň tvoří třídy 1. – 5. ročníku, 

druhý stupeň třídy 6. – 9. ročníku. 
• Budova školy je situována v horní části obce, poblíž se nacházejí autobusové zastávky. 
• Škola se řídí organizačním řádem, který příslušnými vnitřními předpisy organizuje život 

školy v oblasti pedagogické, ekonomické, provozní, pracovně právní a BOZP. 
• Ředitelka školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
• Za spoluúčasti pedagogů, žáků a rodičů byl vytvořen Školní řád, který se každoročně na 

základě zkušeností reviduje, jeho aktuální znění schvaluje školská rada. Pro hodnocení a 
klasifikaci žáků jsou aplikována Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

• Krátkodobá a dlouhodobá strategie školy je vyjádřena v dokumentech projednaných 
pedagogickou i školskou radou – Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 
2018/2019 a Dlouhodobý plán školy – koncepční záměry a úkoly na období 2018-2022. 

• Pro účely doplňkové činnosti má vydány živnostenské listy: 
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků). 
Pronájem a půjčování věcí movitých. 

• Ve školním roce 2018/19 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“. 

• Škola disponuje odbornými učebnami: přírodovědná učebna (vybavena interaktivní tabulí 
a notebookem, lze v ní provádět pokusy), počítačová učebna (12 PC a 12 notebooků), 
jazyková učebna (vybavena interaktivní tabulí a PC), keramická dílna (keramická pec, 
hrnčířský kruh), školní knihovna, která byla doplněna o nové tituly dětské i pedagogické 
literatury, školní kuchyňka a dílny, které slouží k výuce pracovních činností, ale také 
školní družině pro výtvarné a rukodělné činnosti. 

• Školní dílny byly vybaveny novým nářadím pro žáky a vyučující v celkové hodnotě 
50 000 Kč. 

• Ve třech kmenových učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule, škola vlastní jedno 
mobilní interaktivní zařízení, které je možné využít v kterékoliv učebně. 

• Pro oddych a aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít na chodbách stoly pro 
stolní tenis. 

• Součástí školy je tělocvična (využití tělocvičny je v  rozmezí od 
7:00 do 21:00 hod. a slouží široké veřejnosti), venkovní hřiště s umělým povrchem 
(slouží rovněž veřejnosti), běžecká dráha a doskočiště pro skok do dálky. 

• Pro svou oddychovou činnost využívají žáci MŠ, ŠD a 1. stupně také dětské hřiště. 
• V tomto školním roce získala škola dotaci na vybudování„Přírodní zahrady“, jejíž 

součásti je venkovní mobilní učebna, rákosová pergola, naučné tabule a ukázky 
přírodnin, bylinková zahrada, alpinium, broukoviště, pocitový chodník, čmelín a 
květinová louka. 

• Škola je bezbariérová pouze v přízemí. 
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• Škola má dobré podmínky pro vyučování, stále však usilujeme ve spolupráci se 
zřizovatelem o jejich zlepšování. 

• V průběhu prázdnin bylo zrekonstruováno vstupní schodiště do školy, byly pořízeny nové 
židličky do dvou učeben, došlo k výmalbě chodby a šaten u tělocvičny. 

• V průběhu roku bylo pořízeno nové multifunkční zařízení – kopírovací stroj, tiskárna, 
scaner, které slouží pro potřeby všech vyučujících i žáků. 

• Ve škole je umístěno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Hradec nad 
Moravicí, které zajišťuje výuku hudebního a výtvarného oboru. 
 

Školní družina 
 

• Školní družinu má 2 oddělení s kapacitou 60 dětí. Školní družina pečuje o smysluplné 
naplnění volného času žáků v době před a po skončení vyučování. Činnosti jednotlivých 
oddělení doplňují výchovné a vzdělávací aktivity školy. Snažíme se o kvalitu, funkčnost 
a estetičnost prostředí ve školní družině, které jsou zaměřeny na tvůrčí činnosti žáků, 
rozvíjení ducha spolupráce mezi žáka a vytváření příjemného prostředí. 

• 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. 

• Provoz školní družiny je od 6:00 do 7:45 a od 11.30 do 16:00 hod. Rodiče přispívali na 
pokrytí provozních nákladů dle pokynů ředitele školy částkou 800 Kč,- na školní rok. 

• V rámci školní družiny pracovaly také zájmové kroužky, které svou činností přispěly 
k mnoha kulturním akcím školy a vesnice. 

• Školní družina výrazně přispěla k estetické úpravě vestibulu, přípravou expozic 
k příležitosti vánočních a velikonočních svátků a ročních období. 

• Školní družina se svou činností výrazně podílela na reprezentaci školy na veřejnosti. 
 
Mateřská škola 
 
• Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání a výchovu dětí podle vlastního 

vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání v platném znění. 

• Mateřská škola je dvoutřídní, z toho má jednu třídu na odloučeném pracovišti v Hrabství. 
• Počet zapsaných děti do MŠ byl 40 dětí, 16 dětí navštěvovalo mateřskou školu 

v Hrabství, 24 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. 

• Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím 
programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem 
Povídáme celý den. 

• Vzdělávání zajišťovalo 3,82 přepočtených pedagogických zaměstnanců. 
Všechny zaměstnankyně byly v průběhu školního roku plně kvalifikované. 

• Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole činila 300,-Kč měsíčně. 
• V obou mateřských školách dochází průběžně k modernizaci vybavení a obměňování 

hraček. Rovněž školní knihovny byly doplněny o nové tituly dětské i pedagogické 
literatury. 
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• V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci vodovodního připojení a odpadů ve školní 

kuchyňce v Mateřské škole v Hrabství. 
• Plánovaná rekonstrukce umývárny a sociálního zařízení v mateřské škole v Hrabství 

nebyly provedena z důvodu neúspěšného výběrového řízení zřizovatele. 
• V budoucnu budeme pokračovat v obnově didaktického materiálu a vybavení školek. 

 
Školní jídelna 
 
• V kuchyni ZŠ jsou obědy vařeny pro děti a žáky MŠ, ZŠ a dále pro cizí strávníky za 

podmínek požadovaných platnou legislativou. 
• Školní jídelna, která má kapacitu 300 jídel denně. 
• Do školní kuchyně byl pořízený nový konvektomat. 
• V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci vlhkého zdiva ve školní kuchyni, k opravě a 

nátěru vzduchotechniky a vymalování školní jídelny. 
• Školní kuchyně zajišťuje pitný režim dětí a žáků. K pití jsou po celý den nabízeny nápoje 

slazené i neslazené. 
• Potěšující je stálý zájem našich dětí, žáků a zaměstnanců o stravování. V rámci 

doplňkové činnosti využívají naše služby také občané Skřipova a Hrabství. 
 
 
Počet strávníku podle údajů k 31. 10. 2018 : 
Strávníci (děti a žáci) celkem: 
z toho: 

Počet 
 
 
194 

jen oběd 
 
 
154 

oběd a 
doplňkové 
jídlo 
39 

jen 
doplňkové 
jídlo 

- děti z mateřské školy Skřipov 24 0 24 0 
- děti z mateřské školy Hrabství 16 0 15 1 
- žáci 1.stupně 96 96 0 0 
- žáci 2.stupně 58 58 0 0 

Ostatní strávníci: 
z toho: 

71 71 0 0 

- pracovníci školy a školských zařízení 31 31 0 0 
- cizí strávníci 40 40 0 0 

Strávníci celkem 265 225 39 1 
 
 
 
Charakteristika školního roku 2018/2019 
 

 
V hlavní činnosti poskytuje škola předškolní a základní vzdělávání-zabezpečuje 

rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 
humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní a 
environmentální výchovu, umožňuje též žákům náboženskou výchovu. 

 
Kromě rozvoje čtenářství jsme se i nadále zaměřovali na rozvoj matematické gramotnosti- 

využívali jsme prvky tzv. Hejného matematiky, na rozvoj komunikačních dovedností 
v angličtině, a to i s pomocí zapojení rodilého mluvčího do výuky, i na rozvoj badatelské 
výuky. 
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V základní škole i mateřské škole jsme se zaměřili také na propagaci zdravého způsobu 

života, zapojili jsme se do projektu Hodina pohybu navíc, na vyrovnané vztahy mezi žáky a 
učiteli, na využití volného času mládeže a poskytovali jsme speciální způsob výuky žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Velkou pozornost škola věnovala volnočasovým 
aktivitám žáků. Dětem je každoročně nabízeno velké množství zájmových kroužků. Vedení 
těchto kroužků se věnují především pracovnici naši školy. 

Základní škola, mateřské školy i školní družina nabízela dětem a žákům kvalitní programy: 
kulturní představení, projektové dny, exkurze, besedy, různé vědomostní, výtvarné a 
sportovní soutěže, výlety. V průběhu celého školního roku jsme ve škole realizovali aktivity 
projektu Skřipov II, který jsme realizovali v rámci tzv. šablon II pro ZŠ, MŠ a ŠD, hrazené 
z evropských finančních prostředků. 
 
Počty dětí, žáků a tříd 
 

Mateřská škola 
Školní rok MŠ Hrabství k 30.9. MŠ Skřipov k 30.9. 
2018/2019 16 24 
2017/2018 18 28 
2016/2017 20 27 
2015/2016 17 28 
2014/2015 12 28 

 
 

Základní škola 

Počet žáků k 30.9.2012 k 30.9.2013 k 30.9.2014 k 30.9.2015 k 30.9.2016  k 30.9.2017 k 30.9.2018 

1.-5. ročník 83 84 87 84 91 105 103 
6.-9. ročník 62 65 64 61 74 68 74 
Celkem 
žáků 

145 149 151 165 165 173 177 

Průměr na 
třídu 

18,125 18,625 18,875 18,333 18,333 19,2 19,6 

Počet tříd 8 8 8 9 9 9 9 
 
 

Školní družina 
Školní rok Počet oddělení Počet žáků k 31.10. 
2018/2019 2 60 
2017/2018 2 60 
2016/2017 2 59 
2015/2016 2 60 
2014/2015 2 50 

 
V devíti ročnících se vzdělávalo ve školním roce 2018/2019 (k 30.9.2018) 177 žáků  
Místních žáků (Skřipov, Hrabství) bylo 97, dojíždějících žáků z okolních obcí bylo 80. 
Jedna žákyně přestoupila do naší školy ze ZŠ a MŠ Hlavnice, vzdělávala se podle §38 ŠZ 
(Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území české republiky 
nebo v evropské škole) není započtena v celkovém počtu žáků. Od 1.dubna 2019 bylo 
jednomu žákovi na žádost rodičů povoleno vzdělávání podle §41 ŠZ – Individuální 
vzdělávání  žáka z vážných zdravotních důvodů. 
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Počty žáků z jednotlivých obcí                    stav k 30.9.2018 stav k 30.6.2019 
Skřipov 70 70 
Hrabství 27 27 
Jakubčovice 56 56 
Výškovice 15 15 
Slatina 1 1 
Leskovec 2 2 
Stará Ves 2 2 
Požaha 2 2 
Těškovice 1 1 
Bohučovice 1 1 
Celkem  177(z toho dojíždí  autobusy 

z okolních vesnic 107 žáků) 
+1 žákyně se vzdělává podle 

§38 

177 

 
 

 
Počty tříd a žáků k 30.9.2018 

 

Počet žáků 
Ročník Počet tříd 

Dívky Chlapci Celkem 

Z toho zdrav. 
postižených 
z toho dívky 

Žáci se učí 
povinných 
předmětů 

hodin týdně 
1. 
ročník 

1 7 10 17 0 20 

2. 
ročník 

1 17 8 25 3/1 22 

3. 
ročník 

1 8 10 18 2/1 24 

4. 
ročník 

1 7 12 19 4 26 

5. 
ročník 

1 10 14 24 10/2 26 

6. 
ročník 

1 7 12 19 5/1 28 

7. 
ročník 

1 6 8 14 7/2 30 

8. 
ročník 

1 10 8 18 6/2 32 

9. 
ročník 

1 15 8 23 5/4 32 

celkem 9 87 90 177 42/13 240 
 

 
Žáci učící se ve školním roce 2018/2019 cizí jazyk 
Anglický jazyk 160 - od 2.ročníku 
Německý jazyk 53 - d 7.ročníku (dva integrovaní žáci se cizímu jazyku                         

nevyučují) 
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1.6 Údaje o činnosti školské rady 
 

Školskou radu tvoří v souladu se Zásadami pro zřizování školských rad při základních 
školách šest členů (dva zástupci zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků školy, dva 
zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy a dva členy jmenoval zřizovatel školy. 
Školské rady, byla jmenována dne 18.1.2018,funkční období této školské rady skončí 
18.1.2021. 

 
29. srpna 2018 proběhlo zasedání Školské rady, která na svém jednání schválila 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, Koncepci školy na období 2018-
2022, projednala změny ve Školním vzdělávacím programu. Ředitelka školy seznámila 
přítomné členy s plánem akcí na školní rok 2018/2019. 

22. listopadu projednala školská rada návrh rozpočtu na rok 2019 a 13. června na svém 
zasedání zhodnotila školní rok 2018/2019. 

 
 
1.7  Spolupráce s rodiči a údaje o činnosti Spolku rodičů a přátel dětí školy 

(SRPDŠ) 
 

V průběhu roku probíhaly třídní schůzky a pravidelná konzultační setkání. Tradičně 
jsme se intenzivně věnovali spolupráci s rodiči budoucích prvňáků. Zorganizovali jsme pro ně 
a jejich děti projekt „Škola nanečisto“.Celkem se uskutečnily tři setkání během kterých děti 
pracovaly se svými budoucími učitelkami, rodiče se seznámili s organizací vyučování v první 
třídě, vzdělávacím programem, organizací činností ve školní družině, nabídkou zájmových 
kroužků, způsobem stravování a vším, co se školního vzdělávání týká. 
 

Spolek rodičů a přátel dětí školy má výbor tvořený předsedou a 9 členy, který úzce 
spolupracoval s vedením školy při plánování akcí pro děti a čerpání prostředků ze SRPDŠ. 
Spolek rodičů a přátel školy pomáhal škole s organizací různých akcí pořádaných školou 
např. Oslavy 100. výročí vzniku Československa, Vánoční jarmark, Vynášení Mařeny, Den 
matek apod. 
Členky se pravidelně scházely, zorganizovaly veřejnou schůzku rodičů a přátel dětí, kde se 
schvaloval příspěvek na SRPDŠ a nový výbor. 
 

Spolek rodičů a přátel školy letos nabídl dětem, žákům školy a jejich rodičům kulturní, 
sportovní a společenské akce, v hojné míře přispíval dětem a žákům naší školy na kulturní, 
společenské a sportovní akce. 
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2.1 Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program ve školním roce 2018/2019 
 
Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program“ Povídáme si celý den“. 

Počet tříd: 2 
Počet žáků: 41 

Základní vzdělávání Kód 79-01-C/01 Základní škola 
denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 9 roků 
Školní vzdělávací program „ Společně od A do Z“ 
Počet tříd: 9 
Počet žáků: 177 

 
• 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. 

• Jeden žák se vzdělával 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). 

 
 
 

2.2 Přehled učebních plánů a jejich schválení 
 

Učební 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 
 

II. Část 
Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, 

organizace výuky 
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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 0 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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1. 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 12 učitelů, jeden speciální 
pedagog a pět asistentů pedagoga (z toho dva pedagog. asistenti byli zároveň učitelé), kteří 
zajišťovali pomoc integrovaným žákům. Z tohoto počtu pedagogů je jeden pedagogický pracovník 
zároveň výchovným poradcem, jeden školním metodikem prevence, jeden metodik EVVO,dvě 
metodičky ICT a koordinátor ŠVP. Ve školní družině pracovaly dvě vychovatelky a jeden školní 
asistent. V Mateřské škole pracovala zástupkyně ředitelky pro MŠ a tři učitelky. Výuku 
nepovinného předmětu náboženství zabezpečoval pan farář a p. učitelka křesťanské výchovy. 
Týdně byly celkem vyučovány 4 hodiny náboženství. 
Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňuje 24 pedagogických pracovníků z 24. 

Změny v pedagogickém sboru: 

Od 1. září nastoupil do ZŠ nový pedagog – učitelka NJ. Ve školní družině došlo k obměně 
pedagogického personálu, nastoupily dvě nové vychovatelky. 

Funkci školního speciálního pedagoga jsme mohli zřídit díky zapojení do projektu šablony II.  

Vedoucí pracovníci školy 

 

Funkce Vzdělání 

Ředitelka školy VŠ 

Zástupce ředitelky školy VŠ 

Zástupce ředitelky pro MŠ ÚSO 

Vedoucí vychovatelka ŠD ÚSO 

Vedoucí školní jídelny ÚSO 

Výchovná poradkyně VŠ, Výchovné poradenství 

Školník SO 

 

III. Část 
Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
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Pedagogičtí pracovníci základní školy k 30. 6. 2019 

 

Pracovník Vzdělání Poznámka Pracovní 
úvazek 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka I.třídy, metodik 
prevence, vede Dětské zastupitelstvo,  
cvičitelka -Hodina pohybu navíc 

100% 

učitelka  VŠ:speciální 
pedagogika pro učitele 

třídní učitelka II.třídy, 
zdravotník,vede sklady učebnic 

100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

 

třídní učitelka III.třídy, kulturní 
referent 

100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka IV. třídy, kulturní 
referent, Ovoce a Mléko do škol 

100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka V.třídy, zástupce 
ředitelky pro věci pedagogické 

100% 

učitelka VŠ:Z, M třídní učitelka VI. třídy, učitelka Z, M, 
INF, PČ, metodik ICT, webové 
stránky školy 

100% 

učitel VŠ: CH třídní učitel VII.t řídy,učitel Bi,CH,TV 

koordinátor EVVO 
100% 

učitelka VŠ: F, M třídní učitelka VIII.třídy,  

učitelka M, F 

výchovná poradkyně, metodik ICT 

100% 

učitelka VŠ: AJ, ČJ třídní učitelka IX. třídy, učitelka 
AJ,ČJ.HV, kronikářka školy 

100% 

učitelka VŠ:D, OV učitelka D, OV,Vkz, TV, FG 90,9% 

učitelka VŠ: ČJ, VV učitelka ČJ, VV 100% 

učitelka VŠ: ČJ, KV HV, NB, Vkz, Literární seminář, 
asistent pedagoga, vede školní 
knihovnu 

40,9% 

AP 38,75% 

učitelka VŠ:NJ učitelka NJ 31,83% 
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ředitelka 
školy 

VŠ: učitelství pro 
1.stupeň ZŠ, speciální 
pedagogika 

 M, Přv, ředitelka školy, koordinátor 
ŠVP 100% 

Školní 
speciální 
pedagog 

VŠ speciální 
pedagogika 

speciální pedagog 
100% 

asistentka 
pedagoga 

SŠ asistentka pedagoga k integ. žákovi 
IV. třídy 

75% 

asistentka 
pedagoga 

SŠ asistentka pedagoga k integ. žákovi V. 
třídy 

63,75% 

asistent 
pedagoga 

SŠ asistent pedagoga k integr. žákovi 
VIII t řídy 

63,75% 

 

 

Aprobovanost výuky na 2. stupni k 30. 6. 2019 

 

Předmět ČJ D OV Z M F PŘ CH HV VV TV Vkz PČ 

týdně 
hod. 16 8 4 7 17 7 7 4 4 6 8 3 3 

aprob. 16 8 4 7 17 7 0 4 0 6 0 2 0 

=% 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 66 0 

 

 

Předmět INF VP/FG LS AJ 
Konvetzace 

v AJ NJ 

týdně 
hod. 4 2 2 12 2 6 

aprob. 4 2 2 12 2 6 

=% 100 100 100 100 100 100 

 

Na prvním stupni jsou všichni učitelé aprobovaní, na druhém stupni se na menších školách 
málokdy dosáhne 100% výuky aprobovaně. 
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Pracovníci školní družiny k 30. 6. 2019 

 

Pracovník Vzdělání Poznámka Pracovní úvazek 

vedoucí vychovatelka ÚSO zdravotník  100 % 

vychovatelka ÚSO vychovatelka 80,3 % 

školní asistent USO 
v rámci projektu šablony 

II 
2% 

 
 
Pracovníci mateřské školy k 30. 6. 2019 

 

Pracovník Vzdělání Poznámka Pracovní úvazek 

učitelka MŠ Skřipov ÚSO zástupce ředitelky pro 
MŠ, kulturní 

programy pro děti 

100% 

učitelka MŠ Skřipov ÚSO učitelka, výzdoba 
školy 

100% 

učitelka MŠ Hrabství   ÚSO učitelka 

asistent pedagoga v 
ZŠ 

82% 

25% 

učitelka MŠ Hrabství ÚSO vedoucí učitelka 100% 

 
 

Věková struktura pedagogů ZŠ (učitelek ZŠ, MŠ, vychovatelek ŠD, asistentek 
pedagoga a školní psycholožky) k 30.6.2019 

 
 

Věková skupina Fyzický počet Procenta z celkového počtu 
do 20 let 0 0 % 
21-30 let 3 12,5 % 
31-40 let 4 16,67% 
41-50 let 8 33,33 % 
nad 50 let 9 37,5 % 
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Provozní pracovníci školy 

 
 

Funkce Pracovní úvazek Funkce Pracovní úvazek 

školník 100 % sekretářka 100 % 
uklízečka v ZŠ 100 % vedoucí jídelny 100 % 
uklízečka v ZŠ 100 % kuchařka 100 % 
uklízečka V MŠ 
Skřipov 

100 % kuchařka 100 % 

uklízečka v MŠ 
Hrabství 

74 % 
pomocná síla v 

kuchyni 
100 % 

topička, úklid jídelny 18,75 % 
topič (víkendy, 

svátky) 
6,2 % 

sezonní pracovník 
 
 

Zaměstnanci školy 
Počet 

fyzických 
osob 

Z toho 
kvalifikovaní  

Přepočtený 
evidenční 

počet 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 14 14 12,636 

Speciální pedagog 1 1 1 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 4 4 3,82 

Vychovatelky 2 2 1,80 

 
 
Ostatní pedagogové (asistentky 
pedagoga 

2 2 2,662 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy 
(uklízečky, školník, topič) 

4 4 3,247 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 
(Skřipov, Hrabství) 

2 2 1,25 

Ekonomka školy 1 1 1 
 

Školní jídelna (vedoucí školní jídelny, 
kuchařky, výdej stravy v MŠ) 

6  4,62 
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Termín zápisu do mateřské školy a základní školy: 
Mateřské školy: Hrabství - 6. května 2019 

Skřipov - 7. května 2019 
Základní škola: 10. dubna 2019 
 
a) Mateřská škola 
 
Kritéria pro p řijímání dětí do mateřských škol 
 

Kriteria, podle nichž by se postupovalo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v případě, kdy počet žádosti k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 
stanovenou kapacitu z maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
 

 
Kritérium 

 
Bodové ohodnocení 

1 rok 1 
2 roky 2 

Doba podání přihlášky 
(opakované podání žádosti) 

3 roky 3 
Trvalý pobyt ve spádové oblasti 

(obce Skřipov, Hrabství) 
5 
 
 

Trvalý pobyt dít ěte* 

Mimo spádové oblasti 2 
Věk dítěte** 

Věk dítěte (zapisují se děti nar. 
do 31. 12. 2016) 

 

3 roky věku a mladší 
 

2 

Věk dítěte (nar. do 31. 8.2015) 
 

4 roky 4 

Věk dítěte (nar. do 31. 8.2014)  
 

od 1.9.2019 povinné předškolní 
vzdělávaní 

5 let věku 5 

Mateřskou školu navštěvuje 
sourozenec dítěte 

 

2  
 
 

Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu 
provozu 

 

1 

 
*K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Skřipov a 
Hrabství. Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu 
na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 
 
** V bodovém hodnocení rozhoduje věk, kterého dítě dosáhne dle tabulky, v případě rovnosti 
bodů bude rozhodovat datum narození dítěte. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v 
souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona vždy přijato dítě, které do 31. 8. dosáhne 5 
let a tím se stává pro něj od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné. 

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

vzdělávání 
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Kapacita 
MŠ 

Počet 
tříd 
k 1.9. 
2016 

Počet 
dětí 
ve 

třídě 

Počet 
tříd 
k 1.9. 
2017 

Počet 
dětí 
ve 
třídě 

 
Počet 
tříd  

k 1.9. 
2018 

 
Počet 
dětí ve 
třídě  

 

Počet  
tříd 

k 1.9. 
2019 

 
Počet 
dětí ve 
třídě  

 

 
Počet 

volných 
míst 

Skřipov 
28 dětí  

1 28 1 28 1 24 1 27 1 

Hrabství 
22 dětí 

1 20 1 18 1 16 1 16 6 

 
b) Základní škola 
 

Termín zápisu k povinné školní docházce byly v letošním roce stanoveny na období od 1. 
do 20 dubna 2019. V naší základní škole proběhl zápis ve středu 10. dubna 2019 v době od 14:00 
do 17:30 hod. K zápisu se dostavilo 23 dětí. Z tohoto počtu byly dvě děti, které měly odklad 
školní docházky, zapsáno bylo 21 dětí, 2 zákonní rodiče podali žádost o odklad povinné školní 
docházky. Do školy bylo přijato 21 dětí. Dvě děti nastoupí k povinné školní docházce v roce 
2020/2021. Jeden dodatečný zápis do 1. třídy se uskutečnil 3.7.2019, dítě se bude vzdělávat podle 
§ 38 ŠZ. 

Zápisu do první třídy předcházel projekt „ Škola nanečisto“. Jednalo se o cyklus setkání 
dětí a rodičů s pracovníky školy, kde se předškolákům věnovaly jejich budoucí učitelky a rodiče, 
ve stejné době získávali informace o školní zralosti dětí, seznámily se s organizací a režimem dne 
prvňáčka, ŠVP s chodem školní družiny a organizací stravování ve školní jídelně. 

Děti si vyzkoušely jaké to je být školákem, zapojily se do různých činností, her, seznámily 
se prostředím školy. Tento projekt má pomoci dětem klidný přechod z prostředí mateřské do 
školy. 
 
Počty zapsaných žáků do 1. ročníku 2019 /2020 
 

a) Základní škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2019 

Počet zapsaných 
žáků 

Počet přijatých žáků 

225 žáků 1 22 21, 1 žák se bude 
vzdělávat podle § 38 ŠZ 

 
 

Přehled žáků podle trvalého bydliště 
Skřipov 13 
Hrabství 6 
Stará Ves 2 
Leskovec 1 
celkem 22 
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Ve školním roce 2018/2019 se k datu 30.9.2018 vzdělávalo v 11 třídách celkem 217 dětí 
a žáků, z toho 40 dětí v MŠ , 177 žáků ZŠ , z toho 103 žáků 1.stupně a 74 žáků 2.stupně. 
 
 

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. 17 17 17 17 0 0 1,00 1,00 

2. 25 25 25 25 0 0 1,05 1,11 

3. 18 18 16 16 0 0 1,13 1,18 

4. 19 19 15 11 0 0 1,25 1,35 

5. 24 24 14 14 0 0 1,43 1,45 

Celkem 103 103 87 83 0 0 1,17 1,22 

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

6. 19 19 12 13 0 0 1,28 1,29 

7. 14 14 7 5 0 0 1,50 1,52 

8. 18 18 10 8 1 0 1,56 1,52 

9. 23 23 16 11 0 0 1,33 1,42 

Celkem 74 74 45 37 1 0 1,42 1,44 

 
 
 

Na 1. stupni dosáhl na konci školního roku nejlepší průměrné známky tradičně 
1. ročník – 1, nejhorší průměrnou známku měli žáci 5. ročníku a to 1,45. 
Na 2. stupni dopadla nejlépe klasifikace v 6. ročníku s průměrnou známkou 1,29, naopak nejhůře 
si vedli žáci 7. a 8. ročníku s průměrnou známkou 1,52. S vyznamenáním prospělo na 1.stupni 83 
žáků, což je  80,5% žáků, na 2.stupni 37 žáků, což je 50% žáků. 
 

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

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
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Klasifikace hlavních předmětů na 1. stupni na konci školního roku 

 
 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 
český 
jazyk 

1 1,36 1,55 
1,68 

1,87 

anglický 
jazyk 

 1 1,38 
1,84 

2 

matemati
ka 

1 1,36 1,38 
1,58 

1,87 

prvouka 1 1,12 1,16   
přírodově
da 

   
1,47 

1,54 

vlastivěd
a 

   
1,58 

1,66 

 
 

Klasifikace hlavních předmětů na 2. stupni na konci školního roku 
 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
český jazyk 1,74 1,71 2,00 1,96 
anglický 
jazyk 

2,11 2,36 2,17 2,09 

německý 
jazyk 

- 1,77 1,65 1,48 

matematika 1,58 2,29 1,44 2,26 
zeměpis 1,37 1,64 1,56 1,48 
přírodopis 1,47 1,64 1,67 1,78 
dějepis 1,21 1,86 1,61 1,30 
fyzika 1,42 2,07 2,22 1,43 
chemie - - 2,12 2,43  

 
Klasifikace chování 
    
Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. 
pololetí 

177 0 0 

2. 
pololetí 

177 0 0 

 
Výchovná opatření  
      
Období PŘŠ PTU NTU DTU DŘŠ 

1. pololetí 0 208 5 4 1 
2. pololetí 1 7 0 0 0 

    

Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů 
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Pochvaly byly uděleny především za reprezentaci školu v soutěžích, olympiádách a reprezentaci 
školy na akcích pořádaných školou – Akademie k 100, výroční vzniku Československa. 
Napomenutí a důtky byly uděleny především za porušování školního řádu-nekázeň, nevhodné 
chování. 
 
Absence žáků ve školním roce 2018/2019 
       
       

Omluvená 
absence 

Průměr  
na žáka 

Omluvená 
absence 

Průměr  
na žáka 

Neomluvená 
absence  

Neomluven
á 
abse
nce 

v hodinách   v hodinách   v hodinách v hodinách 
  1. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Celkem 6561 37,07 8757 49,47 0 0 
 
 

Třída Omluvená absence Neomluvená absence 
 1.pololetí Průměr 

na žáka 
2.pololetí Průměr 

na žáka 
1.pololetí 2.pololetí 

1. 249 14,65 422 24,82 0 0 
2. 689 27,56 910 36,4 0 0 
3. 639 35,5 781 43,39 0 0 
4. 568 29,89 718 37,79 0 0 
5. 983 40,96 1181 49,21 0 0 
6. 669 35,21 947 49,84 0 0 
7. 559 39,93 523 37,4 0 0 
8. 1204 66,89 1900 105,56 0 0 
9. 1001 43,52 1375 59,78 0 0 

 
 
Omluvená absence se za celý školní rok oproti minulým rokům mírně zvýšila, takto vysoká absence se 
nemůže nepromítnout do vzdělávacích výsledků žáků. Nejvyšší průměrná absence omluvených hodin 
na stupni byla u žáků 5. ročníku, na druhém stupni byla u žáků 8. ročníku. Hlavním důvodem absence v 
8. ročníku byla častá absence jednoho žáka, který se nemohl zúčastňovat vyučování z vážných 
zdravotních důvodů. Tomuto žákovi bylo od 1. 4. 2019 povoleno na žádost zákonných zástupců 
vzdělávání podle§41- Individuální vzdělávání. 
 
5.4 Umístění žáků na SŠ 
 
 
Povinnou školní docházku splnilo 23 žáků 9. ročníku. 
Všichni získali stupeň základního vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní 
škole. 
Všech 23 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 15 žáků na střední školu ukončenou 
maturitní zkouškou. 
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5.5 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými 

Název střední školy Chlapci Dívky 
Ukončení 

studia 

Mendelovo gymnázium, Opava 1  MT 
Gymnázium    

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec 1 2 MT 
Gymnázium    

Střední umělecká škola, Ostrava 1  MT 
Grafický design    

Obchodní akademie, Ostrava - Poruba 1   MT 
Informační technologie       

Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava   1 MT 
Obchodní akademie       

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava  1 MT 

Tvorba hraček a herních předmětů       

Střední zdravotnická škola, Opava 1 1 MT 

Zdravotnické lyceum    

Střední zdravotnická škola, Opava 1  MT 

Praktická sestra    

Střední zdravotnická škola, Opava  1  VL 

Ošetřovatel       

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava  1 MT 

Ekonomika a podnikání (cestovní ruch a průvodcovství)    

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory  1 MT 

Obchodní akademie (zahraniční obchod)    

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava  1 MT 

Nutriční asistent    

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava  1 MT 

Laboratorní asistent    

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov  1 MT 

Cestovní ruch    

Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava  1 A 

Hudba    

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České  1 MT 

Předškolní a mimoškolní pedagogika    

Střední škola technická, Opava 1   VL 

Obráběč kovů       

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava  1 VL 

Kuchař - číšník    

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava  1 VL 

Cukrář    

Střední odborné učiliště stavební, Opava 1  MT 
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby    

Celkem 8 15   

MT - maturita, VL - výuční list, A - absolutorium       
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Výchovné poradenství na naší škole. 
 

V tomto roce se žáci devátého ročníku zúčastnili již tradiční akce na Střední škole 
technické v Opavě – Informa. Prezentace SOU a SŠ především z Moravskoslezského kraje, ale i 
ze vzdálenějších konců naší republiky, byly podrobné a žáky velmi zaujaly. Při této příležitosti 
absolvovali exkurzi na pořádající střední škole. Na podzim jsme s žáky devátého ročníku také 
navštívili Úřad práce v Opavě, kde byli žáci seznámeni s nezaměstnaností v rámci okresu Opava 
i v rámci celé ČR. Byly jim také předloženy prognózy o rozvíjení oborů v daném regionu. Na 
závěr si žáci mohli vyzkoušet profesní test, aby měli možnost se lépe rozhodnout o budoucím 
povolání. 

V rámci naší školy máme nemalý počet žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 
jednoho mimořádně nadaného žáka. Ve vzdělávání těchto žáků jsou nám nápomocna poradenská 
pracoviště. Především se jedná o Pedagogicko-psychologické poradny v Opavě, Bílovci a 
Ostravě – Zábřehu a také Speciálně pedagogická centra v Opavě (Srdce a při ZŠ Havlíčková). 
Na naší škole jsou žáci, kteří mají stupně podpory jedna až tři. Většině žáků byl vytvořen 
individuální plán a byla jim poskytována Pedagogická intervence, dva žáci měli Předmět 
speciálně pedagogické péče. 

V letošním roce byl ukončen projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka 
školy rodiny a okolí, kde příjemcem podpory je Slezská univerzita v Opavě. V rámci tohoto 
projektu se mohli žáci účastnit doučování a kroužku čtenářské gramotnosti.. 

Jako každým rokem jsme spolupracovali s Ordinací odborné lékařky psychiatrie a 
psychoterapie pro děti, dorost a dospělé v Opavě; s  OSPOD Opava, Střediskem výchovné péče a 
Policií ČR. 
 
Přehled integrovaných žáků 
 

Počet žáků 
Ročník 

Počet 
tříd 

Dívky Chlapci Celkem 

Z toho 
integrovaní 

Žáci se učí 
povinných 
předmětů 

hodin týdně 

1. 1 7 10 17 1 20 

2. 1 17 8 25 3 22 

3. 1 8 10 18 2 24 

4. 1 7 12 19 4 26 

5. 1 10 14 24 14 26 

6. 1 7 12 19 5 28 

7. 1 6 8 14 7 30 

8. 1 10 8 18 7 32 

9. 1 15 8 23 5 32 

Celkem 9 87 90 177 48 240 
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5.6  Práce školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagoga 
 

 
Vzhledem ke změnám, kterými v poslední době prochází naše společnost, je nutné 

zefektivňovat poradenské služby, které škola nabízí žákům, jejich zákonným zástupcům, ale také 
pedagogickým pracovníkům. Prostřednictvím školního poradenského pracoviště jsme se snažili 
vytvořit vhodné podmínky pro odhalování problémů jak ve vzdělávání našich žáků, tak v jejich 
psychosociálním vývoji a zároveň předcházet dalšímu rozvoji případných problémů. 

V souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 72/2005 Sb. o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje 
naše škola poradenské služby výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním 
pedagogem, kteří úzce spolupracují s vedením školy a třídními učiteli. 

Významnou členkou pracoviště je školní speciální pedagog, Tato funkce byla ve škole 
zřízená díky zapojení školy do projektu Šablony II- s názvem Skřipov II. Speciální pedagožka 
pracovala individuálně s jednotlivými žáky a rady a konzultace poskytovala rovněž pedagogům a 
rodičům. 

Hlavním cíle: 

• Zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žáků, jejich rodičům a pedagogům 
• Prevence školní neúspěšnosti 
• Prevence sociálně patologických jevů 
• Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
• Řešení problémů spojených se školní docházkou – pozdní příchody, neomluvené či vysoké 

absence 
• Poskytování základního kariérního poradenství 
• Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 

 
 
 
 
 
 
 
6.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Minimální preventivní program navazoval na platné dokumenty a platné předpisy pro oblast 
prevence sociálně rizikových jevů. Byl zpracován na jeden školní rok školním metodikem 
prevence. Všechny aktivity naplánované na školní rok 2018/2019 byly úspěšně realizovány. 
Cílem minimálního preventivního programu bylo předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, 
zlepšit komunikaci mezi třídou a pedagogem, stmelit kolektiv žáků, naučit žáky znát sami sebe a 
učit se vzájemné spolupráci. Učitelé se zaměřili na problémy kyberšikany, stalkingu, agresivity a 
poruch příjmu potravin. Třídní učitelé pravidelně řešili problémy na třídních schůzkách a při 
individuálních konzultacích s rodiči. 

VI. Část 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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Některé sociálně rizikové jevy a problémy řešili ve spolupráci s výchovnou poradkyní, školním 
metodikem prevence a speciálním pedagogem. 

Na začátku školního roku byli žáci důsledně seznámeni se školním řádem, s chodem 
školy, jakož i s bezpečnostními předpisy, které platí jak na půdě školy, tak i na akcích 
pořádaných školou. Tato pravidla mají zamezit nebo alespoň omezit nežádoucí vliv rizikových 
projevů chování. Rodiče stejně jako žáci byli informováni o pravidlech omlouvání žáků 
z vyučování, abychom společně znemožnili jejich dětem záškoláctví. 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.   

Minimální preventivní program naší školy byl zaměřen především na primární prevenci 
rizikového chování, na poznání sebe sama. Pomoci žákům ukázat, co je správné a co naopak 
škodí nejenom jim, ale také jejich okolí.  Naším cílem bylo také poskytnout žákům co nejvíce 
informací z oblasti zdravého životního stylu a volnočasové aktivity, kde by se nadále rozvíjeli. 
Volnočasové aktivity by jim pak měly ukázat cestu ke zdravému životnímu stylu s minimálními 
prvky rizikového chování. Žáci 1. stupně mohli navštěvovat v rámci projektu Hodina pohybu 
navíc 1x týdně kroužek Sportuj ve škole, žáci 2. stupně Sportovní kroužek. Další kroužky na 
škole umožnily žákům rozvíjet se v čtenářských dovednostech, umělecko výtvarným, hudebním 
či jazykovým směrem. 

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.  

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. 

Opět se podařilo zajistit ve škole působnost školního pedagoga Mgr. Pavly Smolkové. 
Její činnost byla zaměřená na přímou vyučovací činnost se žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Individuální formou se věnovala dětem s poruchami učení a chovaní. Její odbornosti 
mohli také pedagogové využívat ke konzultacím, při přípravě a samotném zápisu dětí do 1. třídy. 

V letošním školním roce se nám nepodařil uskutečnit projekt se Zdravou pětkou a to 
z důvodu naplněné kapacity Nadačního fondu Albert. Žáci 1. třídy se věnovali preventivnímu 
programu Veselé zoubky. 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. Žáci 9. ročníku 
využili nabídku Gymnázia Opava – HELP P3- program zaměřen na prevenci anorexie, bulimie, 
poruchy příjmu potravy. Filmový festival Jeden svět školám se nám letos z důvodu naplnění 
kapacity nepodařilo navštívit. 

Ve 2. pololetí jsme na naší škole obnovili spolupráci s Centrem primární prevence 
Renarkon, kdy žáci 5.ročníku a žáci celého 2. stupně společně s lektory besedovali na téma 
Komunikace a vztahy ve třídě a dále s programem zaměřeným na problematiku šikany a 
kyberšikany. Prožitkové programy na daná témata zaujaly, s lektory žáci ochotně spolupracovali 
a mnozí získali spoustu zajímavých informací. Škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí a 
za tímto účelem podporuje solidaritu a toleranci, posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech 
žáků do aktivit třídy a školy, uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt. 

Nezastupitelnou roli v činnosti naší školy mají dobrovolné sbírky. V letošním školním 
roce jsme uskutečnili sbírku nadace Život dětem s výtěžkem 1925,-Kč. Dále zakoupením 
magnetek, přívěsků, reflexních srdíček a dalších drobných předmětů s výtěžkem 1155,-Kč jsme 
přispěli nejen Kubíkovi na rehabilitace, ale i jiným dětem na zdravotní pomůcky a další nezbytné 
vybavení. Částku jsme odeslali na pomoc nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus. 
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V letošním školním roce žáci 1. – 4. třídy navštěvovali městskou knihovnu a muzeum v 

Bílovci. Zaměstnanci knihovny připravili pro děti nabídku zajímavých programů přizpůsobených 
věku dětí. Zábavnou formou se děti seznamovaly s velkým množstvím situací, které je mohou 
potkat v běžném životě. Popovídaly si o základech společenského chování, o chování ke starším 
lidem, spolužákům i ke knihám. 

Naší snahou je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými předpoklady 
ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i 
jednotlivců. 
 

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. Včasná prevence v oblasti rizikového chování je závažné téma, kterému musí být 
věnována maximální pozornost. 
 

6.2 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. 

• 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. 

 
6.3 Vedení nástěnky školního metodika prevence 

 
• Na nástěnkách v jednotlivých třídách byly zveřejněny letáčky týkající se rizikového chování. 
• Žáci byli prostřednictvím nástěnek informováni o výsledcích soutěží. 

 
6.4 Oblast výchovného poradenství 
 

V oblasti metodické a informační činnosti výchovná poradkyně zajišťovala: 

� metodicky usměrňovala a sjednocovala diagnostickou činnost třídních učitelů a 
poskytovala jim obsahovou a metodickou pomoc. 

� podávala informace rodičům žáků a učitelům o činnosti zařízení výchovného poradenství a 
diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb. 

� organizovala individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů 
žáků. 

V oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy: 

� pomáhala třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dávala 
návrhy na další péči o tyto žáky. 
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� pomáhala učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně 
pedagogická vyšetření. 

� podávala návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně 
pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování. 

 

Na naší škole jsou v každém ročníku vzděláváni žáci s vývojovými poruchami učení i 
chování. Abychom poskytli těmto dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání, spolupracujeme 
s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Opavě, Bílovci a Ostravě – Zábřehu. Dále 
spolupracujeme i se Speciálně pedagogickými centry v Opavě (Srdce a s SPC při ZŠ Havlíčková). 

V letošním roce jsme se zúčastnili projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka 
školy rodiny a okolí, kde příjemcem podpory je Slezská univerzita v Opavě a spolupracovali jsme 
v projektu: Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji Výzva 
č.02_16_037 pro podporu žáků se zdravotním postižením 2. 

V letošním roce jsme také spolupracovali s Ordinací odborné lékařky psychiatrie a 
psychoterapie pro děti, dorost a dospělé v Opavě; s OSPOD Opava a Policií ČR. 

 

Ve specifické oblasti 

� pomáhala při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák) 

V oblasti volby povolání 

� poskytovala poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání 

� zjišťovala zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracovala s třídními učiteli 

� zodpovídala za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol 

� zajistila pro žáky devátého ročníku exkurzi na Úřadu práce v Opavě, kde se žáci seznámili 
s perspektivními obory a nezaměstnaností v našem regionu i v rámci ČR, vyzkoušeli si 
profesní testy, které by jim mohly pomoci při výběru profese 

� další akcí byla Informa, která probíhala na Střední škole technické v Opavě – prezentace 
SŠ a SOU především z okresu Opava 

� prezentace SŠ jejich zástupci v naší škole – zástupci škol informovali žáky o studiu na 
jejich školách přímo v rámci výuky na naší škole 

 
 

Spolupráce s třídními učiteli 
 

• Probíhaly konzultace o žácích se 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  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. 
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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) 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. 

 
b) Návykové látky 

Problémy s užíváním, návykových látek se týkaly především kouření. 
 

c) Záškoláctví 
S neomluvenými hodinami škola v tomto roce problémy neměla. 
 

d) Krádež 
Ke klasické krádeži v tomto školním roce nedošlo. 
 

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 
V tomto školním roce došlo k fyzickému napadení mezi žáky ve dvou případech. 

 
g) Ničení majetku školy 

Během školního roku došlo k poškození vybavení školy – popsané a poškrábané lavice, 
stěny, poškození skříněk ve třídě. Třídní učitelky projednaly tyto prohřešky se zákonnými 
zástupci daných žáků. 
 

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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Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z aktuálních potřeb jejich rozvoje, 
které se odrazily v Plánu DVPP pro školní rok 2018/2019. 
 

 
Konkrétní akce DVPP v mateřské a základní škole: 
 
pracovník název semináře, konference pořadatel termín cena 
učitelka ZŠ Vzdělávání žáků nadaných a 

mimořádně nadaných 
KVIC Ostrava 30.11.2018 1 130,- 

speciální 
pedagog 

Workshop“INPP Školní 
intervenční program“ 

Institut 
psychoterapie 
socioterapie 

20.11.2018 1 900,- 

ředitelka školy 
 
zástupce pro 
MŠ 

seminář Novely právních 
předpisů 

Semináře- 
Forum 

22.1.2019 1 200,- 

učitelka MŠ Zdravotník zotavovacích akcí KVIC Opava 31.1.2019 3 340,- 
ředitelka školy  Metodická poradna KVIC Opava 28.2.2019 640,- 
zástupce pro 
MŠ 

Metodická poradna KVIC Opava 31.3.2019 640,- 

učitel ZŠ  Exkurze Šumava LIPKA 2.5.2019 2 000,- 
učitelka ZŠ Digitální technologie ve výuce 

ČJ 
KVIV Opava 30.5.2019  1370,- 

učitelka ZŠ  Vzdělávání a péče o žáky s LMP KVIC Opava 30.4.2019 990,- 
učitelka MŠ Jak si poradit s nekázní dětí KVIC Opava 30.4.2019 1230,- 
učitelka MŠ Osobnostněsociální rozvoj 

pedagoga 
KVIC Opava 31.5.2019 1550,- 

2 učitelky MŠ Čtenářská pregramotnost KVIC Opava 31.5.2019 1900,- 
ředitelka školy 
speciální 
pedagog 

Konference "Rodina, škola a 
přátelé na cestě ke společnému 
kvalitnímu vzdělávání" 

Slezská 
univerzita 
Opava 

11.4.2019 0,- 

   celkem 19 790,- 
 
V rámci projektu Cesta se pedagogické pracovnice MŠ paní učitelka MŠ zapojila do 

dalšího vzdělávání v těchto vzdělávacích programech: Kolegiální podpora. 
Za velmi účinnou formu vzdělávání považujeme také samostudium, konzultace 

s odborníky a školení pedagogického sboru navzájem. Tři pedagogičtí pracovníci se zapojili do 
Výzvy č.02_16 _037 _ Vytvoření sítě inkluzivních škol pro podporu žáků se zdravotním 
postižením. Předmětem této výzvy je absolvování vzdělávacích akcí zaměřených na inkluzivní 
vzdělávání po dobu 3 let. Každý roční vzdělávací cyklus má časovou dotaci 40 hodin. 

Paní ekonomka pravidelně navštěvuje školení týkající se administrativy. 

VII. Část 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
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A Zpráva o činnosti zájmových kroužků 
 
Hodnocení kroužku Tvořivé ruce 

Kroužek Tvořivé ruce probíhal od října 2018 do května 2019 pro žáky 2. - 5. ročníku. 
Navštěvovalo jej 36 žáků ve 3 skupinách 1 x měsíčně / skupina. Žáci tvořili zajímavé dekorace 
podle ročních období či témat (vánoce, velikonoce, Den matek), pracovali s papírem, dřevěnými 
výřezy, big shotem, textilem. Malovali na trička, batikovali, savovali. Nejmenší žáci si 
vyzkoušeli vyškrabovací techniku, pískování. Ti větší si vyrobili např. lapač snů, podzimní 
skleněný svícen s barevnými písky a jako sladkou tečku na konec pololetí připravovali nepečený 
zákusek tiramisu z bebe oplatků. 

 
Doučování žáků  1.ročníku na půdě školy 
 

Doučování probíhalo pro skupinu 4 žáků pravidelně ve čtvrtek po vyučování. Hlavním 
cílem bylo podpořit nízké sebevědomí a potlačit obavu z nezvládnutí startu školního vzdělávání. 
Žákům byly nabídnuty různorodé činnosti, mezi sebou vyhledávali různé formy spolupráce, 
nezbytná byla také komunikace. 

Častým střídáním aktivit, prací v menší skupině žáků jsme dosáhli rychlejší adaptace na 
školní vzdělávání a podpořili úspěšnost žáků. 
 
Sportuj ve škole 
 

V tomto školním roce se škola zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů 
„Sportuj ve škole“. Cílem bylo umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se 
v pohybových aktivitách a používat ověřenou metodiku pohybu pro volný čas dětí tak, aby 
umožnila zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školní družině a mezidobí 
dopoledního a odpoledního vyučování. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili 
žáci 1. - 3. ročníku s počtem 26 žáků. Druhou skupinu tvořili žáci 4. - 5. ročníku s počtem 20 
žáků. Aktivity probíhaly po celý školní rok zdarma pod vedením vyškolené učitelky tělesné 
výchovy 1x týdně. Děti zábavnou formou zlepšovaly své sportovní dovednosti ve fotbalu, 
florbalu a basketbalu. 

 
Zpíváme a tančíme pro radost 

Kroužek Zpíváme a tančíme pro radost navštěvovali žáci 1. stupně. Scházeli jsme se 
většinou 1x měsíčně v počtu 26 žáků. Cílem kroužku byl nácvik hudebních nebo hudebně-
dramatických představení, které se uplatnily při různých akcích školy: Vánoční jarmark, 
Rozsvícení vánočního stromku na Hrabství, Den matek v Jakubčovicích a premiérou bylo 
vystoupení žáků s pohádkou Hrnečku, vař a O kohoutkovi a slepičce v kulturním domě na 
Hrabství. Představení byla oceněna velmi hlasitým potleskem z řad obecenstva. Dále žáci 
vystupovali při akcích pravidelně pořádaných obecním úřadem: oslavy výročí osvobození obcí 
Hrabství a Skřipov, vítání občánků a slavnost jubilantů.  

VIII. Část 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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Kroužek angličtina pro nejmenší 
 
Kroužek AJ letos navštěvovalo 7 žáků z 1. ročníku. Kroužek probíhal každé pondělí. 

Náplní bylo seznámení žáků se základní slovní zásobou cizího jazyka, práce s tematickými 
okruhy: barvy, čísla, zvířata, ovoce, zelenina a seznámení se ze základními frázemi a pozdravy. 
Kroužek probíhal formou her, soutěží, pracovních listů, pohybových aktivit, písní, říkadel aj. 
Prvořadým úkolem bylo probudit u dětí zájem o cizí jazyk. 
 
Doučování AJ pro 2. - 4.ročník 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo pro žáky 2. až 4. ročníku připraveno doučování 
z anglického jazyka. Toto doučování navštěvovali dva žáci čtvrtého ročníku a čtyři žáci třetího 
ročníku. 

Náplní kroužku bylo upevnění slovní zásoby a gramatických jevů probíraných v hodinách 
anglického jazyka. Kroužek probíhal formou her, soutěží, pohybových aktivit, pracovních listů 
atd.  

Prvořadým úkolem kroužku bylo upevnit probírané učivo a předejít školnímu neúspěchu 
žáků, kteří kroužek navštěvovali. 
 
Kroužek hry na flétnu 
 

Kroužku se zúčastnilo 6 žáků z 1.a2.ročníku. Žáci se scházeli jednou týdně. Cílem 
kroužku bylo získat základní dovednosti ve hře na zobcovou flétnu. 
 
Kroužek příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 

 
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. 
 
Kroužek na škole na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ 
 

V hodinách byl kladen důraz především na rozvoj čtenářských strategií, které vedou 
k lepší práci s textem a které usnadňují porozumění textu jako takovému. 

Hodiny byly zaměřeny na charakteristiku literární postavy, na kladení si otázek jak před 
počátkem čtení podle ilustrací, tak při čtení i po něm, na hledání hlavní myšlenky textu, na 
vytváření představ, na usuzování, předvídání a shrnování. 

 
Kroužek doučování dětí ohrožených školním neúspěchem 
 

Kroužek navštěvovalo 6 dětí. Scházeli jsme se jednou týdně po hodině. Žáci si zde 
docvičovali hlavně nové učivo a procvičovali učivo starší formou skupinové práce. Byly voleny 
takové metody, aby byly pro žáky zajímavé, pestré a různorodé. Největším přínosem byla 
příprava na diktát, kde žáci měli úspěch nebo alespoň neměli obavy z výsledku. Zlepšilo se i 
čtení a čtenářská gramotnost. Zábavné byly i různé soutěže a práce s výukovými programy na 
PC. 
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Kroužek 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. 
 
Kroužek doučování z chemie 

Cílem kroužku bylo rozvíjení prohlubování a rozšiřování znalostí z oboru chemie, 
procvičování získaných znalostí a rozvíjení badatelských dovedností. Doučování z chemie bylo 
určeno žákům 9. a 8. ročníku a probíhalo každé pondělí ráno. 

 
Sportovní kroužek 

 
Kroužek byl určen pro žáky 6. - 9. ročníku. Cílem kroužku bylo vytvářet u žáků základní 

pohybové návyky a kladný vztah k pohybové aktivitě náplní kroužku byly sportovní hry a 
cvičení na posílení a zlepšení koordinace a správného držení těla. 
 
Kroužek deskových her 

 
Kroužek byl realizován dvakrát za měsíc. Byl určen pro žáky 1. stupně. Žáci si zde 

hravou formou rozvíjeli logické myšlení a hráli deskové hry a zároveň se učili dodržovat 
pravidla her a vzájemně spolupracovat. 

 
Anglický klub  
 

Klub byl zaměřen na konverzaci a rozšíření slovní zásoby formou konverzačních cvičení 
a her. Hlavní důraz byl kladen na osvojení si společenských frází a slovních obratů, slovní 
zásobu spojenou s každodenním životem – školou, domovem, nejbližším okolím. Důležitou 
součástí byly i americké a britské svátky. 
V Klubu byly promítány filmy, písničky, říkanky – vše propojeno s tématem aktuálním pro daný 
měsíc. 

 
Doučování pro žáky 2.ročníku 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhal kroužek doučování pro 2. ročník. Náplní bylo 
procvičování matematiky, českého jazyka a čtenářské gramotnosti. Kroužek navštěvovalo 7 
žáků, z toho 2 žáci se specifickými poruchami učení. Kroužek probíhal jednu vyučovací hodinu 
týdně. 

 

Ekologický kroužek 

Cílem kroužku je vychovávat žáky k aktivnímu přístupu ke všem problémům 
souvisejícím s životním prostředím. Kroužek byl určen žákům 6. třídy a probíhal jednou za 
čtrnáct dnů. 
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Workoutový kroužek 

Tři žáci pátého ročníku, dva žáci osmého ročníku a tři žáci devátého ročníku se scházeli 
každý pátek odpoledne, aby rozvíjeli fyzickou kondici prostřednictvím cvičení – workout , což je 
zdravé cvičení s vlastní váhou.  

 
B . Kulturně výchovné akce ve školním roce 2018/2019 

 

Školní rok jsme slavnostně zahájili 3.9.2018 v tělocvičně ZŠ a přivítali mezi školáky nové žáky 
prvního ročníku.  

Celé září a říjen se neslo v duchu nastávajících oslav 100.výročí vzniku republiky.  

28.10.2018 se pak uskutečnilo slavnostní vystoupení k tomuto výročí,- Školní akademie , které 
se zúčastnila většina žáků naší školy a děti MŠ. Program sklidil velký úspěch.  

24.-25.11.2018 jsme jako každoročně uspořádali ukázku prací našich dětí s podzimní a vánoční 
tématikou na předvánoční výstavce v Jakubčovicích. 

5.12. navštívil naše nejmenší kamarády z nižšího stupně Mikuláš s čertem a andělem a 
přichystali každému nějaké malé překvapení. 

Dramatický kroužek zpříjemnil našim starším spoluobčanům předvánoční čas vystoupením v 
KD v Hrabství a na OÚ ve Skřipově. 

6.12. navštívili žáci 3. a 4. ročníku knihovnu Petra Bezruče v Opavě, kde se zúčastnili besedy s 
ilustrátorem Adolfem Dudkem. 

Žáci 1. a 2. ročníků byli 13.12. ve Slezském divadle na pohádku O kůzlátkách.  

16.12. se uskutečnil každoroční Vánoční jarmark, kde opět vystoupili žáci naší školy s krátkým 
programem a živým Betlémem. 

19.12. proběhly ve škole Křesťanské vánoce. 

21.12. odjeli všichni žáci naší školy do kina Orion v Hradci nad Moravicí, kde jsme zhlédli 
filmovou pohádku Čertoviny. 

8.1. 2019 navštívil naší školu divadelní spolek Divadélko pro školy z Hradce Králové, který nám 
odehrál dvě zajímavá představení – Poklad kapitána Baltazara a Romantismus není jen 
romantika. Opět se nám jejich vystoupení moc líbilo a těšíme se na další spolupráci. 

7.4. se podruhé uskutečnilo tradiční vynášení Mařeny, které letos bylo obohaceno krásným 
počasím, což se projevilo i na větší účasti občanů. 

9.4. 2019 proběhlo pro žáky 3.-9. ročníku divadelní představení Babička drsňačka ve Slezském 
divadle v Opavě. 
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13.-14.4. opět vystavovali naši žáci práce tentokrát s jarní tématikou na výstavce v 
Jakubčovicích. 

25.4.2019 nás navštívil umělecký soubor Pernštejni s tématem Leonardo da Vinci. Vystoupení 
bylo kombinací divadelní hry s prohlídkou zajímavých prací a vynálezů tohoto známého vědce a 
umělce. 

26.4. vystoupili naši žáci s krátkým programem k osvobození v Hrabství a 3.5. ve Skřipově. 

Druhá květnová neděle pařila opět maminkám, v rámci svátku Dne matek se uskutečnila dvě 
představení dramatického kroužku v Jakubčovicích a v Hrabství. 

Květen je každoročně obdobím výletů, vzhledem k nepříznivému počasí se některé akce musely 
přesouvat, ale všem nakonec školní výlet vyšel k jejich spokojenosti.  

V rámci Dne dětí jsme opět oslovili Hrací deskové centrum, které pro děti připravilo mnoho 
zajímavých her a děti tak mohly svůj svátek náležitě oslavit. 

 

 
C Výchovně vzdělávací akce 2018/2019 
 
Ve školním roce 2018/2019 bylo pro žáky opět přichystáno množství výchovně vzdělávacích 
akcí, mezi nimi nejrůznější exkurze, projektové dny i jiné vzdělávací akce. 
18. září byl pro žáky 5. ročníku připraven projektový den s názvem Poznáváme Prahu. 
Začátkem listopadu byly již tradičně pro žáky 9. ročníku přichystány exkurze, které jim 
pomohou při výběru jejich budoucího povolání.  7. listopadu tedy navštívili přehlídku studijních 
programů středních škol INFORMU a hned 16. listopadu byla pro žáky přichystaná exkurze na 
Úřadu práce v Opavě. 
V únoru byl pro žáky 6. ročníku připraven projektový den s názvem Poznáváme Bílovec, kde 
žáci navštívili městskou knihovnu a muzeum. 
25. dubna navštívil naši školu soubor Pernštejni, tentokrát s programem věnovaným životu a dílu 
Leonarda da Vinci. 
V květnu se žáci školy zúčastnili vzdělávacího programu o třídění a recyklaci odpadu s názvem 
Tonda Obal na cestách. 
V průběhu dubna až června žáci 1. stupně postupně navštívili městkou knihovnu a muzeum 
v Bílovci, kde pro ně byly přichystány vzdělávací programy přizpůsobené jejich věku. 
28. května se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili prohlídky koncentračního tábora Osvětim a Březinka 
a prohlídky města Krakova. 
V průběhu měsíce června bylo připraveno několik vzdělávacích akcí, mezi nimi například 
geologická exkurze v sádrovcovém lomu v Kobeřicích, návštěva památníku v Hrabyni a 
Chuchelné a lesní pedagogika pro žáky 5. ročníku. 
V průběhu měsíce května a června jezdí děti již tradičně na školní výlety. V tomto školním roce 
navštívili žáci 1. až 4. ročníku město Štramberk, žáci 5. ročníku Brno. Žáci 6. ročníku prožili 
dvoudenní výlet v Novém a Starém Jičíně, žáci 7. ročníku navštívili Festival rostlin a bylinek.  
Žáci 8. ročníku se již tradičně zúčastnili dvoudenního výletu do Prahy a žáci 9. ročníku se 
zúčastnili prohlídky v Marlence ve Frýdku- Místku a zahráli si Lasergame v Ostravě. 
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Poslední vzdělávací akce proběhla v měsíci červnu a byla určena žákům 1. stupně ZŚ. 

Do školy zavítalo mobilní dopravní hřiště, na kterém si žáci procvičili a upevnili pravidla 
bezpečného pohybu na silnici. 
 
 
D Sportovní a rekreační akce, soutěže 

Plavecký výcvik je součásti výuky tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku, výcvik probíhal v 
prostorách opavského krytého bazénu od 11.9. do 20.11.2018 
Mezi tradiční a velice oblíbené sportovní akce patř  í před Vánocemi soutěž ve skoku vysokém 
nazvaná O pohár starosty obce, soutěž se uskutečnila 20.12.2018 
4.2.-8.2.2019 vyjeli žáci 7.ročníku na lyžařský kurz a žáci 5.ročníku na zimní ozdravný pobyt do 
Jeseníků. Žáci byli ubytováni v horském hotelu Figura, lyžařskou školu vedli kvalifikovaní 
pedagogové naší školy. Přístup k jednotlivým žákům ve skupině byl přizpůsoben jejich 
lyžařským znalostem a fyzickým schopnostem. Žáci i rodiče byli maximálně spokojeni. 
Žáci reprezentovali školu také v těchto  okresních soutěžích: 

4.4. Vybíjená 5.roč. 

26.2. Florbal II. Kat 

10.1. Florbal IV. Kat 

4.12. Vánoční laťka Opava – (P. Lindovský 2. místo) 

6.11. Halová kopaná kat. III 

V rámci preventivních programů zhlédli žáci v tělocvičně školy ukázku TAEKWON-DO, 
zájemci o tento sport se mohli přihlásit do kroužku, který začal ve škole od května působit. 
 

Škola je zapojena v AŠSK. Mnoha sportovních aktivit si užily také děti ze školní družiny - 
turistický výšlapy a procházky, výlet pro rodiče a děti, dopravní soutěže. 
 

E. Vědomostní a dovednostní soutěže 
 

 
Jako každý rok, i letos bylo pro žáky připraveno velké množství soutěží. V listopadu se žáci 6. 

ročníku zúčastnili soutěže Srdce s láskou darované, kde bylo úkolem udělat radost potřebným. 
Opětovně jsme se zúčastnili soutěže na střední škole stavební „ Bridge Builder Game“ a 

Bricks Game, kde jsme předvedli velké nadáni v technických oborech a umístili se v první 
desítce. 

Stavěli jsme také s Merkurem v soutěži Stavím, stavíš, stavíme, kde jsme si odnesli 6. místo. 
Recitační soutěž je již tradičně zastoupena malými talenty na naší škole. Ti nejlepší se předvedli 
i v okresním kole v Opavě, kde získali další zkušenosti. 
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Letos poprvé jsme zkusili své dovednosti v soutěži Deskových her v Oticích, chceme 

v tomto oboru pokračovat i v příštích letech. 
Každým rokem se žáci na celém světě účastní soutěže Matematický klokan a Pythagoriáda. I 
my jsme se zapojili do těchto soutěží v rámci školních kol. 

Mezi naše veliké úspěchy patří soutěž v Abaku, kde jsme postoupili až do celostátního 
finále v Praze. 
Naši žáci se rovněž prezentovali ve vědomostní soutěži na U6 v Ostravě. 
Ve škole proběhlo školní kolo zeměpisné a biologické olympiády. 
 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 

Naše škola se prezentuje i na veřejnosti, na akcích pro rodiče a výstavách ve škole i 
v okolních vesnicích. Dává o sobě vědět na webových stránkách školy, v obecním Zpravodaji, ve 
vývěskách i mimo školu. Výzdoba školy, chodeb a tříd ukazuje jak šikovné a zručné máme žáky 
a vyučující. 

O prezentaci naší školy na veřejnosti se žáci zasloužili také svou účastí na různých 
vědomostních, sportovních i dovednostních soutěžích. 
Žáci naší školy se pravidelně během školního roku prezentují na veřejnosti s kulturním 
vystoupením na kulturních akcích ur čených pro veřejnost. 

Jako již tradičně se žáci naší školy prezentovali na dvou výstavách v Jakubčovicích. I 
letos proběhl oblíbený Vánoční jarmark ve Skřipově. Vynášení Mařeny, vystoupení ke Dni 
matek v Kulturním domě v Hrabství i Jakubčovicích. 

Na těchto akcích se žáci předvedli nejen svými výtvarnými výrobky, ale taky kulturním 
vystoupením. 
Děti také pravidelně obohacují program při těchto příležitostech: 
vítání prvňáčků, setkání s jubilanty, oslavy výročí osvobození obce, vítání občánků apod. 

Ke Dni matek vystoupili žáci školy v Jakubčovicích s pohádkou O kohoutkovi a slepičce 
a O kůzlátkách, v Hrabství s pohádkou O kohoutkovi a slepičce a Hrnéčku vař. Také děti 
mateřských škol a školní družiny prezentují své dovednosti na akcích pro veřejnost - výstavy, 
Den matek, Vánoční jarmark, vynášení Mařeny apod. 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 zřizovatale, SRPŠ, Rady školy a rodičů. Letos vyjímečně 
proběhlo ukončení 9. ročníku ve školní tělocvičně. 

Jedna z největších akcí a prezentace školy byla oslava k 100. Výročí založení 
Československa, kdy proběhla ve škole velká Školní akademie. 
 
 
Další akce 
 
V září proběhl plavecký výcvik žáků 1.-3.ročníku a MŠ. 
Žáci 5. ročníku v rámci projektového dne zaměřeného k 100. výročí založení ČSSR navštívili 
Prahu. Na škole pravidelně probíhají Deskové hry, kde se žáci zdokonalují v logickém myšlení. 
V listopadu se 9. ročník na akci Informa informoval o nabídce středních škol a učilišť pro své 
další uplatnění po absolvování základního vzdělání. Rovněž exkurze na Úřad práce je pro ně 
přínosná při rozhodování o svém dalším studiu. 

Měsíc listopad je důležitý hlavně pro prvňáčky, kdy proběhla „Slavnost slabikáře“a 
slavnostní pasování prvňáčků na „malé čtenáře“. 
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Žáci 9. ročníku, kterým byla svěřena příprava této akce, pro prvňáčky vyrobili šerpy a diplomy. 
Začátkem prosince proběhly Vánoční dílny pro žák 1.-5. ročníku a MŠ. 
Žáci 9. ročníku zorganizovali Mikulášskou nadílku pro I.stupeň a MŠ. 
Byl rovněž připraven kulturní program na předvánoční posezení žen v KD v Hrabství a 
předvánoční posezení důchodců na OÚ ve Skřipově. 
Besedu se spisovatelem panem Radkem Dudkem v Knihovně Petra Bezruče absolvoval 5. 
ročník. 
Nezapomněli jsme ani na naše seniory - důchodce, kteří tráví vánoční svátky v nemocnici. 
Vánoční dílničky pro tyto pacienty připravil 6. ročník a navštívil je ve Slezské nemocnici 
v Opavě. Také pro důchodce v  Hrabství a ve Skřipově připravili žáci 6. ročníku výtvarné 
dílničky a krátký program. 
V prosinci rovněž proběhlo na základě souhlasu zákonných zástupců testování Menza. Testování 
se zúčastnili jen žáci, jejichž rodiče žáky k testování přihlásili. 
Křesťanské Vánoce nám přiblížily vánoční tradice a zvyky. 
Prosinec jsme ukončili návštěvou kina Hradec nad Moravicí filmovým představením 
„Čertoviny“. 
Začátkem roku absolvovali Ozdravný pobyt s environmentálním programem v Lipce žáci 6.a 8. 
ročníku. 
 
Během 2. pololetí proběhly projektové dny v knihovně a muzeu v Bílovci. 
Maškarní ples v Hrabství byl uspořádán hlavně pro menší děti, které si jej dostatečně užily. 
Týden s rodilým mluvčím byl uspořádán se žáky, kteří mají zájem o anglický jazyk. 
V letošním roce opět proběhl na naší škole cyklus lekcí pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče „Škola nanečisto“. Děti si pod vedením učitelek I. stupně vyzkoušely, jak to chodí ve 
škole, zahrály si zajímavé hry a seznámily se s budoucími spolužáky. 
V dubnu nás navštívili Rytíři z Pernštejna se svým historickým programem. 
Zapojili jsme se rovněž do akce Uklízíme Česko. 
Před Velikonocemi žáci 6. ročníku uspořádali dílničky pro pacienty slezské nemocnice v Opavě. 
Slezském divadlo v Opavě navštívili žáci3.-5. ročníku, kde shlédli představení Babička drsňačka. 
Ekotým pod vedením pana učitele vyhlásil pro školní rok 2018/2019 soutěž ve sběru papíru. 
Odměnou pro vítěznou třídu bude návštěva papíren v Žimrovicích. 
Ke Dni matek proběhlo nejen yystoupení dětí, v KD, ale i návštěva babiček a předání drobných 
dárků. 
Během školního roku proběhly i různé exkurze, přednášky a besedy a na téma Kyberšikana, 
Šikana a Tolerance, preventivní program Buď OK, „Tonda Obal na cestách“ školní program o 
třídění odpadu, exkurze – Festival rostlin a bylinek, návštěva Osvětim, Březinka, Krakov 8.-
9.ročník, Marlenka Frýdek – Místek aj. 
V rámci Dětského dne jsme pro žáky připravili deskové hry. 
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H Oblast - Environmentální výchova 

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší škole, 
jsou: 

Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 2000, 
Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a 
 školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho-1 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Naším cílem je: 

vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a 
životního prostředí v lokálním i globálním rozměru, 

vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí 
se zodpovědnému jednání, 

působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného 
rozvoje. 

 

Mezi dlouhodobé cíle zařazujeme: 

praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, 
propojovat informace s osobní zkušeností, 

zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím, 

vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy, 

navazovat spolupráci s ekologickými institucemi, 

v oblasti postojů vést žáky k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu 
prostředí, 

různými formami výuky a projektů si připomínat významné světové dny týkající se životního 
prostředí. 

Jednotlivé cíle jsou každoročně konkretizovány v Plánu environmentální výchovy pro 
daný školní rok. Konkrétní a dlouhodobé cíle jsou průběžně vyhodnocovány. Cíle dlouhodobého 
plánu environmentální výchovy budou přehodnoceny po pěti letech od doby vzniku dokumentu. 
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REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

Pro naplnění dlouhodobých cílů environmentální výchovy byl vypracován konkrétní plán 
environmentální výchovy pro daný školní rok. Environmentální výchova je začleňována do 
jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních 
tematických okruzích: 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

 

Během celého školního roku: 

Hlavní cíle environmentální výchovy v oblasti ekologické gramotnosti, etiky a přijatelného 

způsobu života jsou plněny především v přírodovědných předmětech v rámci výuky. Jsou 

součástí průřezových témat ŠVP. 

Přírodovědné akce: 

19.6. Den Země – Globální problémy (žáci 9. roč pro 1. stupeň) 

10.6. Geologická expedice – žáci 8. a 9. roč. 

květen – červen: vývoj vážky (2. patro) 

31. 5. Exkurze - Festival rostlin a bylinek - 7. roč. 

16. 5. EKOCOM „Tonda Obal na cestách" školní program o třídění a recyklaci odpadu 

20.- 24.5. Sběr starého papíru 

duben – červen: Oprava Hmyzího hotelu 

duben-červen: Co tu kvete? (2. patro před knihovnou) 

duben: Den Země – Zelené myšlenky (2. patro) 

duben – červen: Vývoj skokana hnědého (2. patro) 

17.4. Den Země - Uklízíme Česko 

březen – duben: výroba ptačích budek 

29.4.- 3.5. Kampaň obyčejného hrdinství – Ekoškola 
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duben: Výtvarná soutěž – Téma: Voda 

březen: Výtvarná a literární soutěž Lungta (1. místo K. Halfarová) 

28.2. Arboretum Zvířata a jejich děti prohlídka s odborníkem (4. roč.) 

31.1. Opavské muzeum – Výstava s odborníkem - Knihy džunglí (7.roč.) 

21. 1. - 25. 1. Ozdravný pobyt s enviromentálním programem (6. a 8. roč.) 

listopad 2018: Recyklohraní – Asekol (baterie, elektronika) 

17.-21. září Noc s netopýry (2. stupeň přírodopis) 

září – červen Schůzky Ekotým 

Ozdravný pobyt s environmentálním programem 

Ozdravný pobyt se konal v termínu 21. 1. 2019-25. 1. 2019, místem konání byla Lipka- 
pracoviště Rychta, Krásensko 79, 683 04 Drnovice. Akce se zúčastnilo 34 žáků 6. a8. ročníku a 
tři dospělí jako pedagogický dohled. Žáci strávili v ekocentru 4 noci a 5 dnů, absolvovali 30 
hodin ekologického výukového programu. Aktivity žáků byly zaměřeny na rozvoj ekologického 
vzdělávání. Žáci se seznámili s dopadem lidské činnosti na ekosystémy, zejména s důsledkem 
znečistění ovzduší, které se v zimním období projevuje zvláště silně. Celý program se nesl 
v duchu života lovců sobů z doby ledové – tomu odpovídá také název pobytu- Jak přežít dobu 
ledovou. Pobyt pro žáky byl přínosný z hlediska upevňování vzájemných vztahů, spolupráce, 
komunikace. Kromě průzkumu živé a neživé přírody, prolínání učiva z oblasti dějepisu, 
přírodopisu, zeměpisu a ekologické výchovy, byl pro žáky velice přínosný také aktivní pobyt 
v přírodě. 

 

Prezentace činnosti a spolupráce s dalšími subjekty: 
 

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. Spolupracujeme s dalšími organizacemi (NATURA 
Opava, Tereza, Opavská lesní a.s.) i místní komunitou a podnikateli (Firma HON). 
 Naším dlouhodobým cílem je požádat o udělení oficiálního titulu Ekoškola, což ale 
vyžaduje zapojení všech pracovníků školy a žáků do aktivit EVVO. 
 
Hodnocení mateřské školy za rok 2018/2019 
 
 

Hlavním úkolem v oblasti předškolního vzdělávání je respektování přirozených potřeb 
dítěte, podporování zdravého tělesného, psychického i sociálního vývoje dítěte, vytváření 
podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého jednotlivce a vytváření základních 
předpokladů budoucího vzdělávání dítěte. 
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Předškolní vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání s 
názvem Povídáme celý den. 
 

Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v němž jsou 
spontánní a řízené aktivity vyvážené, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dítěte. 
Specifickou formou předškolního vzdělávání je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná 
činnost, kterou dítěti nabízíme a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Toto učení 
probíhá zpravidla v menší skupině nebo individuálně. 
 

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s povinným předškolním vzděláváním a dětem s 
odkladem povinné školní docházky, aby byly schopny přizpůsobit se požadavkům základní 
školy. 

Učivo l. ročníku ZŠ navazuje na poznatky a zkušenosti, které děti získaly v MŠ, dále je 
rozvíjí a prohlubuje. Je proto nezbytně nutné, aby všechny tyto poznatky, vědomosti a zkušenosti 
odpovídaly všeobecným pedagogickým zásadám a pravidlům společenského chování. 

Jako nadstandard bylo předškolní vzdělávání v naší MŠ v tomto školním roce obohaceno 
o předplaveckou výuku v bazénu v hotelu Belaria. 
 
Výsledky předškolního vzdělávání: 
Výchozím materiálem pro naši práci byl RVP PV rozpracovaný do ŠVP PV. 

Po celý školní rok jsme v procesu předškolního vzdělávání napomáhaly a snažily se 
rozvíjet a podněcovat děti v komunikačních dovednostech, řečových schopnostech a ve zvládání 
pohybových aktivit. 
 

Na základě konkretizovaných očekávaných výstupy RVP PV vzniklo „Desatero pro 
rodiče dětí předškolního věku“. Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní 
informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. 

Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak i vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na 
zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale 
může se k nim pouze přiblížit. Toto desatero je vyvěšeno v MŠ na přístupném místě u 
vchodových dveří. 

Předškolní vzdělávání v naší MŠ bylo v tomto školním roce zaměřeno na matematickou, 
čtenářskou, přírodovědnou a technickou gramotnost (polytechnické vzdělávání).V rámci 
polytechnického vzdělávání získaly mateřské školy dva ponky s vybavením od fa Hon, které 
budou sloužit dětem k rozvoji manuálních dovedností. 
 
Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnost: 

Jsme si plně vědomi odlehlosti naší obce od center kulturního života, a proto se snažíme, 
aby tuto nevýhodu pociťovaly naše děti co možná nejméně. 
Během celého roku jsme zajišťovali pro děti řadu kulturních akcí, zveme si do naší MŠ divadelní 
a varietní agentury se svým programem. 

Mezi tyto akce patří např. divadelní představení Námořnická pohádka, pohádka O 
kohoutkovi a slepičce. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla přinesla do mateřské školy vánoční 
náladu. Během výtvarného tvoření s Optysem si děti vyrobily dárečky s vánočním motivem. 
Vánoční besídka proběhla v obou školách a všechny vánočně naladila. Nejen pro děti 
mateřských škol, ale také základní školy a širokou veřejnost byl uspořádán ve spolupráci se 
SRPDŠ Dětský maškarní ples. Vedeme děti také k péči o své zdraví, což dokládá akce Zdravá 
pětka. 
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Koncert žáků ZUŠ seznámil děti s hudebními nástroji, při „hledání pokladu“ se děti 

zdokonalovaly v překonávání překážek a plnění úkolů v přírodním terénu. Velkým zážitkem pro 
děti byl školní výlet do zámku v Hradci nad Moravicí, který si děti prohlédly s výkladem a poté 
navštívily farmu, kde se projely na koníčkách. 

Aktivně se také zapojily do přípravy oslav 100. výročí založení republiky- programem na 
školní akademii, do akce „vynášení Mařeny“ a také do oslav Dne matek v KD v Hrabství. Děti 
se rovněž účastní akce při osvobození obcí a při vítání nových občánků obce. 

Celoročně také v mateřské škole probíhá projekt“Česko čte dětem“, kdy je dětem 
předčítáno před odpoledním spánkem, ale i během dne. Děti se také během školního roku 
několikrát podívaly do prostoru základní školy, hlavně děti předškolní, aby se postupně 
seznamovaly nejen s prostředím, ale i s vyučujícími. Bylo to jak při „Škole nanečisto“ tak i při 
návštěvě dětí v 1. třídě ZŠ. 

V závěru školního roku byly předškolní děti pasovány na školáky a také se s nimi přišel 
do MŠ rozloučit pan starosta a předal jim malou pozornost. 
 
 
HODNOCENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ROK 2018 – 2019  
 

V tomto školním roce pracovala 2. oddělení ŠD s kapacitou 60 žáků. Činnosti byly 
zaměřené na odpočinkovou, zájmovou, rekreační a tělovýchovnou činnost. Pro žáky byly 
připraveny i jiné příležitostní činnosti a akce. 
 
ZÁŘÍ, ŘÍJEN 
Pomoc prvňáčkům při jejich adaptaci v novém prostředí. Seznámení žáků s BOZP v ŠD. 
Celoroční akce ,, Celé Česko čte dětem ,, - čtení prvňáčkům v průběhu školního roku. 
Celoroční výstavka prací žáků v Coop Skřipov. 
Halloweenský průvod vesnicí - akce se zúčastnilo 37 žáků (26.10.2018) 
Dýňobraní – dlabání dýní – výstavka a výzdoba prostor ŠD a ZŠ (10.10.2018) 
Keramika – podzimní motivy – zápichy ježek, list, hřib 
Výtvarná a pracovní činnost – lesní skřítci – tvoření z přírodnin, sádrové odlitky – podzimní 
motivy (malba temperovými barvami) - zápichy, magnetky 
Tvoření z ovoce a zeleniny – ochutnávka ovoce a zeleniny, tvoření výrobků ve skupinách 
dle fantazie žáků (24.9.2019) 
Vycházky do okolí – pozorování podzimní přírody, stavění z přírodnin, sběr přírodnin a hub 
Celý podzim se věnujeme také venkovním sportovním aktivitám na kurtu či školním hřišti, za 
nepříznivého počasí v tělocvičně. 
Výzdoba chodeb, učeben a oken na téma Podzim a Halloween. 
V rámci školní družiny byl opět zahájen kroužek ,, Deskových her ,, (od 26.9.2018) pod vedením 
p. Zdeňka Týna (1-2 x za měsíc), 1x měsíčně žáci navštěvovaly třídu výpočetní techniky 
(výukové programy). 
28. 10. 2018 Akademie k 100. výročí vzniku Československé republiky 
 
LISTOPAD, PROSINEC  
Piškvorky – celodružinová akce (23.11.2018) 
Pečení a zdobení perníčků- pro všechny žáky ŠD (29. 11. 2018) 
Adventní výstava prací žáků v Jakubčovicích – keramické a papírové výrobky (24. – 25. 11. 
2018) 
Čertí rej - spaní ve ŠD (7.12.2018) – výzdoba chodeb a učebny ŠD, soutěže, úkoly, zpěv 
vánočních písní a koled, psaní dopisu Ježíškovi, mikulášská nadílka. Spaní žáků v prostorách 
ŠD. Akce se zúčastnilo 25 žáků (1. – 3. třída) 
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Posezení u vánočního stromku s koledami a nadílkou dárků (14.12.2018) 
Vánoční turnaj ve stolním fotbale – probíhal v průběhu měsíce prosince, vítězové si odnesli 
diplomy a sladkou odměnu. 
Keramika – vánoční svícen, baňka, betlém, vánoční zápichy z notového papíru, andílci ze sádry 
a z papíru (výroba dárků pro paní ředitelku) 
Výzdoba chodeb a učebny na téma Vánoce a u příležitosti Jarmarku na ZŠ (16.12.2018) 
 
LEDEN, ÚNOR 
Vycházka k zimnímu krmelci – žáci přinesli zvířátkům staré pečivo, jablka, seno, mrkve a to vše 
odnesli ke krmelci. Akce se zúčastnilo 26 žáků (31.1.2019). 
Výtvarná a pracovní činnost – sněhuláci - různé techniky, ptačí budka s ptáčky, zimní okno, 
valentýnské přání. 
Projekt ,, HRADY, ZÁMKY A PAMÁTKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ,, - žáci 
pracovali s knihami, encyklopediemi, časopisy, podle kterých buď malovali barvami vybrané 
památky či pomocí stavebnic (lego, seva, stavebnice Vícha), krabic – vyráběli dané stavby. 
Keramika – byla zaměřená k projektu – hrady, zámky 
 
BŘEZEN, DUBEN 
Jarní dílnička v prostorách ŠD k příležitosti ,, Vynášení Mařeny,, (7. 4. 2019) – malování 
vajíček, zápichy slepiček, skládání z papíru… 
Odpolední návštěva knihovny v Hradci nad Moravicí (8.4.2019)– vzdělávací program a beseda  
o hradeckém zámku (v rámci projektu). Akce se zúčastnilo 15 žáků z 2. třídy 
Ovečka – kolektivní práce žáků 3. třídy – lepení, malba temperovými barvami 
Jarní výstavka prací žáků v Jakubčovicích - pořádána místním Klubem žen, která proběhla ve 
dnech 13.-14. 4. 2019 
Výtvarná a pracovní činnost – sádrové odlitky – zvířátka a motýli, výrobky k Velikonocům 
(barvení vajíček, zápichy oveček z polystyrenových koulí, velikonoční přáníčka), malba 
čarodějnic 
Keramika – jarní a velikonoční náměty – ovečka, zápichy květiny, zajíček, vajíčko 
Projekt ,, HRADY, ZÁMKY A PAMÁTKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ,, - žáci 4.-5. 
ročníku zpracovávali referáty o různých hradech a zámcích. 
Výzdoba chodby na téma Jaro 
 
KVĚTEN, ČERVEN 
Odpolední návštěva knihovny v Hradci nad Moravicí – vzdělávací program a beseda o 
hradeckém zámku (v rámci projektu). Akce se zúčastnilo 9 žáků z 3. třídy (6. 5. 2019) 
Návštěva babiček u příležitosti Dne matek – výroba zápichu srdíčka z keramiky či sádrových 
odlitků a roznos přáníček a zápichů v obci Skřipov a Hrabství. Děti babičkám zarecitovaly 
básničky a dostaly od nich sladkou odměnu (9.-10.5.2019) 
 
Výtvarná a pracovní činnost – přáníčka ke Dni matek, zápichy – sádrové odlitky – malba 
temperovými barvami 
Výlet na zámek Raduň – pro děti byla zajištěna prohlídka zámku a vycházka okolí. Akce se 
zúčastnilo 32 žáků (13. 5. 2019) 
Sportovní hry ke Dni dětí v areálu školní zahrady. Akce se zúčastnilo 26 žáků. (31.5.2019) 
Keramika – výrobky dle přání žáků 
,, Poznáváme okolí kolem nás ,, -výlet v rámci projektu do Bílovce. Děti navštívili věž svatého 
Mikuláše a muzeum, kde měli připravený výklad s úkoly. Následně cesta pokračovala do 
Studénky do vagonářského muzea. Akce se zúčastnilo 31 dětí (3.6.2019) 
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Ukončení školního roku proběhlo na myslivecké chatě ve Skřipově – cestou proběhla 
,,Šipkovaná,, s úkoly a poté hledání pokladu. Na závěr si děti opekly špekáčky. Akce se 
zúčastnilo 34 dětí. Proběhlo vyhodnocení nejlepších prací z projektu. (20.6.2019) 
Výzdoba chodby ŠD 
 
Během školního roku (říjen 2018 – květen 2019) mohli žáci školní družiny i žáci nepřihlášení do 
školní družiny, navštěvovat tyto kroužky základní školy: 
 
Angličtina pro nejmenší – 1. ročník – (7 žáků) 
Flétna – 1. - 2. ročník (6 žáků) 
Deskové hry – 1. - 5. ročník  (24 žáků) 
Tančíme a zpíváme pro radost – 1. – 5. ročník (26 žáků) 
Tvořivé ručičky – 2. – 5. ročník –(35 žáků) 
Sportuj ve škole– 44 žáků) 
LŠÚ Hradec nad Moravicí – výtvarný a hudební obor 
Viz. webové stránky školy, články o aktivitách ŠD v místním Zpravodaji, účast na výstavkách 
školy  
 
 
Zpracovala  
Kies Kateřina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Kontrolní inspekční činnost 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI ve škole. 
 
 
9.2. Kontrolní činnost vedení školy 
 
 

Řídila se plánem kontrol. Kontrolou výchovně vzdělávací činnosti v MŠ je pověřeně 
zástupkyně pro MŠ. Kontroly byly zaměřené na dodržování pracovní doby, plnění zadaných 
úkolů, dodržování dohledů a nástupu učitele do hodin, na dodržování zásad BOZP, na práci 
s integrovanými žáky, na dodržování psychohygienických podmínek při práci, na využívání 
pomůcek a moderních metod výuky a na pedagogickou dokumentaci. O výsledcích hospitační 
činnosti byli pracovníci informováni při společném rozboru vyučovací hodiny, ve které 
hospitace proběhla. Vedení ZŠ a MŠ provádělo především celohodinové hospitace. Ředitelka 
školy sledovala také mimoškolní činnost žáků a práci v zájmových kroužcích ŠD. 

Při kontrolách BOZP a PO na jednotlivých pracovištích byl zjišťován technický stav, 
vybavení, nutné opravy. 

IX. Část 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
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9.3 Veřejnoprávní kontrola 
 
 

4. dubna 2019 byla v souladu s §13 odst.1 zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě , ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s §12.zákona č.255/2012 Sb., o 
kontrole  proveden  veřejnoprávní kontrola. Kontrolním orgánem byla Obec Skřipov. Předmětem 
kontroly bylo: 
hospodaření příspěvkové organizace 
kontrola účetních dokladů 
dotační programy 
inventarizace majetku 
 
Výsledek kontroly: při kontrole za období 1 -12/2018 nebyly zjištěny chyby s nedostatky. 
 
 
 
 
 
 
9.4. Další kontroly 
 

V měsíci květnu proběhla kontrola KHS MSK v ZŠ Skřipov. Zjištěné drobné závady byly 
odstraněny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rozbor hospodaření za rok 2018(k 31.12.2018) 
 

X. Část 
Základní údaje o hospodaření školy 
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Čerpání fondů organizace k 31.12.2018 
 

 

 
 



 52 

 

 
 



 53 

 
 

 
 
 

 
 
Škola se zapojila do evropských a rozvojových programů: 
Ovoce do škol a Školní mléko - určen pro žáky 1. – 9. tříd. Oba projekty podporují zdravý 
životní styl. 

Dále je zapojena do projektu „Recyklohraní“, který sběrem použitého materiálu a 
různými činnostmi upevňuje ekologické cítění. 

Škola získala dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce2018/ 2019. Přidělená částka ve výši 18 874,-Kč byla určena na dopravu žáků 
1.-3. ročníků ze školy do bazénu a zpět. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V rámci celoživotního vzdělávání ukončil pan učitel specializační studium koordinátor 
EVO. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ve školním roce 2018/2019 škola ukončila v realizaci projektu s názvem Skřipov, škola pro 

všechny děti s reg. číslem „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001434. Celkové způsobilé výdaje 
projektu činily 856 529,00Kč z toho z Evropského sociálního fondu činí částka 728 049,63 Kč a 
ze státního rozpočtu činila částka 128 479,37 Kč. Projekt byl zaměřen na jedno z kombinací 
následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 
usnadnění přechodu dětí z mateřských škol do základní školy, podpora extrakurikulárních 
aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Pedagogové se zapojili do vzdělávání v oblasti čtenářské 
a matematické gramotnosti. 

 

XI. Část 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

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

celoživotního vzdělávání 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

realizovaných z cizích zdrojů 
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Naše škole pokračovala v realizaci projektu CESTA registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569 podpořeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit počet pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří 
budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu. Každý zapojený pedagog 
absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých 
profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání 
či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního 
mentoringu a lektorské činnosti. Z naší školy se do projektu zapojili 3 pedagogové (2 z MŠ, 1 
ZŠ) 

 
. 

 
 
 
 

Pokračovala realizace projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a 
Zlínském kraji Výzva č.02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením 2 do kterého 
jsou zapojeny 3 učitelky ZŠ. Předmětem tohoto projektu je vzdělávání 3 pedagogů, kteří po dobu 
3 let absolvují 40 hodin „setkání“za rok na vzdělávacích akcích, která budou každý měsíc 
organizována k tématům inkluzivního vzdělávání. Na konci projektu získá podpořený pedagog 
speciální pomůcky z 6 oblastí inkluze a metodické materiály. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola se zapojila do spolupráce a realizace na projektu OP VVV „ Přímá a jasná podpora 
školské inkluze-otázka školy, rodiny, okolí“ s registračním číslem projektu 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239. V rámci tohoto projektu pracoval v naší škole školní 
speciální pedagog v rozsahu 10 hodin přímé činnosti týdně, zapojení účastníci se zúčastnili 
odborných školení, příjemce dotace zajistil škole metodické vedení a administrativní podporu 
k realizaci projektových aktivit, pedagogové v rámci projektu vedli doučování dětí a kroužky na 
podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ. Příjemcem dotace byl Slezská univerzita 
v Opavě, do projektu byly zapojeny3 učitelky ZŠ. 
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Začala první etapa realizace projektu: Ozdravné pobyty s environmentálním programem. 
Předmětem projektu jsou pětidenní ozdravné pobyty v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší pro 
žáky I. a II. stupně ZŠ. Celkový počet účastníků EVP 90 žáků.  Výše neinvestiční dotace činí 
157 000KČ, finanční prostředky poskytl Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím 
Národního programu Životní prostředí. 
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Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím 
Národního programu Životní prostředí na realizaci akce: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Skřipov- 
Výzva č. 16/2017.Předmětem projektu je vytvoření přírodní zahrady v ZŠ Skřipov. V rámci projektu 
došlo k instalaci 15 objektů, úpravě zahrady o ploše 700 m2, bylo pořízeno 22 pomůcek a budou 
realizovány 2 participační aktivity. 
Škola získala neinvestiční dotaci ve výši 391 602 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 
85% z celkových uznatelných nákladů akce ve výši 460 708 Kč. Projekt byl ukončen 31.8.2019 . 
 
 
 
 
Škola získala dotaci v rámci Výzvy podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II s názvem projektu Škola Skřipov II. Projekt, který  je v realizaci je 
zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu rozvojových 
aktivit dětí, spolupráci s rodiči dětí a spolupráci s veřejností. Celkové způsobilé výdaje činí 
1 257 521,00Kč.Termín realizace projektu je nastaven od 1. 9.2018 do 31. 8. 2020. 
 
 
 
 
Škola se zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve 
škole“, který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“Projekt je určen žákům1.-5. roč. 
základních škol, přičemž žáci přihlášení do projektu se v rámci školní družiny věnovali 1x týdně 
pohybovým aktivitám. Projekt byl realizován pro 2 skupiny žáků. 
 
 
 
 
Podané žádosti: 
Dne 31.5.2019  podala Základní škola a Mateřská škola Skřipov ,okres Opava, příspěvková 
organizace do 16. výzvy s názvem „MAS OPAVSKO – IROP- Vzdělávání 2019 „ projekt  
s názvem: Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov. 
Podstatou projektu je vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity. V rámci projektu 
dojde k realizaci stavebních úprav učebny, zajištění bezbariérového přístupu a bezbariérového 
sociálního zázemí, pořízení učebních pomůcek a IT vybavení. Projekt je cílen na modernizaci 
učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i 
teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala 
rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků a 
informatiky.  Modernizovaná učebna navazuje na klíčové kompetence IROP „ přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi“. 

Multimediální učebna umožní využívat nejnovější technologie a zařízení pro výuku 
informatiky, cizích jazyků a přírodních věd. Pro řízení výuky se bude používat speciální 
software. Ve výuce informatiky budou žáci využívat i nově pořízené robotické stavebnice (naučí 
se základům programování)). V rámci projektu bude řešena konektivita školy k veřejnému 
internetu i vnitřní konektivita školy. 

Realizace hlavních aktivit toho projektu tj. vybudování multimediální učebny včetně 
zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérového WC a konektivity je stanoven na červen- srpen 
2020.  Termín ukončení realizace 31. 8. 2020, udržitelnost projektu: září 2020- srpen 2025. 
 
Plán zdrojů financování: 



 57 

Projekt je plánován jako jednoetapový. 
Celková výše projektu: 1 992 772 ,81 Kč 
z toho 5% vlastní zdroje (spoluúčast zřizovatele): 99 638,64 Kč 
dotace: 1 893 134,15 Kč 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Odborová organizace při Základní škole a Mateřské škole ve Skřipově nepůsobí. 

 
Spolupráce se zákonnými zástupci: zákonní zástupci žáků dostávají informace o 

výsledcích vzdělávání a výchovy prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách, 
pohovorech a konzultačních hodinách, při osobních jednáních. Rodiče nastupujících 
prvňáčků dostávají informace o organizaci vyučování při akci Škola nanečisto. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd pracují ve Sdružení rodičů, přátel a dětí školy 
(SRPDŠ). Stejně jako minulý školní rok se i v letošním roce SRPDŠ významně podílelo na 
financování dopravy žáků na školní akce. Z fondu sdružení byly financovány odměny na 
školní akce a soutěže, příspěvky na školní výlety, věcné dary žáků a pitný režim. 
Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem - Obcí Skřipov, která podle zákona zřídila školskou 
radu ze zástupců města učitelů a rodičů. 

 
 

Spolupráce základní školy a dalších subjektů: 
Policie ČR projektový den 
PPP Opava, Nový Jičín, Ostrava žáci s SPU, s IVP, vyšetření 
SPC Opava integrace žáků 
OSPOD Opava sociální situace rodin 
OÚ Skřipov zajištění a financování provozu školy, 

opravy, společné akce pro veřejnost 
Školská rada schválení předložených dokumentů, 

vyjadřování se k chodu školy 
ZUŠ Hradec nad Mor. mimoškolní aktivity 
Slezské divadlo v Opavě divadelní představení pro žáky 
Knihovna Petra Bezruče besedy, soutěže 
Knihovna Hradec nad Moravicí besedy, soutěže 
Kulturní středisko Bílovec Besedy, návštěva knihovny, muzea 
JSDH Opava vzdělávací program Hasík 
fa Hon a.s. exkurze, materiální podpora školy, opravy a 

vybavení školy 
Optys Opava  exkurze, materiální pomoc škole, soutěže, 

dílničky pro dětí a žáky 

Část XIV. 
Údaj o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů vzdělávání 
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Úřad práce v Opavě Beseda, brožury Přehled středních škol 
Sdružení Tereza, Natura ekologické aktivity 
Technické služby Opava, Plavecká škola 
Leandros 

plavecký výcvik 

Ekologické centrum Lipka ekologické pobyty žáků 
Slezské muzeum v Opavě besedy 
Kino Hradec nad Moravicí projekce filmů 
Sokol  Skřipov sportovní akce 
Hasiči Skřipov, Hrabství projektový den, akce pro veřejnost 
Červený kříž Hrabství akce pro veřejnost 
Myslivecké sdružení  pronájem chaty, projektový den 
Horský hotel Figura, Malá Morávka lyžařský výcvik 
ZŠ Hradec nad Moravicí projektový den  
Mgr.Jana Malovaná Logopedické služby pro děti a žáky 
MAS Opavsko semináře, besedy  
MUDr.Štencel závodní lékař, prohlídky školy 

 
 
 

 
 
 

 
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 školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení 
předškolního vzdělávání (§34 a 35) 

21 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání a přestup žáka (§46 + 
49) 

22+3 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ (§39a) 0 0 
Odklad povinné školní docházky (§37) 2 0 
Dodatečný odklad školní docházky 0 0 
Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, 
přerušení vzdělávání a opakování ročníku  

0 0 

Prominutí nebo snížení úplaty za školské služby 
(§123,  odst. 4) 

0 0 

Povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího 
plánu (§41) 

1 0 
 

 

Část XV. 
Výkon státní správy 
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V následující tabulce jsou uvedeny údaje vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
Počet podaných žádostí o informace 10 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 
Výsledky řízení o sankcích 0 
Další informace vztahující se k zákonu 0 

 
Škola otevřeně, podrobně a včas informuje veřejnost o všech zásadních a důležitých 
záležitostech, svých událostech a záměrech. 
Dosavadní informační systémy pro rodičovskou a ostatní veřejnost: 
 

• webové stránka školy www.zsamsskripov.webpark,cz 
• třídní schůzky 2x ročně, konzultační hodiny 2x ročně 
• schůzky s rodiči před kurzy (lyžařský, ozdravný pobyt) 
• schůzky k volbě povolání a přijímacímu řízení s rodiči a žáky 
• informační vývěsky v ZŠ, MŠ 
• zápisy v žákovské knížce 
• pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce 1x týdně 
 

 
 
 
 
 
 
• Základní škola a Mateřská škola Skřipov se snaží udržet si dobré jméno kvalitní výukou, 

přátelskou atmosférou, podporou spolupráce, dobrými výsledky v didaktických, 
sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a kvalitním pedagogickým i 
nepedagogickým sborem. 

• 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. 

Článek XVI. 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

 o svobodném přístupu k informacím 

Článek XVII. 
Závěr  
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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 využíváním moderních 

metod a přístupů ke vzdělávání. 
• Rozvoj zdravého životního stylu. 
• Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vybudovat multimediální učebnu a 

zajistit vnitřní konektivitu školy 
• Komunikaci s rodiči, zapojení rodičů do činnosti školy. 
• Propagaci činnosti školy. 
• Bezpečnost a prevenci rizikového chování. 

 
Veškeré osobní údaje uvedené ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 

2018/2019 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. 

 
 

Podle zákona 561/2004Sb.,§10 předkládá ředitelka školy Mgr.Eva Víchová 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
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Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 
dne 28.9.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy na školní rok 2018/2019 byla schválená Školskou radou 
Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 
dne 29.8.2019 
 
 
 
 

---------------------------------- 
MUDr.Silva Švidrnochová 
předsedkyně školské rady 
 

 
 


