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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.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 

Složení školské rady:  MUDr. Sylva Švidrnochová 
Ing. Václav Hon 

Ing.Pavla Boháčová 
Mgr. Radek Jašek 

Mgr. Ivana Kaňáková 
Mgr. Vlasta Večeřová 

 

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 
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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% 

81% 

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. 2019 

Součást školy počet tříd počet žáků počet žáků na třídu 

Mateřská škola 2 44 22 

Základní škola 9 176 19,55 

Školní družina 2 60 30 

 
 

1.5. Charakteristika školy: 

 

 

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

úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem s maximální kapacitou 225 žáků. Ve 
školním roce 2019/2020 měla škola 9 tříd, ve škole se vzdělávalo 176 žáků, průměr 
žáků na třídu byl 19,55 žáků. Naši školu navštěvují žáci ze spádového obvodu, ale 

také žáci z okolních vesnic. 

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

má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 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“. 

 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. V budově jsou umístěna dvě oddělení školní 
družiny, žáci mají k dispozici školní hřiště a zahradu s herními prvky. Mateřská škola 

má dvě oddělení a splňuje veškeré podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání. 

 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 
2019/2020 a Dlouhodobý plán školy – koncepční záměry a úkoly na období 2018-2022. 
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 Pro účely doplňkové činnosti má vydány živnostenské listy: 

Hostinská činnost (stravování cizích strávníků). 
Pronájem a půjčování věcí movitých. 

 Škola má dobré podmínky pro vyučování, stále však usilujeme ve spolupráci se 
zřizovatelem o jejich zlepšování. 

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

 

Základní škola Materiálně technické podmínky 

 

 Škola disponuje odbornými učebnami: přírodovědná učebna (vybavena interaktivní tabulí 
a notebookem, lze v ní provádět pokusy), multimediální učebna (25 PC,12 notebooků, 

interaktivní tabule, 8 robotických stavebnic, server, konektivita  celé školy), keramická 
dílna (keramická pec, hrnčířský kruh), školní knihovna, která byla doplněna o nové tituly 

dětské i pedagogické literatury, školní kuchyňka, dílny, které slouží k výuce pracovních 
činností, ale také školní družině pro výtvarné a rukodělné činnosti a školní tělocvičnu, 
která slouží také široké veřejnosti. 

 Prostory pro výuku jsou průběžně modernizovány tak, aby poskytovaly žákům a 
pedagogům moderní a příjemné pracovní prostředí. 

 Počítačová učebna prošla v období prázdnin celkovou rekonstrukcí, došlo 

k vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov.  

 Ve třech kmenových učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule, škola vlastní jedno 

mobilní interaktivní zařízení, které je možné využít v kterékoliv učebně. 

 Žákům je k dispozici venkovní environmentální učebna se zahradou, rákosová pergola, 

naučné tabule a ukázky přírodnin, bylinková zahrada, alpinium, broukoviště, pocitový 
chodník, čmelín a květinová louka. 

 Pro výuku tělesné výchovy je využívána školní 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. 

 Vzhledem k velkému zájmu o školní i mimoškolní sport jsou našim žákům nabízeny 
mimoškolní sportovní aktivity 

 V odpoledních hodinách využívají žáci služeb školní družiny, kapacita školní družiny je 
plně využita. 

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

 Škola je bezbariérová pouze v přízemí. 

  
Modernizace školy 2019/2020 

Školní prostory jsou pravidelně modernizovány tak, aby odpovídaly požadavkům 

dnešní moderní doby. 

 Z projektu 16. výzvy s názvem „MAS OPAVSKO – IROP- Vzdělávání 2019 byl 

realizován projekt s názvem: Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní 

konektivity v ZŠ Skřipov. Podstatou projektu bylo vybudování multimediální 

učebny a zajištění konektivity. Projekt byl 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. Stavebními úpravami, došlo k zvětšení učebny, 

byly provedeny nové elektrorozvody, došlo k výměně podlahové krytiny, učebna byla 

vybavena interaktivním setem, 25 žákovskými počítači, robotickými stavebnicemi, 
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centrálním serverem a byla zajištěna vnitřní konektivita školy. Škola je pokryta wi-fi 

signálem s vysokou rychlostí k internetu. 

 Třídy jsou průběžně vybavovány novými stoly a židlemi - v letošním roce  došlo k výměně 

           školních židlí a lavic v 8.ročníku. 

 V tělocvičně školy byla přelakována podlaha.  

 Ve školní družině došlo k výměně podlahové krytiny a výmalbě všech prostor školní 

družiny. 

 V mateřské škole v Hrabství byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro 

děti a došlo k vymalování školní šatny. 

 Kancelář mateřské školy v Hrabství byla vybavena novým moderním nábytkem. 

 

 1.5.1. Součásti a pracoviště školy 

  

Školní družina 

 

 Školní družinu má 2 oddělení s kapacitou 60 dětí. Činnost školní družiny se řídí 

vzdělávacím programem, školní družina pečuje o smysluplné naplnění volného času žáků 

v době před a po skončení vyučování. 

  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. 

 Školní družina využívá pro svou zájmovou činnost nejen samostatné prostory školní 

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

školní hřiště a dětské hřiště. 

 V rámci školní družiny pracovaly také zájmové kroužky, které svou činností přispěly 

k mnoha kulturním akcím školy a vesnice. 

 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. 

 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 45 dětí, 18 dětí navštěvovalo mateřskou školu 

v Hrabství, 27 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. 
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 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, Mateřskou školu v Hrabství navštěvovaly také děti od 

2 let, péči o děti vypomáhala chůva. 

 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. 

       Od 1. září 2017 je pro děti od 5let docházka do MŠ povinná. Každý rodič je povinen      

          přihlásit od září své dítě do MŠ. Pro tyto děti probíhá v mateřské škole povinné    

            předškolní     

           vzdělávání Termín zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2.   

            do 16. května 2020. Naše mateřské školy si stanovily termín 6. a 7. května. 

 Vzdělávání zajišťovalo 4,18 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. V mateřské škole v Hrabství došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení, 

byla provedena rekonstrukce odpadů, elektroinstalace, obkladů a podlahy, výmalba. 

Kancelář mateřské školy byla vybavena novým nábytkem. 

 V budoucnu budeme pokračovat v modernizaci mateřských škol, obnově didaktického 

materiálu, vybavení školních zahrad. 

 

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 má kapacitu 300 jídel denně. 

 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. 2019 : 

Strávníci (děti a žáci) celkem: 
z toho: 

Počet 
 

 
 

jen oběd 
 

 

oběd a 
doplňkové 

jídlo 
 

jen 
doplňkové 

jídlo 

Strávníci (děti a žáci) celkem: 

z toho: 

193 149 41 3 

- děti z mateřské školy Skřipov 26 0 26 0 

- děti z mateřské školy Hrabství 18 0 15 3 

- žáci 1.stupně 94 94 0 0 

- žáci 2.stupně 55 55 0 0 
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Ostatní strávníci: 
z toho: 

73 73 0 0 

- pracovníci školy a školských zařízení 36 36 0 0 

- cizí strávníci 37 37 0 0 

Strávníci celkem 266 222 41 3 

 

 

Charakteristika školního roku 2019/2020 

 

 

Jedním z hlavních úkolů naší školy bylo rozvíjení osobnosti žáka, jež bude znát své vlastnosti, 
schopnosti, dokáže je v životě uplatnit a který bude schopen šťastně a plnohodnotně žít. K 

tomu všemu jsme se snažili vytvořit vhodné podmínky, aby se škola stala bezpečným místem 
pro učení, objevování, pro myšlení a uvažování, místem komunikace, kooperace, adaptace a 
místem vlastní práce. Cílem bylo přispět k tomu, aby se škola stala také místem radosti, kde 

se žáci cítí dobře a kde každému z nich umožníme rozvinout všechny své schopnosti. 
Nadále jsme se zaměřovali na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na rozvoj 

komunikačních dovedností v angličtině, a to i s pomocí zapojení rodilého mluvčího do výuky, 
i na rozvoj badatelské výuky. 
Pokračovali jsme v projektu MŠMT  Hodina pohybu navíc pozornost jsme zaměřili také  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. Vedení těchto kroužků se věnují především 
pracovnici naši školy. 

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku2019/2020 bylo výrazně poznamenáno 

opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. 11. března 2020 se školy uzavřely, žáci 
byli nuceni zůstat doma. Mateřské školy z rozhodnutí zřizovatele provoz přerušily19. března. 

Výuka, ale také komunikace mezi rodinou a školou se musela prakticky ze dne na den od 
základu proměnit.Koronavirová krize nám všem opět ukázala, že komunikace a spolupráce je 
pro vzdělávání klíčová. Společnost měla také jedinečnou příležitost poznat, jak je oblast 

školství důležitá pro fungování společnosti. Výuka dětí a žáků po několik týdnů probíhala 
pouze na dálku a následně vymezené skupiny zároveň částečně ve školách. Provoz 

mateřských škol byl přerušen a následně probíhal za přísných bezpečnostních hygienických 
podmínek. 

11. května jsme obnovili výuku pro žáky 9.ročíku. Výuka byla zaměřená na přípravu 

žáků na přijímací zkoušky a probíhala tři krát týdně po dobu 4 vyučovacích hodin. 25. května 
jsme otevřeli školu také žákům 1.-5. ročníku,jednalo se však o skupiny do 15 žáků. 8. června 

pak mohli nastoupit do školy žáci 2. stupně. I v tomto případě se jednalo o skupiny 15 žáků. 
Výuka žáků 2. stupně však neprobíhala denně, z hygienických důvodů se třída střídaly: po-st 
– žáci 7.a 8.ročníku, út- čt- žáci 6. ročníku pá- žáci9.ročníku. Zároveň s prezenční výukou 

probíhala rovněž distanční výuka pro žáky, kteří zůstali doma. 
Pro děti MŠ, zejména děti, které měly povinné předškolní vzdělávání, připravovaly 

paní učitelky rovněž materiály, které rozvíjely jejich dovednosti a vědomosti důležité pro 
vstup do školy. 

Při výuce na dálku nebylo možné dosáhnout toho, co jednotlivé školní vzdělávací 

programy stanovují a to ani z hlediska obsahu vzdělávání, ani z pohledu metod a forem 
výuky. Možným řešením bude upravit rozvržení vzdělávacího obsahu mezi ročníky 

v následujícím školním roce. 
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Počty dětí, žáků a tříd 

 

Mateřská škola 

Školní rok MŠ Hrabství k 30.9. MŠ Skřipov k 30.9. 

2019/2020 18 27 

2018/2019 16 24 

2017/2018 18 28 

2016/2017 20 27 

2015/2016 17 28 

2014/2015 12 28 

 
 

Počet žáků k 30.9.2013 k 30.9.2014 k 30.9.2015 k 30.9.2016  k 30.9.2017 k 30.9.2018 K 30.9.2019 

1.-5. 
ročník 

84 87 84 91 105 103 101 

6.-9. 

ročník 

65 64 61 74 68 74 75 

Celkem 
žáků 

149 151 165 165 173 177 176 

Průměr na 

třídu 

18,625 18,875 18,333 18,333 19,2 19,6 19,55 

Počet tříd 8 8 9 9 9 9 9 

 
 

Školní družina 

Školní rok Počet oddělení Počet žáků k 31.10. 

2019/2020 2 60 

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 2019/2020  (k 30. 9. 2019) 176 žáků. 

Místních žáků (Skřipov, Hrabství) bylo 103, dojíždějících žáků z okolních obcí bylo 73, 
jeden žák se vzdělával podle § 41- individuální vzdělávání, dva žáci podle § 38 – vzdělávání 

v zahraničí nebo zahraniční škole- tito žáci nejsou započtení v celkovém počt4 žáků. 



 12 

 

Počty žáků z jednotlivých obcí                    stav k 30.9.2018 stav k 30.9.2019 

Skřipov 70 76 

Hrabství 27 27 

Jakubčovice 56 47 

Výškovice 15 12 

Slatina 1 1 

Leskovec 2 2 

Stará Ves 2 4 

Požaha 2 2 

Těškovice 1 1 

Bohučovice 1 1 

Opava  1 

Tísek  1 

Celkem  177(z toho dojíždí  autobusy 

z okolních vesnic 107 žáků) 

+1 žákyně se vzdělává podle 

§38 

176 

z toho dojíždějících 

100 žáků 

 

 

 

Počty tříd a žáků k 30.9.2019 

 

Ročník Počet tříd 

Počet žáků 
Z toho zdrav. 

postižených 

z toho dívky 

Žáci se učí 

povinných 

předmětů 

hodin týdně 
Dívky Chlapci Celkem 

1.ročník 1 11 10 21 0 20 

2. ročník 1 7 10 17 0 22 

3. ročník 1 17 8 25 3/1 24 

4. ročník 1 8 12 20 2/1 26 

5. ročník 1 7 11 18 4 26 

6. ročník 1 10 14 24 10/2 28 

7. ročník 1 7 12 19 5/1 30 

8. ročník 1 6 8 14 7/2 32 

9. ročník 1 10 8 18 6/2 32 

celkem 9 83 93 176 42/13 240 

 
 

Žáci učící se ve školním roce 2018/2019 cizí jazyk 

Anglický jazyk 155 - od 2.ročníku 

Německý jazyk 49 – od 7.ročníku (dva integrovaní žáci se druhému 

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. 
Školská rada, byla jmenována dne 18.1.2018, funkční období této školské rady skončí 

18.1.2021. 
 

26. srpna 2019 proběhlo zasedání Školské rady, která na svém jednání schválila 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 a projednala změny ve Školním 
vzdělávacím programu. Ředitelka školy seznámila přítomné členy s plánem akcí na školní rok 

2019/2020. 
14. listopadu projednala školská rada návrh rozpočtu na rok 2020 a 25. června na svém 

zasedání zhodnotila školní rok 2019/2020. 

 
 

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. Tradiční 
akci pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče „Škola nanečisto“jsme letos z důvodů uzavření 

základních škol neuskutečnili. Společně jsme se setkali   června, děti se seznámily 
s učitelkami 1. stupně, které si pro ně připravily zábavné činnosti, 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 

spolupracuje 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. 
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: 
 

Vzdělávací oblast/vyučovací 
předměty 

Zkratka Ročník 
Součet 

Z toho 

1. 2. 3. 4. 5.  
RVP 
min. DČD 

Matematika a její aplikace 

Matematika M 4 5 5 5 5 24 22 2 

Jazyk a jazyková komunikace  
 

 
ČJ 9 10 9 9 7 43 38 5 

Český jazyk a literatura          

Anglický jazyk AJ 0 0 3 3 4 11 9 2 

Informatika a komunikační 
 technologie 
 

Informatika INF 0 0 0 0 1 1 1   

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

Prvouka PRV 0 0 0 1 1 2   0 

Přírodověda PŘ 0 0 0 2 2 4     

Vlastivěda VL 1 1 1 1 1 5 12 0 

Umění a kultura          

Hudební výchova HV 1 1 1 2 2 7     

Výtvarná výchova VV         

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 10 0 

Člověk a svět práce 
Praktické činnosti PČ 1 1 1 1 1 5 5 0 

Celková povinná časová dotace   20 22 24 26 26 118 109 9 

Nepovinné předměty:          

Člověk a jeho svět Náboženství NB 1 1 1 1 5     

 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících podle  

RVP 

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

Vzdělávací oblasti Předmět Zkratka 
Ročník 

Součet 
Z toho 

6. 7. 8. 9. 

RVP 

min. DČD 

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

 Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12 12 0 

 Německý jazyk NJ 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 předměty:          

Člověk a jeho svět Náboženství NB 1 1 1 1 4     

          

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících podle 
RVP   

28-
30 

28-
30 

30-
32 

30-
32       
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1. Skladba pedagogického sboru: 

 
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele školy a 13 učitelů, jeden speciální 

pedagog a šest asistentů pedagoga (z toho dva pedagog. asistenti byli zároveň učitelé), kteří 
zajišťovali pomoc integrovaným žákům. Někteří pedagogičtí pracovníci vykonávají ještě tyto 

funkce: výchovný poradce, školní metodik prevence, 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, čtyři učitelky a chůva. Výuku 

nepovinného předmětu náboženství zabezpečoval pan farář a p. učitelka křesťanské výchovy. 
Týdně byly celkem vyučovány 3 hodiny náboženství. 

Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňuje 26 pedagogických pracovníků z 26. 

Změny v pedagogickém sboru: 

Od 1. února se vrátila do školy po rodičovské dovolené paní učitelka vyučující JČ a D, 

zastupující paní učitelka nastoupila do funkce asistent pedagoga. V květnu nastoupila na 
mateřskou dovolenou učitelka TV, D a OV.  

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, kulturní referent 
100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka II.třídy, metodik 
prevence,   cvičitelka -Hodina pohybu 

navíc 

100% 

učitelka  VŠ:speciální 
pedagogika pro učitele 

třídní učitelka III.třídy, 
zdravotník,vede sklady učebnic 

100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 

1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka IV. třídy, kulturní 

referent 
100% 

učitelka VŠ : učitelství pro 
1.stupeň ZŠ 

třídní učitelka V.třídy, zástupce 
ředitelky pro věci pedagogické 

100% 

učitel VŠ: CH třídní učitel VI.třídy,učitel Bi,CH,TV 

koordinátor EVVO 
100% 

učitelka VŠ:Z, M třídní učitelka VII. třídy, učitelka Z, 
M, INF, PČ, metodik ICT, webové 

stránky školy 

100% 

učitelka VŠ: ČJ-VV třídní učitelka VIII.třídy,učitelka VV, 
asistent pedagog 

100% 

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

učitelka M, F,vých.poradce, metodik 
ICT 

100% 

učitelka VŠ: AJ, ČJ učitelka AJ,ČJ.HV, kronikářka školy 100% 

učitelka VŠ:D, OV učitelka D, OV,Vkz, TV, FG 100% 

učitelka VŠ: ČJ, VV učitelka ČJ, VV 27,27% 

AP 63,75% 

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

40,9% 

AP 50% 
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učitelka VŠ:NJ učitelka NJ, AJ  

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, další pedagog ve 
třídě 100% 

asistentka 
pedagoga 

SŠ asistentka pedagoga k integ. žákovi V. 
třídy 

75% 

asistentka 

pedagoga 

SŠ asistentka pedagoga k integ. žákovi 

IV. třídy 
63,75% 

asistent 
pedagoga 

VŠ asistentka pedagoga k integ. žákovi 
III. třídy a VIII. třídy 

50% 

asistent 

pedagoga 

SŠ asistent pedagoga k integr. žákovi IX. 

třídy 
63,75% 

asistent 
pedagoga 

VŠ asistent pedagoga k intel. žákovi 
VI.třídy  

50% 

asistent 

pedagoga  

SŠ asistent pedagoga k intel. žákovi 

VII.třídy  
32,5% 

 

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 71 100 71,42 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. 0 2 2 12 2 6 

=%  0 100 100 100 100 100 
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Na prvním stupni jsou všichni učitelé aprobovaní, na druhém stupni se na menších 
školách málokdy dosáhne 100% výuky aprobovaně. 

 

Pracovníci školní družiny k 30. 9. 2019 

 

Pracovník Vzdělání Poznámka Pracovní úvazek 

vedoucí vychovatelka ÚSO zdravotník 100 % 

vychovatelka ÚSO vychovatelka 80,3 % 

školní asistent USO 
v rámci projektu šablony 

II 
7,14% 

 

 

Pracovníci mateřské školy k 30. 9. 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 Skřipov  ÚSO učitelka 17,44% 

učitelka MŠ Hrabství   ÚSO učitelka 

 

100% 

učitelka MŠ Hrabství ÚSO vedoucí učitelka 100% 

 

 
Věková struktura pedagogů ZŠ (učitelek ZŠ, MŠ, vychovatelek ŠD, asistentek 

pedagoga a speciálního pedagoga) k 30.9.2019 

 
Věková skupina Fyzický počet Procenta z celkového počtu 

do 20 let 0 0 % 

21-30 let 1 3,84 % 

31-40 let 7 26,92% 

41-50 let 6 23,07 % 

nad 50 let 12 46,15 % 
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Provozní pracovníci školy 

 

 

Funkce Pracovní 

úvazek 

Funkce Pracovní úvazek 

Školník-domovník 100 % sekretářka 100 % 

Školník v ZŠ, uklízečka 100 % vedoucí jídelny 100 % 

uklízečka v ZŠ 100 % kuchařka 100 % 

Uklízečka, topička 37,75% kuchařka 100% 

uklízečka v MŠ Skřipov 100 % kuchařka 100 % 

uklízečka v MŠ Hrabství, 
výdej stravy 

74 % 
topič (víkendy, 

svátky) 
6,2% 

sezonní pracovník 

 
 

Zaměstnanci školy 

Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 16 16 13,59 

Speciální pedagog 1 1 0,5 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 5 5 4,01 

Vychovatelky 2 2 1,80 

 
 

Ostatní pedagogové (asistentky 
pedagoga 

6 6 3,41 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy 

(uklízečky, školník, topič) 

5 5 3,4 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 
(Skřipov, Hrabství) 

3 3 1,91 

Ekonomka školy 1 1 1 

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

6 6 4,47 
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Termín zápisu do mateřské školy a základní školy: 

Mateřské školy: Hrabství - 6. května 2020 

Skřipov - 7. května 2020 
Základní škola: 8. - 22.4.2020 

 
a) Mateřská škola 

 

Kritéria pro přijímání 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 

Doba podání přihlášky 

(opakované podání žádosti) 

1 rok 1 

2 roky 2 

3 roky 3 

Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt ve spádové oblasti 

(obce Skřipov, Hrabství) 

5 

 

 

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 

 

 

 

Individuální situace dítěte 

Mateřskou školu navštěvuje 

sourozenec dítěte 

 

2 

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 1.9.2020 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. 

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 tříd 

k 1.9.2020 

 

Počet 

dětí ve 
třídě 

Skřipov 

28 dětí  

 

1 
 

28 
 
1 

 
24 

 
1 

 
27 

 
1 

 
26 

Hrabství 

22 dětí 

 
1 

 
18 

 
1 

 
16 

 
1 

 
18 

 
1 

 
18 

 

b) Základní škola 

 

Termín zápisu k povinné školní docházce byly v letošním roce stanoveny na období od 
1. do 20 dubna 2019. 

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 

před koronavirem a onemocněním CIVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní 
docházce. Zákonní zástupce měli možnost v době od 8. dubna do 22. dubna 2020 podat Žádost 

o přijetí k povinné školní docházce. Zápis se uskutečnil bez přítomnosti dětí a zákonní zástupci 
měli možnost doručit žádost, zápisový list a kopii rodného listu následujícím způsobem: 
do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektonickým podpisem, poštou na adresu 

školy a osobním podáním v ZŠ a MŠ Skřipov. 
Ředitelka školy obdržela 19 žádostí o přijetí k povinné školní docházce. Dva zákonní zástupci 

podali během měsíce května žádost o odklad povinné školní docházky, jeden zákonný zástupce 
podal žádost o přestup do ZŠ Hať. 1. září 2020 nastoupí do 1.třídy 16 dětí.  
 

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 19 16 

 

 

Přehled žáků podle trvalého bydliště  

Skřipov 5 

Hrabství 4 

Jakubčovice 4 

Stará Ves 2 

Tísek 1 

celkem 16 
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Ve školním roce 2019/2020 se k datu 30.9.2019 vzdělávalo v 9 třídách celkem 
176žáků, z toho 101 žáků 1. stupně a 75 žáků 2. stupně, dva žáci se vzdělávali podle § 38 a 
jeden žák podle §41. 

          

     

          

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. 21 21 21 21 0 0 1,00 1,00 

 2. 17 17 16 16 0 0 1,06 1,04 

 3. 25 25 24 24 0 0 1,10 1,15 

 4. 20 20 15 17 0 0 1,26 1,17 

 5. 18 18 13 15 0 0 1,24 1,44 

 Celkem 101 101 89 93 0 0 1,13 1,16 

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

 6. 25 25 13 17 0 0 1,32 1,25 

 7. 19 19 7 8 0 0 1,28 1,20 

 8. 14 14 6 6 0 0 1,77 1,37 

 9. 18 18 11 8 1 0 1,40 1,43 

 Celkem 76 76 37 39 0 0 1,44 1,31 

 

           
 

 
Na 1. stupni dosáhl na konci školního roku nejlepší průměrné známky tradičně 

1. ročník – 1, nejhorší průměrnou známku měli žáci 5. ročníku a to 1,44. 

Na 2. stupni dopadla nejlépe klasifikace v 7. ročníku s průměrnou známkou 1,20, 
naopak nejhůře si vedli žáci 9. ročníku s průměrnou známkou 1,43. S vyznamenáním prospělo 

na 1. stupni 93 žáků, což je  92% žáků, na 2.stupni 37 žáků, což je 52% žáků.V druhém 
pololetí byla klasifikace žáků ovlivněna distančním vzděláváním žáků, což se v porovnání 
s prvním pololetím  projevilo v lepším hodnocení 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 

 

      

 

Klasifikace hlavních předmětů na 1. stupni na konci školního 
roku 

        1. ročník  2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

český jazyk 1,00 1,17 1,24 1,40 1,66 

anglický jazyk x 1,06 1,36 1,35 1,77 

matematika 1,00 1,12 1,36 1,10 1,44 

prvouka 1,00 1,00 1,20 x x 

přírodověda x x x 1,30 1,22 

vlastivěda x x x 1,35 1,38 

       
 

Klasifikace hlavních předmětů na 2. stupni na konci školního roku 

 

        6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník   
 český jazyk 1,44 1,42 1,64 2,06 
 anglický jazyk 1,36 1,42 1,93 2,11 
 německý jazyk x 1,47 1,69 1,71 
 matematika 1,36 1,32 2,07 1,94 
 zeměpis 1,20 1,32 1,21 1,61 
 přírodopis 1,56 1,21 1,64 2,00 
 dějepis 1,24 1,26 1,14 1,39 
 fyzika 1,56 1,32 1,57 1,89 
 chemie x x 2,36 2,22 
 

      

      
 

 

Klasifikace chování 

    

     Období Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. pololetí 177 0 0 

2. pololetí 177 0 0 

     

 
 
 

Výchovná opatření 
   

Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů 
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      Období PŘŠ PTU NTU DTU DŘŠ 

1. pololetí 0 208 5 4 1 

2. pololetí 1 7 0 0 0 

 
Pochvaly byly uděleny především za reprezentaci školy, napomenutí a důtky byly uděleny 

především za porušování školního řádu-nekázeň, nevhodné chování. 

        

       

       Absence žáků ve školním roce 2019/2020 

       

       

  

Omluvená 
absence 

Průměr na žáka 
Omluvená 

absence 
Průměr na žáka 

Neomluvená 
absence  

Neomluvená 
absence 

v hodinách   v hodinách   v hodinách v hodinách 

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

Celkem 5745 32,46 3394 19,18 0 0 

       

       

       Třída Omluvená absence Neomluvená absence 

  1. pololetí Průměr na žáka 2. pololetí Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 

1. 379 18,05 360 17,14 0 0 

2. 271 15,94 316 18,59 0 0 

3. 612 24,48 433 17,32 0 0 

4. 568 28,40 260 13,00 0 0 

5. 620 34,44 243 13,50 0 0 

6. 853 34,12 382 15,28 0 0 

7. 595 31,32 690 36,32 0 0 

8. 489 34,93 196 14,00 0 0 

9. 1358 75,44 514 28,56 0 0 

        
Nejvyšší průměrná absence omluvených hodin na stupni byla v 1. pololetí u žáků 5. ročníku, na 
druhém stupni byla u žáků 9. Ročníku, v druhém pololetí u žáků 2. ročníku a 7.ročníku.  

 
5.4 Umístění žáků na SŠ 

 

Povinnou školní docházku splnilo 18 žáků 9. ročníku. 
Všichni získali stupeň základního vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu 

v základní škole. 
Všech 18 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 11 žáků na střední školu ukončenou 
maturitní zkouškou. 

Název střední školy Chlapci Dívky 
Ukončení 

studia 
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Mendelovo gymnázium, Opava 1 1 MT 

Gymnázium    

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž  1 MT 

Gymnázium    

Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava - Hrabůvka 1  MT 

Mechanik - elektrotechnik    

AHOL střední odborná škola, Ostrava 1  MT 

Sportovní management    

Střední průmyslová škola stavební, Opava 1  MT 

Pozemní stavitelství a konstrukce    

Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava - Hrabůvka 1  VL 

Elektrikář    

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, Ostrava  - Vítkovice 1  VL 

Mechanik opravář motorových vozidel    

Střední zdravotnická škola, Opava  1 MT 

Praktická sestra    

Střední odborná škola, Frýdek - Místek 2  VL 

Zemědělec - farmář    

Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava   1 MT 

Přírodovědné lyceum    

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov  1 MT 

Cestovní ruch    

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba  1 MT 

Fotograf    

Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž  1 MT 

Veterinářství    

Střední škola technická, Opava  1  VL 

Stravovací a ubytovací služby       

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

Cestovní ruch    

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

Cukrář    

Celkem 8 10   

MT - maturita, VL - výuční list       
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5.5 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými 
 

Výchovné poradenství na naší škole . 

 

Výchovné poradenství má na naší škole dlouhou tradici. Zaměřujeme se především na 
žáky vývojovými poruchami učení či chování a na žáky devátých ročníků, kteří se snaží vybrat si 
školu, kde budou rozvíjet své schopnosti a dovednosti po ukončení školní docházky. 

Byli to právě žáci devátého ročníku, kteří se na podzim zúčastnili Veletrhu povolání ve 
víceúčelové hale v Opavě. Přehled středních škol a učňovského školství, spolu s firmami, které 

zaměstnávají absolventy, byl nápomocen při výběru jejich školy. Zástupci některých z těchto škol, 
přijely přímo do naší školy, aby žákům přiblížili fungování jejich školy. Žáci se také zúčastnili již 
tradiční exkurze na Úřadě práce v Opavě. 

Žáci osmého ročníku se letos zúčastnili nového projektu „Můj život po škole“ pod záštitou Místní 
akční skupiny Opavsko. Mohli si pomoci programu vyzkoušet hospodaření s penězi, které by 

vydělali u vybraného povolání. Tento projekt měl u žáků velký úspěch. 
Žáci s vývojovými porucha učení a chování mají u nás plnou podporu. Velmi úzce 
spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě, ale také v Bílovci a v Ostravě-

Zábřehu. Naši žáci jsou také klienty Speciálně pedagogických center v Opavě – Srdce a SPC při 
ZŠ Havlíčkova. Na základě Doporučení těchto školských poradenských zařízení máme žáky, kteří 

mají stupeň podpory 1, 2, 3. Na základě Doporučení jsou žákům kromě stabilní podpory ve 
vyučování, vytvořeny Individuální vzdělávací plány, poskytována Pedagogická intervence nebo 
žáci docházejí na Předmět speciálně pedagogické péče. 

V letošním roce také pomáhala žákům i pedagogům speciální pedagožka, která se zaměřila 
nejen na děti s vývojovými poruchami učení a chování, ale také na nadané a mimořádně nadané 

děti, které na naší škole jsou také. 
Jako i v minulých letech tak i letos jsme spolupracovali s Ordinací odborné lékařky psychiatrie a 
psychoterapie pro děti, dorost a dospělé v Opavě a s OSPOD Opava. 

 
 

Přehled integrovaných žáků 

         

         

 

Ročník Počet tříd 
Počet žáků 

Z toho 
integrovaní 

Žáci se učí 
povinných 
předmětů 

hodin týdně  

 

Dívky Chlapci Celkem 

 

 

1. 1 12 9 21 1 20 

 

 

2. 1 7 10 17 2 22 

 

 

3. 1 17 8 25 4 24 

 

 

4. 1 9 11 20 5 26 

 

 

5. 1 7 11 18 6 26 

 

 

6. 1 11 14 25 15 28 

 

 

7. 1 7 12 19 5 30 

 

 

8. 1 6 8 14 7 32 

 

 

9. 1 10 8 18 6 32 

 

 

Celkem 9 86 91 177 51 240 
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5.6  Práce školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagoga 

 
 

 

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. 

Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům 
i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků  

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

 Pro letošní rok jsme si stanovili dvě priority 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a 

žáky nadanými  

2. Kariérové poradenství – informovat rodiče vycházejících žáků o termínech 

odevzdávání přihlášek na SŠ a termínech jednotné přijímací zkoušky 

Činnost jednotlivých členů: 

Speciální pedagog: 

 Zajištění pravidelné péče o žáky s podpůrnými opatřeními a žáky s výukovými a 
výchovnými problémy 

 Přímá intervence s těmito žáky, prevence výukových obtíží, reedukace  
poruch učení a chování, vedení předmětů speciálně pedagogické péče, 
tvorba individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími 

daných předmětů, koordinace práce asistentů pedagoga 
 Spolupráce s poradenskými pracovišti, učiteli a rodiči v rámci zajištění péče o žáky 

s podpůrnými opatřeními a žáky s výukovými a výchovnými problémy 
 24hodin přímé práce  
 Diagnostika poruch učení a deficitů dílčích funkcí 

 
Výchovný poradce: 

Oblast kariérového poradenství 

 Účast na Veletrhu povolání 
 Uspořádání informativní schůzky pro rodiče 9. tříd k přijímacímu řízení 

 Zajištění návštěvy žáků 9. třídy na Úřadu práce v Opavě – IPS pro volbu povolání 
 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti karierového poradenství 

 Individuální konzultace pro rodiče a vycházející žáky 
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 Informování rodičů o činnosti ŠPZ zaměřených na pomoc výběru SŠ 
 Pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kontrola 
 Evidence zápisových lístků 

 Zpracování přehledu přijatých žáků 
 

Výchovně vzdělávací poradenství 

 Spolupráce se členy ŠPP v rámci kompetencí a s vedením školy 

 Individuální poradenství žákům a rodičům při řešení výchovných problémům 
v úzké spolupráci se ŠPZ 

 Metodická pomoc rodičům a pedagogům, poskytování informací o činnosti ŠPZ, 
zprostředkování kontaktu 

 Podíl na aktivitách zaměřených na utváření pozitivního klima školy, práce se třídou 

 Účast na pravidelných schůzkách VP pořádaných PPP v Opavě 

 Konzultační hodiny 

 Konzultace s odborníky PPP, SVP, OSPOD při řešení výchovných, rodinných 

problémů žáků 

 Pomoc speciálnímu pedagogovi při vyhledávání žáků s výukovými problémy 

 Evidence žáků s podpůrnými opatřeními a žáků SVP 
 

Školní metodik prevence 

 Tvorba a realizace preventivního programu školy 

 Vyhledávání, zajištění a koordinace vhodných aktivit školy zaměřených na projevy 
rizikového chování pro jednotlivé třídy 

 Vypracování harmonogramu těchto aktivit 

 Spolupráce s organizacemi, které mají v kompetenci problematiku prevence 

 Spolupráce v rámci ŠPP 

 Metodická pomoc TU v oblasti projevů rizikového chování 

 
 
 

 
 

 
6.1 Prevence sociálně patologických jevů 

Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje metodik prevence, který spolupracuje s výchovným 

poradcem, vedením školy, třídními a dalšími učiteli, speciálním pedagogem a odbornými 
institucemi. Styčným dokumentem prevence je minimální preventivní program, který navazuje na 

platné dokumenty a platné předpisy pro oblast prevence sociálně rizikových jevů. Všechny 
aktivity jsou plánovány na jeden školní rok. 
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. Třídní učitelé pravidelně řešili problémy na třídních 

schůzkách a při individuálních konzultacích s rodiči. 
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. 

VI. Část 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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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. Pavlíny Smolkové. 

Její činnost byla zaměřena na přímou vyučovací činnost se žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Individuální formou se věnovala dětem s poruchami učení a chovaní a také dětem 

mimořádně nadaným. Její odbornosti mohli také pedagogové využívat k individuálním 

konzultacím. 

V letošním školním roce se nám opět podařilo zajistit pro děti unikátní celorepublikový 

vzdělávací program pro základní i mateřské školy Zdravá 5, který je zaměřený na zdravý životní 

styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní 

formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému 

přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond 

Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA. Žáci 1. stupně absolvovali program 

Škola Zdravé 5 a Nakupování se Zdravou 5.  Pro žáky 2. stupně lektorky připravily program 

Párty se Zdravou 5 a program Lednice Zdravé 5 byl určen dětem v mateřských školách. 

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. Problematice anorexie byla věnována 

zvýšená péče také v 6. ročníku. 

Ve 2. pololetí proběhly na naší škole u žáků 4. – 6. tříd besedy s kurátorkami pro děti a 

mládež OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Kurátorky pro děti a mládež 

vysvětlovaly dětem nejen jejich práva a povinnosti, ale také zodpovědnost za jejich chování a 

možné sankce za porušování pravidel a chování. Mnohé informace děti zaskočily a svými dotazy 

si ujasnily své nejasnosti. Pevně věříme, že z tohoto setkání si děti odnesly do života mnoho 

užitečných informací, které je povedou správným směrem při svém každodenním rozhodování. 
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Žákům 8. a 9. třídy byly nabídnuty besedy s Mgr. Annou Šnajdrovou, lektorkou 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Interaktivní besedy byly zaměřeny na zodpovědné 

sexuální chování a bezpečný sex, výhody plánovaného rodičovství, dar a úctu k lidskému životu. 

Velká část besedy byla věnována vzniku nákazy a cesty přenosu HIV, průběhu a prognóze 

nemoci. Dále prevenci – výhodám bezpečného sexu, eliminaci rizikového způsobu sexuálního 

chování. Přednáška byla doplněná aktuálními statistikami, fotografiemi a videi. 

Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili exkurze do Osvětimi. Žákům 8. ročníku byl nabídnut 

ozdravný pobyt na Lipce a žákům 5. ročníku v ekologickém centru  Sluňákov. V rámci těchto 

pobytových setkání měli žáci možnost prohloubit svůj třídní kolektiv. Žáci 7. ročníku navštívili se 

svým programem pro starší nemocné občany psychiatrickou léčebnu. Taktéž se zúčastnili akce 

Běh Teribear – podpora dětí z dětských domovů. V hodinách informatiky se žáci věnovali 

rozebírání filmu V síti – dětská pornografie. 

Nezastupitelnou roli v činnosti naší školy mají dobrovolné sbírky. V letošním školním roce 

jsme uskutečnili sbírku nadace Život dětem s výtěžkem 2000,-Kč. Dále zakoupením magnetek, 

přívěsků, magnetických kolíčků, CD a dalších drobných předmětů s výtěžkem 1400,-Kč jsme 

přispěli nejen Matýskovi na rehabilitace, ale i jiným dětem na zdravotní pomůcky a další nezbytné 

vybavení. V zívěru školního roku jsme uspořádali poslední sbírku s výtěžkem 700,-Kč. Částku 

jsme odeslali na pomoc nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus.  

V letošním školním roce žáci navštěvovali Slezskou tvorbu a muzeum v Opavě. 

Zaměstnanci muzea připravili pro děti program, který zcela nenaplnil naše očekávání. V minulém 

školním roce jsme využívali muzeum v Bílovci a program pro děti byl na profesionální úrovni. 

 V měsíci listopad se nám podařilo připravit soutěživé odpoledne pod názvem Babičko, 

dědečku, pojďte s námi do školy! Zúčastnění prožili chvíle plné radosti, smíchu, soutěžení, ale 

také posezení u dobré kávy či čaje. Mnohé úkoly vyžadovaly vzájemnou spolupráci a podporu.  

Všechny týmy zdárně zvládly nástrahy všech stanovišť a po zásluze byly odměněny nejen 

drobnými cenami, ale také velkým potleskem a slovy chvály. 

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. 

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. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z aktuálních potřeb jejich rozvoje, 
které se odrazily v Plánu DVPP pro školní rok 2019/2020. 
 

 
Konkrétní akce DVPP v mateřské a základní škole: 

 

pracovník název semináře, konference  pořadatel termín cena 

učitel ZŠ Líný učitel KVIC Ostrava 11.9.2019 1920,- 

Zástupce ZŠ Metodická poradna KVIC Opava 18.9.2019 640,- 

Učitelka MŠ Polytechnická výchova KVIC Opava 25.9.2019 1 820,- 

učitelka MŠ Matematická pregramotnost KVIC Opava 26.9.2019 1 900,- 

Učitelka ZŠ  Netradiční formy rozvoje 
matematiky 

KVIC Opava 2.10.2019 1 100,- 

Ředitelka 

školy 

Základní vzdělávání z pohledu 

ČŠI 

KVIC Opava 4.10.2019 640,- 

učitelka ZŠ  Nebojme se grafiky KVIC Opava 14.10.2019 820,- 

učitelka ZŠ Čtenářské dílny jako prostředek 
zkvalitnění čtenářských 
dovedností 

KVIV Opava 24.10.2019  1 100,- 

učitelka MŠ  Polytechnická výchova v MŠ KVIC Opava 22.11.2019 1020,-- 

učitelka MŠ Polytechnická výchova v MŠ KVIC Opava 22.11.2019 1020,- 

Vychovatelka 
ŠD 

Tradiční materiály netradičně KVIC Opava 13.11.2019 710,- 

Vychovatelka 

ŠD 

Tradiční materiály netradičně KVIC Opava 13.11.2019 710,- 

ředitelka školy 
 

Metodická poradna KVIC Opava 6.12.2019 640,- 

Učitel ZŠ Zdravotník zotavovacích akcí KVIC Opava 6.1.2020 3 340,- 

Učitelka MŠ Matematická gramotnost KVIC Opava 21.1.2020 1 900,- 

Učitelka ZŠ Úvod do programování KVIC Opava 1.6.2020 2 400,- 

Ředitelka ZŠ FKSP po novele KVIC Opava 25.6.2020 850,- 

   celkem 22530,- 

 
V rámci projektu Cesta se 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 2019, vzhledem ke koronavirové epidemii a 

uzavření škol, musel být ukončen již v únoru 2020. Navštěvovali jej žáci 3. a 5. ročníku( 3.ročník 

14 dětí, 5.ročník 7 dětí). Kroužek probíhal 1 x měsíčně od 13:00- 14:30h 

Témata jsme volili podle ročních období a svátků ( podzim,vánoce, zima). 

Pracovali jsme s různými materiály a zkoušeli zajímavé techniky. Pískovali jsme obrázky, tvořili 

podzimní dekorace z přírodnin, z lahve od frisca jsme vyráběli andílky, z polystyrenových koulí a 

zvonku jsme vytvořili zajímavé vánoční dekorace. Ze starých vyřazených žárovek se nám povedli 

krásní sněhuláci a z nafukovacího míčku jsme vyráběli panáčka antistresáčka. 

Také jsme využili školní kuchyňku k přípravě pokrmů – upekli jsme bramborové placky, 

připravili si tortilu s kuřecím masem a zeleninou. 

Některé naše výrobky zdobily vánoční výstavku v Jakubčovicích. 

Bohužel jsme kvůli uzavření škol nestihli velikonoční dekorace a dárečky ke svátku matek. 

 

 

Čtenářský klub 

 

V naší škole se od února 2020 schází čtenářský klub určený 6 dětem z prvního stupně, z nichž část 

tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se ve formátu volnočasové aktivity 

potkávaly jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem klubu bylo pozitivně ovlivňovat členy 

v jejich vztahu ke knihám a čtení. Žáci měli bavlněné podsedky a polštářky ve chvílích 

samostatného tichého čtení. Odpoutání se od lavic umožnilo vyhledat každému žákovi pohodlnou 

pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství. Čtenářský klub je praktikován 

tak, aby děti bavil, sledoval konkrétní čtenářské cíle a byl (časem) dobře využitelný i v běžné 

výuce. Smyslem projektu je především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem 

k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka.  

   Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby. 

   Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce. 

   Čtení je potřeba věnovat čas. 

   Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí. 

 

 
Sportuj ve škole 

 

Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztahu k pohybu. Projekt „Sportuj 

ve škole“ byl z rozhodnutí MŠMT přidělen v loňském roce k administraci Asociaci školních 
sportovních klubů ČR. 

VIII. Část 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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V rámci zábavných lekcí preferovaly děti nejvíce hry, rády zdolávaly opičí dráhy i trénovaly 

základy oblíbených sportů, kterými jsou volejbal, fotbal či basketbal. Nejčastěji žáci 

procvičovali prvky míčových sportů, velmi oblíbené byly i gymnastika, florbal a vybíjená. 

Hodiny probíhaly v tělocvičnách a na jiných školních sportovištích včetně venkovních areálů. 

V jedné skupině cvičily děti z několika ročníků, což přispělo k podpoře vzájemné pozitivní 

komunikace a sounáležitosti. 

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. 

Zpíváme a tančíme pro radost 

Kroužek Zpíváme a tančíme pro radost navštěvovali žáci 1. stupně. Scházeli jsme se 

většinou 1x měsíčně v počtu 20 žáků. Cílem kroužku byl nácvik hudebních nebo hudebně-

dramatických představení, které se uplatnily při různých akcích školy. 

 

Kroužek malých zvědavců 

Kroužek byl určen dětem, které se chtějí seznámit s různými technologiemi. Děti se 

seznámily s roboty a vyzkoušely si je programovat, dále získaly základy tvorby a úpravy 

fotografie a filmu. U dětí jsme rozvíjeli algoritmické myšlení, kreativitu, schopnost řešit 

problém, prostorovou představivost a logické uvažování. Kroužek byl určen žákům 1. stupně 

ZŠ, žákům nadaným a mimořádně nadaným. Probíhal 1x za čtrnáct dní. 

 

 Čtenářský klub pro žáky 2.stupně 

 

Cílem této aktivity bylo vést žáky k tomu, aby se knížka dostala na úroveň jiných zdrojů 

zábavy. V současnosti stejně jako dříve platí, že práce s textem a dobré porozumění jeho obsahu 
jsou základními předpoklady pro vzdělávání. Vedli jsme děti k tomu, aby zažívaly příjemné a 

radostné chvilky při čtení knih a že čas strávený s knížkou může být velmi zábavný, ačkoliv 
zrovna nemusí být dítě dobrým čtenářem. Smyslem čtenářského klubu nebylo zlepšení dovednosti 
čtení, ani prohloubení znalosti o současné literatuře, nýbrž pouze příjemný zážitek s knihou. 

Čtenářský klub se scházel jeden krát týdně na dvě hodiny. 
 

 
Ekologický kroužek pro žáky 6.-8. ročníku 

 V ekologickém kroužku jsme s žáky probírali různá témata a zajímavosti o přírodě i vlastní 

zkušenosti. Zabývali jsme se tématy jako je voda, ovzduší, půda, les, recyklace, odpady atd., 
sledovali jsme zajímavé dokumenty a připravovali jsme se na soutěže.  
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Kroužek angličtina pro nejmenší 

 

Kroužek AJ byl určen žákům 1. třídy. 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 žáků 9.ročníku z  z matematiky 

 
V letošním roce proběhl v období od října do začátku března kroužek Doučování žáků 

9. ročníku z matematiky. V rámci tohoto kroužku si 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 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. 
 

Kroužek doučování 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. 
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Kroužek 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. 
 

Workoutový kroužek 

Zájemci o kroužek se scházeli každý pátek odpoledne, aby rozvíjeli fyzickou kondici 

prostřednictvím cvičení – workout , což je zdravé cvičení s vlastní váhou.  

Včelařský kroužek 

Na začátku měsíce října začal na naší škole pracovat včelařský kroužek. Do kroužku 
se přihlásil  žáci z 1. do 6. ročníku. Vedoucí kroužku pomáhal dětem 

poznávat včelařské pomůcky a učí je postupům práce včelaře, včetně stáčení medu a výroby 
včelích produktů. 

 

B . Kulturně výchovné akce ve školním roce 2019/2020 

 

 

První kulturní akcí v letošním školním roce  bylo vystoupení Divadélka pro školy z Hradce 
Králové s představením Pohádka ze starého mlýna pro malé diváky z 1.-4. ročníku a Jak jste to 
myslel, pane Shakespeare?  pro 5.-9.ročník. Opět bylo korunováno velkým úspěchem. 

 
V listopadu se uskutečnily projektové dny, Slezské muzeum navštívili žáci 3. ročníku s tématem 

Loutky, pohádky, divadlo.  
 
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili exkurze do Slezské tvorby, kde se seznámili s výrobou 

skleněných vánočních ozdob a v kreativní dílně si každý mohl svou baňku nazdobit. 
 

13.11. proběhlo pasování žáků 1. ročníku na Malého čtenáře. 
 
Koncem listopadu se jako každoročně uskutečnila vánoční výstavka v Jakubčovicích, kde naši 

žáci vystavovali své výrobky. 
 

6.12. proběhla tradiční Mikulášská nadílka. 
 
15.12. se uskutečnil Vánoční jarmark, který do naší školy každoročně přiláká mnoho návštěvníků, 

kteří se chtějí potěšit vystoupením svých blízkých a nakoupit ještě nějaký drobný dárek pod 
stromeček nebo se občerstvit domácími dobrotami. 
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Poslední školní týden v roce 2019 se již nesl v duchu vánoc, proběhly křesťanské vánoce, vánoční 
besídky a děti 3.- 9. ročníku navštívily. 

 
20.12.2019 filmové představení Lví král v kině Orion v Hradci nad Moravicí. 

 
V únoru se uskutečnil Obecní ples, na kterém vystoupili žáci 8. a 9. ročníku s tanečním číslem pod 
vedením paní učitelky Martiny Bálové. Opět sklidilo velký úspěch. 

 
12.32020 měly děti z 1. a 2. ročníku navštívit Slezské divadlo s představením Popelka, bohužel 

však bylo z důvodu koronavirové epidemie zrušeno. 
 
Vzhledem k nařízení vlády o uzavření škol od 11.3.2020 se již další akce nemohly uskutečnit. 

 

 
C Výchovně vzdělávací akce 2019/2020 

 

 

 

Vědomostní a dovednostní soutěže 

 

 V letošním školním roce bylo pro žáky opět připraveno velké množství soutěží. 

V listopadu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce a v únoru se žáci účastnili 

okresní olympiády v AJ. 

 Naši žáci se rovněž zúčastnili ZOO soutěže pro 2. stupeň. 

 Recitační soutěž, která proběhla rovněž v listopadu byla zastoupena malými i velkými 

talenty na naší škole. Okresní kolo se už bohužel neuskutečnilo. 

 Žáci na celém světě se každým rokem účastní soutěže Pythagoriáda. I my jsme se zapojili 

do této soutěže v rámci školního kola. 

 Menza vyhlásila – Logickou olympiádu, které jsme se rovněž zúčastnili. 

 Naše škola se rovněž zapojila do výtvarné soutěže na téma: Živly. V březnu proběhla 

výtvarná a literární soutěž Lungta. 

 Můj život po škole – projekt k volbě povolání pro 8. roč.,  

Ostatní plánované akce se z důvodu uzavření škol nekonaly. 

 

 

Další akce 

 Ve dnech 6. – 12. 10. 2019 jsme se již potřetí zúčastnili studijně - poznávacího zájezdu do 

Anglie. Tentokrát jsme cestovali společně se základní školou z města Fulnek. Program byl 

opět nabitý.   

Navštívili jsme historické studijní město Oxford, kde jsme si měli možnost prohlédnout, jak 

žijí studenti na jedné z nejstarších univerzit světa.   Další den jsme vycestovali do vesniček 

Burford, Stow-on-the- Wold, Bourton-on-the-Water a Bibury umístěných v krásné venkovské 

krajině Cotswolds. Svou majestátností nás okouzlil jedinečný středověký hrad WarwickCastle 

s unikátním podzemním prostorem. Na čtvrtek byl naplánován celodenní výlet do dvou lokalit. 
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Nejprve jsme navštívili prehistorickou památku Stonehenge a odpoledne lázeňské město Bath 

proslulé římskými lázněmi s minerální vodou. Poslední den byl věnován Londýnu.  Atraktivní 

součástí zájezdu bylo ubytování v hostitelských rodinách, které bylo pro většinu studentů velkým 

a nevšedním zážitkem. 

 

 V září proběhl Projektový den – Ekosystém les 6.-9. ročník. 

Akce pod názvem Ekosystém les se zúčastnili žáci 6.-9. ročníku naší základní školy. Přestože se 

v hodinách přírodopisu o zvířatech a rostlinách učí mnohé, není nad přímý kontakt s matkou 

přírodou. Jak zjistit stáří stromů? Jak zní vábení jelenů? Kdo nosí na hlavě toulce a kdo lopaty? A 

co jsou to světla, slechy a běhy? To vše a mnohem více jsme se dověděli v průběhu dne od členů 

místního mysliveckého spolku a pracovníků Městských lesů Opava. Žáci se také seznámili 

s funkcí lesní školky jako specializovaného provozu, jehož účelem je pěstování sazenic lesních 

dřevin pro umělou obnovu lesa, příprava půdy s cílem vytvořit optimální podmínky pro setbu a 

další vývoj a pěstování semenáčků. Počasí nám přálo, a tak jsme si na závěr mohli opéct i buřty a 

občerstvit se v místní myslivecké chatě. Celý den byl skvěle zorganizován. Všem, kteří se na této 

akci podíleli, členům mysliveckého spolku a pracovníkům Městských lesů Opava, patří veliký dík 

Na škole pravidelně děti navštěvují kroužek - Deskové hry, kde se zdokonalují v logickém 

myšlení. 

 

 V tomto měsíci rovněž navštívili žáci 7. ročníku Prahu – exkurze, zúčastnili se akce Hýbejte 

se s TERIBEAREM . Jedná se o  sportovně-charitativní akci určenou všem, kdo chtějí 

pomoci znevýhodněným dětem, za každý uběhnutý kilometr získá nadace Terezy Maxové 

30  Kč. Podařilo se nám za necelé dvě hodiny uběhnout 171 km a získat tak pro nadaci 

5 130 Kč. Exkurze do papíren Smurfit Kappa Czech s.r.o. – absolvovali žáci 6. ročníku.  

 Ekologický pobyt .Sluňákov byl připraven pro 5. a 7. ročník.  

 ŠD si připravila Hallowenský týden. 

 Šelmy v našich lesích – takto byl nazván projektový den o vlcích.  

 9. ročník navštívil Veletrh povolání. 

 .V listopadu se uskutečnila Exkurze Osvětim pro 9.ročník a zájemce z ostatních tříd. 

 V projektu „Krokus“ jsme si připomněli vzpomínkou vysázení žlutých krokusů utrpení 

židovského obyvatelstva za 2. světové války. 

 Akce – Babičko, dědečku, pojďte s námi do školy – nám umožnila zapojit do her a soutěží i 

prarodiče, kteří pracovali se svými vnoučaty. Tato akce měla velmi pozitivní ohlas. Domácí 

úkol zněl: Vezmi svou babičku nebo dědečka do školy a přijďte si společně užít příjemné 

zábavné soutěžní odpoledne. Mnohé děti splnily úkol na jedničku a 6. 11. 2019 propuklo 

soutěživé klání rodinných týmů. Zúčastnění prožili chvíle plné radosti, smíchu, soutěžení, ale 

také posezení u dobré kávy či čaje. Mnohé úkoly vyžadovaly vzájemnou spolupráci a 

podporu. Všechny týmy zdárně zvládly nástrahy všech stanovišť a po zásluze byly odměněny 

nejen drobnými cenami, ,ale také velkým potleskem a slovy chvály.  

 Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli  SCIO testy, které dětem zaplatilo SRPDŠ 

 29. listopadu rozsvítili děti a žáci školy vánoční strom v Hrabství. Naši nejmenší a žáci 

1. stupně ZŠ si připravili vánoční básničky, písničky a koledy 
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 Žáci školy si připravili kulturní program na předvánoční posezení důchodců ve Skřipově a 

na Hrabství. 

 Na Úřadu práce získali žáci 9. ročníku informace k možnostem výběru škol nebo učilišť a 

pomoc při rozhodování, kam se hlásit po ukončení základního vzdělání. 

 

 Nezapomněli jsme ani na naše spoluobčany - důchodce, kteří tráví vánoční svátky 

v nemocnici. Vánoční dílničky pro tyto pacienty připravil 7. ročník a navštívil je ve 

Slezské nemocnici v Opavě. 

 V prosinci rovněž proběhlo vítání občánků a slavnost jubilantů, kde vystupují naši žáci 

s krátkým kulturním vystoupením. 

 ŠD si přiblížila vánoční čas pečením cukroví a výrobou dárků pro své blízké. 

 Žáci 5. ročníku, ale i ostatní žáci 1. stupě se zapojili do programu „Zdravá pětkaˇ, kde se 

učí děti sestavovat správně jídelníček, doví se o zdraví nebo škodlivosti některých 

potravin. Nechybí ani ochutnávka ovoce a zeleniny. 

 V lednu absolvovali Ozdravný pobyt s environmentálním programem v ekologickém 

centru Lipka, pracoviště Rychta na Drahanské vrchovině žáci 8.a 4. ročníku. 

 

 Filmový štáb Evropské sítě pro rozvoj venkova (European Network forRuralDevelopment) 

natáčel v od 11. do 13. února v území MAS Opavsko příklady spolupráce v rámci metody 

LEADER, které mimo jiné ukazují zapojení komunity a udržitelná energetická řešení. 

           V rámci spolupráce s MAS nás navštívila tato delegace z Bruselu, která se zajímala o      

           vytápění peletkami v naší škole a rovněž ji zaujal rozvoj robotiky v rámci Klubu malých     

            zvědavců. 

 Na únor byl rovněž připraven ozdravný pobyt s ekologickým programem pro žáky 6. 

ročníku. 

 Pro 6. ročník byl připraven preventivní program HELP P3 – Poruchy příjmů potravin. 

 V KD Hrabství byl uspořádán maškarní ples hlavně pro menší děti, které si jej dostatečně 

užily. 

 Další plánované akce jako – Škola nanečisto, Klokan, sportovní soutěže, divado, 

křesťanské Velikonoce, plavecký kurz, školní výlety, exkurze, Den matek, Dětský den, 

kulturní akce z důvodu koronavirových opatření nemohly být uskutečněny. 

 

 

 

D. Sportovní a rekreační akce, soutěže  

 Plavecký výcvik v letošním roce z důvodů koronavirové krize neuskutečnil. 

 Mezi tradiční a velice oblíbené sportovní akce patří před Vánocemi soutěž ve skoku 

vysokém nazvaná O pohár starosty obce, soutěž se uskutečnila 18.12.2019. 

 24. - 28.2.2020 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. 

 13.2. Soutěž ve šplhu – 6. a 7. tříd 
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E. Prezentace školy na veřejnosti 

 

Důležitou součásti naší činnost je i prezentace školy na veřejnosti, na akcích pro rodiče a 

výstavách ve škole i v okolních vesnicích. Webové stránky školy, ale i obecní Zpravodaj 

informuje o všech událostech ve škole i mimo školu. Esteticky sladěná výzdoba školy, chodeb a 

tříd svědčí o šikovnosti a zručnosti našich žáků i vyučujících. 

 O prezentaci naší školy na veřejnosti se žáci zasloužili také svou účastí na různých vědomostních, 

sportovních i dovednostních soutěžích. 

Důležitou součástí každé školy je pravidelná prezentace žáků během školního roku na veřejnosti a 

na kulturních akcích určených pro veřejnost. 

Tradičně se naše škola spolu se ŠD prezentuje na výstavě v Jakubčovicích. Proběhl oblíbený 

Vánoční jarmark ve Skřipově. 

 

Děti také pravidelně obohacují program při těchto příležitostech: 

 

Vítání prvňáčků, setkání s jubilanty, oslavy výročí osvobození obce, vítání občánků apod. 

Také děti mateřských škol a školní družiny prezentují své dovednosti na akcích pro veřejnost - 

výstavy, Vánoční jarmark, slavnostní zahájení školního roku, 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 probíhají za přítomnosti zákonných zástupců žáků, představitelů 

zřizovatele školy, SRPDŠ, Rady školy a rodičů. 

 

F 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. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho-1
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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. 

 

Zaměřili jsme se na tyto oblasti: 

ENERGIE 

Sledování teploty ve třídách (měření) 

Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) 

Nesvítíme zbytečně? (průběžné sledování)  

VODA 

Sledování spotřeby vody v ZŠ 

EKO čisticí prostředky pro úklid, ŠJ 

Kontrola vodovodních kohoutků (průběžně) 

Umístění ekocedulek Šetři vodou  

ODPADY 

Opravdu třídíme? - bodování odpadkových košů ve třídách na 1. stupni 

Třídění, vývoz a evidence odpadu (papír, plasty, sklo, baterie, drobné elektrospotřebiče, PET 

víčka, hliník) 

PROSTŘEDÍ 

Školní zahrada – úprava, sklizeň, péče 

Pěstování a zpracování bylinek ve školní zahradě 

Péče o přírodní zahradu – údržba 

Den Země – celoškolní projekt 

Sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v regionu a emise škodlivých látek 

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 
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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: 

září – březen Schůzky Ekotým 

 

5. 9. Projektový den: Ekosystém les 6.- 9.ročník 

 

9. - 13. září Noc s netopýry (2. stupeň přírodopis) 

 

9. 10. Exkurze do papíren Smurfit Kappa Czech, s.r.o. - 6.ročník 

 

14. - 16. 10. Ekologický pobyt - Sluňákov 5. roč. 

 

16. - 18. 10 Ekologický pobyt - Sluňákov 7. roč. 

 

22. 10. Projektový den - Šelmy v naších lesích 

 

1. 11. Projekt „Krokus“ 

 

11. 11. ZOO soutěž - II. Stupeň 

 

listopad 2019: Recyklohraní – Asekol (baterie, elektronika) 

 

září-březen: Léčivé rostliny v lékařství (1. patro) 

říjen – listopad: Údržba Venkovní zahrady (8. ročník) 

listopad – únor: Oprava Hmyzího hotelu 

listopad – výroba pomůcky Stopy zvířat (6. třída) 

13. - 17. 1. Ozdravný pobyt s environmentálním programem 8. ročník a 4.r očník 

leden – únor: výroba ptačích budek 

17. - 21.2. Ozdravný pobyt s ekologickým programem 6. ročník 

únor: Výtvarná soutěž – Téma: Živly 
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únor – červen: Vývoj pakobylky růžkaté (6. třída, chodba přízemí) 

březen: Výtvarná a literární soutěž Lungta  

březen: Lungta – Myšlenky Dalajlamy (2. patro) 

 

Ozdravné pobyty s environmentálním programem 

Ozdravné pobyty se konaly v termínu 16.1.-20.1.2020 a 25.2.- 1.3.2020 místem 

konání byla Lipka- pracoviště Rychta, Krásensko 79, 683 04 Drnovice. Akce se zúčastnilo 

v prvním turnusu 31 žáků ( 8. a 4. ročník), v druhém turnusu 19 žáků. 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 2019/2020 

 

Výchovně vzdělávací proces a školní vzdělávací program 

Hlavní filosofií školy je: 

 podporovat rozvoj každého jedince dle jeho potřeb a dispozic a připravit jej na plnohodnotný život 

v současné společnosti  

 dát dítěti dostatek podpory, péče a lásky 

 respektovat individuální potřeby každého dítěte 

 vycházet z výchovy v rodině, dbát na nenásilný přechod dítěte do školky a tím mu usnadňovat první 

krůčky bez maminky.  

 rozvíjet celou jeho osobnost, poskytnout mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu 

 učit ho být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti 
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Mateřská škola má vytvořený vlastní školní vzdělávací program (dále ŠVP)s názvem „Povídáme 

celý den“. ŠVP je pro každé dítě koncipován na tři roky se zvyšující se náročností tak, aby dítě 

získalo klíčové kompetence a směřovalo k očekávaným výstupům, které jsou dány Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 

 

Vzdělávací obsah  ŠVP „ Povídáme celý rok“ je uspořádán do integrovaných bloků, které 

jsou odvozeny z přirozeného cyklu přírodních a společenských situací, ročních období a z dalších 

situací s nimi spojených, Vycházíme z přirozených potřeb dítěte a jeho životu blízkých a z všech 

období roku ve spojení s charakteristickými činnostmi, tradicemi, zvyky, oslavami a svátky, 

Názvy integrovaných bloků jsou pro obě mateřské školy společné. Integrované bloky nastiňují 

tematické okruhy, které na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden 

do druhého. Integrované bloky dané ŠVP jsou ve TVP konkretizovány do tematických celků a 

rozpracovány učitelkami ve třídě, kde získají určitou strukturu a konkrétní náplň tak, aby 

obsahovaly všech pět vzdělávacích oblastí daných RVP PV. Nezbytnou součástí naší práce je 

tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. 

Přehled integrovaných bloků (s možnými tematickými celky) : 

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ To jsem já, to jsme my Podzim už je tu Příroda mění barvy 

ZIMNÍ RADOVÁNKY Těšíme se na Vánoce Sněží, sněží, mráz kolem běží Svět kolem nás 

JARNÍ PROBUZENÍ Jaro se probouzí Všechno kolem kvete Kde mají domov zvířátka 

LETNÍ DOVÁDĚNÍ Co už umím, co už znám Hurá na prázdniny 

 

Mateřská škola je zaměřena na podporu zdravého vývoje dítěte komplexně, po všech jeho 

stránkách. Naším hlavním cílem je vychovávat z dětí samostatné, vyrovnané a citově založené 

osobnosti.  

o Snažili jsme se o vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání, 

pomáhali jsme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání. 

o Formou hry jsme se snažili o edukaci dětí ve všech oblastech dětské osobnosti. Předávali 

jsme  dětem nové znalosti, dovednosti a vědomosti.Podporovali jsme jejich tělesný rozvoj, 

spokojenost a pohodu. 

o Rozvíjeli jsme u dětí schopnost přemýšlet a rozhodnout se, chápat lidská práva, 

komunikovat s kamarády, s dospělými, spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé. Starší 

děti pomáhají mladším a naopak, mladší mohou získané zkušenosti a znalosti následně 

využít ke svému rozvoji. 

o Předškolním dětem bylavěnována individuální péče tak, aby byly připravené na vstup do 

základní školy. 

o Snažili jsme se vycházet z pedagogické analýzy-z pozorování a uvědomění si 

individuálních potřeb a zájmů dětí, ze znalosti jejich aktuálních rozvojových i 

vzdělávacích pokroků. 

o Podařilo se nám začlenit do mateřské školy i 2 leté děti a připravit podmínky pro jejich 

pobyt v mateřské škole i po personální stránce. 

o Mateřská škola spolupracovala se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a 

právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje 

dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a 

společnosti. 
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Očekávané výstupy ze ŠVP byly naplňovány během celého pobytu dětí v mateřské škole pestrou 

nabídkou činností formou vedených i spontánních aktivit. Pracovali jsme formou nabídky 

činností, ze které si mohou děti volit, přičemž jsme podporovali samostatnost dětí s oceněním 

jejich snahy. 

 

Environmentální výchova 

Do vzdělávacích činností byly zařazeny prvky environmentální výchovy, prvky ekologie a 

péče o přírodu. Učitelky využívaly pro práci prostředí, ve kterém se MŠ nachází. Seznamovaly 

děti s živou a neživou přírodou a učily je přírodu chránit a starat se o ni..  

 

Ekologická výchova 

Děti jsou vedeny ke správnému chování v přírodě a jako každý rok se seznamují s tříděním 

odpadu. Děti jsou vedeny k šetření s vodou a s potravinami. 

 

Inkluzívní vzdělávání 

V letošním školním roce mateřskou školu nenavštěvovalo žádné dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami podle §16 zákona 561/2004 Sb. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena v ŠVP MŠ. Cílem výchovného 

působení je posilovat u dětí odpovědnost za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho 

věku a schopnostem 

Do jídelníčku byly zařazovány výrobky racionální výživy jako kuskus, bulgur, cizrna aj 

Prevence rizikových projevů chování 

V rámci rizikových projevů chování jsme diskutovali s dětmi, upozorňovali je, jak se 

chovat na zahradě, venku na vycházce, na výletě, ve třídě, v lese, u vody – zařazeno do ŠVP.  

Učitelky průběžně, ale i cíleně, s dětmi o rizikovém chování hovořily. Zaměstnanci školy byli 

proškoleni a seznámeni s vnitřními směrnicemi BOZP. O informování dětí na možná rizika vedou 

učitelky zápisy v třídních knihách. 

Prevence sociálně patologických jevů  

Učitelky každodenně vysvětlují zásady pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné 

pomoci a respektování se navzájem. Ve třídách si děti a učitelky stanovují pravidla chování a 

vzájemného soužití.Využívají komunikačního kruhu k vyslechnutí ostatních, děti mohou říci svoji 

myšlenku a názor. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

25.10. – projektový den – Slezské muzeum Opava – Krajina kolem nás – příroda. Zvířata 

15.11. – projektový den – Slezské muzeum Opava – Muzikohrátky – hudba, divadlo, loutky 

Začátkem prosince proběhlo mnoho akcí pro děti obou MŠ – Skřipov a Hrabství: Fotografování 

dětí s vánoční tématikou,Andělsko - čertíkové dopoledne,adventní tvořivé dílničky pro rodiče i 

děti, Vánoční dopoledne s nadílkou 

21.1.Divadlo Koloběžka:Cirkus  na cestách 

23.1. přednáška pro rodiče – Mgr. Lenka Bínová – Předčtenářská a předmatematická gramotnost 

dětí  

. 
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HODNOCENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ROK 2019 – 2020 

 

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 ,, - předčítání pohádek žáků 2. třídy prvňáčkům 

v průběhu školního roku. 

Celoroční výstavka prací žáků v Coop Skřipov 

Dýňobraní – dlabání dýní – výstavka a výzdoba prostor ŠD a ZŠ (24. - 25.10.2019) 

Keramika – jednoduché podzimní motivy z vykrajovátek, závěsy  

Výtvarná a pracovní činnost – ježek - tvoření z přírodnin, podzim – malba kuličkou, listy – 

otisky, sádrové odlitky – podzimní motivy (malba temperovými a vodovými barvami) listy – 

závěsy 

Vycházky do okolí – pozorování podzimní přírody, stavění z přírodnin, sběr přírodnin a hub 

Celý podzim se věnujeme také venkovním sportovním aktivitám na kurtu, školním hřišti, hřišti TJ 

Sokol, 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 25.9.2019) pod vedením  

p. Zdeňka Týna (1-2 x za měsíc), 1x měsíčně žáci navštěvovaly třídu výpočetní techniky (výukové 

programy) 

 

LISTOPAD, PROSINEC  

Halloweenská noc - spaní ve ŠD (8. 11. 2019) – výzdoba chodeb, učebny ŠD, průvod vesnicí, 

soutěže, úkoly v prostorách tělocvičny. Spaní žáků v prostorách ŠD. Akce se zúčastnilo 27 žáků  

(1. – 3. třída) 
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Výtvarná a pracovní činnost – roční období – kolektivní práce – lepení mozaiky z pet víček, 

netopýři - stříhání, lepení, malba houbičkou, výroba masek – na Halloweenskou noc, sova – 

z dřevěných koleček, svícny – skládání papíru, skřítci – výroba z koudele a větviček, sádrové 

odlitky – malba temperovými barvami – zápichy, výroba čertů z papíru, Mikuláš – malba 

vodovými barvami vánoční přáníčka, dopis Ježíškovi … 

Adventní výstava prací žáků v Jakubčovicích – keramické a papírové výrobky (23. – 24. 11. 

2019) 

Mikulášská nadílka  - návštěva Mikuláše, čerta a anděla – zpěv písní a recitace básní (5. 12. 

2019) 

Pečení vánočního cukroví – linecké - pro všechny žáky ŠD (9.-10. 12. 2019) 

Vánoční nadílka v ŠD – posezení u stromečku,rozbalování dárků (společenské hry), zpěv a 

poslech koled (16.12.2018) 
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Výroba betonových svíček  - zdobení dle fantazie – dárky pro rodiče, dárky pro zastupitelstvo 

(p. ředitelka) 

Keramika – vánoční svícen, vánoční motivy – zápichy, závěsy 

Výzdoba chodeb a učebny na téma Vánoce a u příležitosti Jarmarku na ZŠ (13. 12. 2019) – 

prodej výrobků žáků ŠD 

 

LEDEN, ÚNOR 

Výtvarná a pracovní činnost – sněhuláci - různé techniky, zimní krajina – inkoust + zmizík, 

zimní sporty - kombinované techniky (práce s klovatinou, solí…), krmítko s ptáčky – práce 

s papírem, malba kuličkou, Valentýn – skládání papíru, přáníčka, Roláž, frotáž, muchláž – 

seznámení s technikami, tvoření s papírem, Karneval, klauni – papírový kornout zdobený 

Keramika – zimní motivy  - sněhulák, chaloupka, cedulka na dveře 

Turnaj ve vybíjené – 28. 1. 2020 

Vycházka k zimnímu krmelci – žáci přinesli zvířátkům staré pečivo, jablka, seno, mrkve a to vše 

odnesli ke krmelci. Cestou jsme hráli různé pohybové hry. Akce se zúčastnilo 28 žáků (13. 1. 

2020) 

Turnaj ve stolním fotbale - probíhal v průběhu měsíce únor, vítězové si odnesli diplomy a 

sladkou odměnu. 

 

BŘEZEN 

Odpolední návštěva knihovny ve Skřipově  (2. a 9. 4. 2020) – vzdělávací program a beseda  

o knihách (v rámci projektu ). Akce se zúčastnilo celkem 36 dětí.  

Od 11.3. – 24.5. školní družina uzavřena kvůli koronavirové epidemii. 

Od 25. 5. 2020 byla poskytována odpolední činnost pro děti 1. – 3. třídy 

 

 
 

 
 
 

 

9.1. Kontrolní inspekční činnost 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 

IX. Část 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
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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. 

9.3 Veřejnoprávní kontrola 

 

14. 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 2019  (k 31.12.2019) 

 

X. Část 

Základní údaje o hospodaření školy 
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Základní škola a Mateřská škola Skřipov, příspěvková organizace  

k  31. 12. 2019

účet text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady

celkem dotace MŠMT účelové dotace dotace obec ost.zdroje doplňkové činn.

501 Potraviny 1 391 364,25 1 005 438,58 385 925,67

501 Nákup materiálu 342 387,30 1 565,00 206 274,16 120 377,20 14 170,94

501 ochranné pomůcky 2 237,00 2 237,00

501 učebnice,UP 160 933,38 95 840,00 25 553,38 26 758,00 12 782,00

502 el. energie 300 504,00 284 110,50 16 393,50

502 plyn 165 936,00 145 871,91 20 064,09

502 voda 41 256,71 37 021,30 4 235,41

502 dřevní peletky 261 592,00 234 334,52 27 257,48

513 reprezentace 0,00

511 opravy 196 712,89 182 609,59 14 103,30

512 cestovné 38 132,00 38 132,00

518 školení 80 454,90 21 570,00 43 100,00 15 034,90 750,00

518 bankovní poplatky 15 226,00 15 226,00

518 ostatní služby 658 922,77 23 246,00 129 527,20 425 439,35 76 250,02 4 460,20

518 plavecký výcvik 0,00

518 lyžařský výcvik 102 942,00 10 992,00 91 950,00

521 platy 13 209 708,00 12 424 328,00 392 605,00 160 153,00 232 622,00

524,525 pojištění ke mzdám 4 466 783,56 4 206 643,37 110 931,24 86 230,95 62 978,00

527 FKSP 259 761,94 246 360,18 6 453,36 3 219,60 3 728,80

527 jiné sociální náklady 6 000,00 6 000,00

521 náhrady platu 176,00 176,00

531 Daň silniční 2 400,00 2 400,00

542 Pokuty, penále 1 010,00 1 010,00

549 Pojištění 14 707,51 14 707,51

551 odpisy 62 619,00 16 575,00 46 044,00

558 DDHM 743 839,72 33 667,00 319 032,00 309 733,71 81 407,01

569 Pojištění financí 390,00 390,00

celkem 22 525 996,93 17 055 456,55 1 027 202,18 2 220 000,00 1 451 502,11 771 836,09

Výnosy

601 Tržby 1 715 675,00 1 017 066,00 698 609,00

602 Služby 53 219,00 36 964,00 16 255,00

602 Úplata MŠ – ŠD 131 402,00 131 402,00

602 lyžařský výcvik 91 950,00 91 950,00

603 Pronájmy 57 270,00 57 270,00

662 úroky 0,00

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00

648 zúčtování fondů 176 627,34 176 627,34

649 Jiné výnosy 24 962,21 24 962,21

672 Dotace 20 077 977,93 16 816 075,00 1 027 202,18 2 220 000,00 14 700,75

672 Dotace ÚZ 33074,33074 239 381,55 239 381,55

celkem  22 568 465,03 17 055 456,55 1 027 202,18 2 220 000,00 1 493 672,30 772 134,00

hlavní činnost doplňk.činnost

hospodářský výsledek 42 468,10 0,00 0,00 0,00 42 170,19 297,91

411 Fond odměn 114 195,00 414 Fond rezervní 113 624,87

412 FKSP 159 425,74 Nevyčerpané dotace: 414 Fond rezervní 422 669,67

413 Fond rezervní 73 307,40 416 Fond investiční 69 198,17

  

   

14.2.2020

Rozbor hospodaření za rok 2019

Stavy fondů

Zpracovala : Dagmar Horáčková
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Základní údaje o hospodaření školy

podrobné

Skutečnost

rok 2018

Prostředky Projekty Prostředky Prostředky Projekty Prostředky Hospodářská

Celkem Obce SR Celkem Obce SR činnost Celkem

Spotřeba materiálu celkem (účet 501) 1 756 919 345 773 20 550 230 383 596 706 1 371 629 25 553 99 642 400 097 1 896 921

z toho: spotřeba materiálu 430 257 345 773 20 550 230 383 596 706 366 190 25 553 99 642 14 171 505 556

              spotřeba potravin 1 326 662 0 1 005 439 385 926 1 391 364

Spotřeba energie celkem (502) 838 915 737 300 737 300 701 338 67 950 769 289

z toho: elektřina 269 802 248 000 248 000 284 111 16 394 300 504

              plyn 149 629 168 000 168 000 145 872 20 064 165 936

              peletky 384 862 290 000 290 000 234 335 27 257 261 592

              voda 34 622 31 300 31 300 37 021 4 235 41 257

Náklady na reprezentaci (513) 0 0 0 0

Služby celkem (518) 654 965 537 500 34 800 572 300 598 678 209 591 44 816 4 460 857 546

Opravy a udržování (511) 298 981 150 000 150 000 196 713 196 713

Cestovné (512) 43 543 25 000 25 000 38 132 38 132

Mzdové náklady (521) 10 898 978 235 000 500 000 12 372 070 13 107 070 160 329 392 605 12 424 328 232 622 13 209 884

Zákonné pojištění (524) 3 637 438 79 900 170 000 4 206 642 4 456 542 57 097 109 574 4 183 224 62 207 4 412 102

Zákonné pojištění (525) 44 949 1 011 2 100 3 111 29 134 1 357 23 420 771 54 682

Příděl do FKSP (527) 213 543 4 450 10 000 246 362 260 812 3 221 6 453 246 360 3 729 259 763

Lékařské prohlídky (527) 5 200 5 200 5 200 6 000 6 000

Silniční daň (531) 2 400 0 2 400 2 400

pokuty a úroky z prodlení (541,542) 0 0 0 1 010 1 010

Odpisy (551) 42 471 60 660 60 660 62 619 62 619

Odpisy vyřazených pohledávek (557) 0 0 0 0

Drobný majetek (558) 126 753 150 500 150 500 391 141 319 032 33 667 743 840

Ostatní finanční náklady (569) 0 0 0 390 390

Ostatní náklady (549) 14 708 14 706 0 14 706 14 708 14 708

Náklady celkem 18 579 764 2 347 000 737 450 17 055 457 20 139 907 3 634 538 1 064 166 17 055 457 771 836 22 523 207

Tržby (601) 1 626 990 0 1 017 066 698 609 1 715 675

Služby (602) 246 339 127 000 127 000 223 352 36 964 16 255 276 571

Z toho: Úplaty 137 988 127 000 127 000 131 402 131 402

              Lyžařský výcvik 90 066 0 91 950 91 950

Pronájmy (603) 35 420 0 57 270 57 270

Úroky přijaté (662) 0 0 0

Výnosy z prodeje materiálu (644) 120 0 0

Zúčtování fondů (648) 68 926 0 176 627 176 627

Jiné výnosy (649) 63 385 0 24 962 24 962

Dotace (672) 16 562 923 2 220 000 737 450 17 055 457 20 012 907 2 234 701 1 027 202 17 055 457 20 317 360

Z toho: rozpouštění transferů 11 761 0 14 701 14 701

Výnosy celkem 18 604 103 2 347 000 737 450 17 055 457 20 139 907 3 676 708 1 064 166 17 055 457 772 134 22 568 465

Hospodářský výsledek 24 340 0 0 0 0 42 170 0 0 298 45 258

Ukazatel Rozpočet na rok 2019 Skutečnost roku 2019

 
 

Čerpání fondů organizace k 31.12.2019

Počáteční stav Konečný stav

k 1.1.2019 k 31.12.2019

411 Odměny 114 195 0 0 114 195

412 FKSP 165 111 259 763 265 448 159 426

413 Rezervní 148 968 24 340 100 000 73 307

414 Rezervní z darů + Evropské a národní fondy 1 103 207 534 971 1 101 884 536 295

416 Investiční 49 200 225 539 205 540 69 198

Fond Příjmy Výdaje

 
 

Základní údaje o hospodaření školy

Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek

30.6.2019 1 795 225,41 2 026 483,51 231 258,10 363 541,64 416 875,00 53 333,36

31.12.2019 3 671 502,11 3 713 672,30 42 170,19 771 836,09 772 134,00 297,91

Závěrka k 

datu

Hlavní činnost Vedlejší činnost
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Základní škola a Mateřská škola Skřipov, příspěvková organizace  

k  30. 06. 2020

účet text Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady

celkem dotace MŠMT účelové dotace dotace obec ost.zdroje doplňkové činn.

501 Potraviny 536 956,59 330 654,93 206 301,66

501 Nákup materiálu 202 867,80 664,00 202 203,80

501 ochranné pomůcky 0,00

501 učebnice,UP 116 283,52 64 015,17 44 883,85 7 384,50

502 el. energie 145 571,00 132 231,06 13 339,94

502 plyn 57 000,00 48 002,78 8 997,22

502 voda 23 164,60 20 978,76 2 185,84

502 dřevní peletky 145 380,00 130 855,29 14 524,71

513 reprezentace 0,00

511 opravy 154 498,79 154 498,79

512 cestovné 14 651,50 967,00 13 684,50

518 školení 24 363,00 11 720,00 7 270,00 5 373,00

518 bankovní poplatky 8 557,00 8 557,00

518 ostatní služby 310 833,13 4 000,26 306 293,59 539,28

518 plavecký výcvik 0,00

518 lyžařský výcvik 84 803,00 29 993,00 54 810,00

521 platy 6 976 787,00 6 739 362,00 197 282,00 21 815,00 18 328,00

524,525 pojištění ke mzdám 2 333 190,48 2 290 021,34 34 141,10 5 480,49 3 547,55

527 FKSP 135 924,06 133 420,86 1 975,64 320,20 207,36

527 jiné sociální náklady 1 000,00 1 000,00

531 Daň silniční 0,00

549 Pojištění 37 728,00 37 728,00

551 odpisy 23 280,00 23 280,00

558 DDHM 84 161,90 1 146,67 31 716,33 51 298,90

celkem 11 417 001,37 9 239 686,04 321 933,18 1 188 261,16 399 149,43 267 971,56

Výnosy

601 Tržby 640 702,00 321 840,00 318 862,00

602 Služby 11 105,00 11 105,00

602 Úplata MŠ – ŠD 46 395,00 46 395,00

602 lyžařský výcvik 54 810,00 54 810,00

603 Pronájmy 12 144,00 12 144,00

662 úroky 0,00

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00

648 zúčtování fondů 0,00

649 Jiné výnosy 275,00 275,00

672 Dotace 11 274 389,10 9 717 600,00 321 933,18 1 230 000,00 4 855,92

672 Dotace ÚZ 33074,33074 0,00

celkem  12 039 820,10 9 717 600,00 321 933,18 1 230 000,00 428 175,92 342 111,00

hlavní činnost doplňk.činnost

hospodářský výsledek 622 818,73 477 913,96 0,00 41 738,84 29 026,49 74 139,44

411 Fond odměn 114 195,00 414 Fond rezervní 113 624,87

412 FKSP 159 425,74 Nevyčerpané dotace: 414 Fond rezervní 422 669,67

413 Fond rezervní 73 307,40 416 Fond investiční 69 198,17

  

   

14.7.2020

Rozbor hospodaření za rok 2020

Stavy fondů

Zpracovala : Dagmar Horáčková
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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 roce2019/ 2020. Dotace však nebyla z důvodů  koronavirové krize (uzavření 
bazénu) využita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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) 

 

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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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. 

 

 

Ukončení 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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PŘEHLED ČERPÁNÍ

Podpořeno v rámci NPŽP - Výzva č. 13/2017

Název projektu: 

Číslo smlouvy: 

Příjemce dotace: 

Termín zahájení, dokončení a ZVA:

Položka rozpočtu - popis prací a výdajů

Celkové 

způsobilé výdaje 

žádosti

Dodavatel
Číslo 

dokladu

Datum 

vystavení

Datum 

úhrady dle 

bank.výpisu

Částka na 

dokladu 
1) 2) 

DPH Kč 

(nárokované 

u FÚ)

Způsobilé 

výdaje na 

ozdravný 

pobyt

1. Osobní náklady -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

2. Výdaje na cestovné -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

3. Nákup materiálu -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

4. Výdaje na služby 90 265 Kč        -  Kč         -  Kč        90 265 Kč  

Hromadná doprava 18 112Centrum sociálních služeb5633200018 29.1.2020 11.2.2020 18 112

Ubytování žáků 19 840Lipka-školské zařízení pro enviromentální vzdělávání2000005 16.1.2020 27.1.2020 19 840

Stravování žáků 27 203Lipka-školské zařízení pro enviromentální vzdělávání2000005 16.1.2020 28.1.2020 27 203

Zajištění EVP 25 110Lipka-školské zařízení pro enviromentální vzdělávání2000005 16.1.2020 29.1.2020 25 110

5. Výdaje na publicitu -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

Celkem 90 265 Kč        -  Kč         0 90 265 Kč  

Parametry ozdravného pobytu č. 2

Hodnota

4

5

30

31

54 250 Kč     

90 265 Kč     

97 Kč           

162 Kč         

Přehled financování

Předpoklad 

celkového 

financování 

žádosti

Předpoklad 

financování 

samostatného 

pobytu

Způsobilé 

výdaje / 

podpora na 

pobyt

Vyčerpáno v 

rámci žádosti

Aktuální 

čerpání za 

pobyt

Zbývá 

vyčerpat

Způsobilé výdaje 255 226 Kč      85 075 Kč                90 265 Kč      97 275 Kč     90 265 Kč      67 687 Kč 

Výše podpory 157 500 Kč      57 750 Kč                54 250 Kč      59 500 Kč    54 250 Kč      43 750 Kč 

Ozdravný pobyt s environmentálním programem

1061862

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

01. 01. 2019, 29. 02. 2020 a 31. 05. 2020

Parametr dle skutečnosti

Nákladovost ekolog.výchovy (Kč/hod.žák)

Počet dní realizovaného ekologického výukového programu

Počet hodin ekologického výukového programu

Počet absolvujících žáků

Maximální výše dotace na ozdravný pobyt

Způsobilé výdaje na ozdravný pobyt

Celková nákladovost pobytu

Počet nocí pobytu
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PŘEHLED ČERPÁNÍ

Podpořeno v rámci NPŽP - Výzva č. 13/2017

Název projektu: 

Číslo smlouvy: 

Příjemce dotace: 

Termín zahájení, dokončení a ZVA:

Položka rozpočtu - popis prací a výdajů

Celkové 

způsobilé výdaje 

žádosti

Dodavatel
Číslo 

dokladu

Datum 

vystavení

Datum 

úhrady dle 

bank.výpisu

Částka na 

dokladu 
1) 2) 

DPH Kč 

(nárokované 

u FÚ)

Způsobilé 

výdaje na 

ozdravný 

pobyt

1. Osobní náklady -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

2. Výdaje na cestovné -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

3. Nákup materiálu -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

4. Výdaje na služby 49 566 Kč        -  Kč         -  Kč        49 566 Kč  

Hromadná doprava 4 903České dráhy, Autodoprava Tesař2020014 3.2.2020 16.1.,17.1,31.3.2020 4 903

Ubytování žáků 12 600 Lipka 2000077 25.2.2020 12 600

Stravování žáků 16 673 Lipka 2000077 25.2.2020 16 673

Zajištění EVP 15 390 Lipka 2000077 25.2.2020 15 390

5. Výdaje na publicitu -  Kč             -  Kč         -  Kč        -  Kč        

Celkem 49 566 Kč        -  Kč         0 49 566 Kč  

Parametry ozdravného pobytu č. 3

Hodnota

4

5

30

19

33 250 Kč     

49 566 Kč     

87 Kč           

162 Kč         

Přehled financování

Předpoklad 

celkového 

financování 

žádosti

Předpoklad 

financování 

samostatného 

pobytu

Způsobilé 

výdaje / 

podpora na 

pobyt

Vyčerpáno v 

rámci žádosti

Aktuální 

čerpání za 

pobyt

Zbývá 

vyčerpat

Způsobilé výdaje 255 226 Kč      68 783 Kč                49 566 Kč     187 540 Kč     49 566 Kč      18 121 Kč 

Výše podpory 157 500 Kč      40 250 Kč                33 250 Kč     113 750 Kč    33 250 Kč      10 500 Kč 

Ozdravný pobyt s environmentálním programem

1061862

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

01. 01. 2019, 29. 02. 2020 a 31. 05. 2020

Parametr dle skutečnosti

Nákladovost ekolog.výchovy (Kč/hod.žák)

Počet dní realizovaného ekologického výukového programu

Počet hodin ekologického výukového programu

Počet absolvujících žáků

Maximální výše dotace na ozdravný pobyt

Způsobilé výdaje na ozdravný pobyt

Celková nákladovost pobytu

Počet nocí pobytu
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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. Z 

důvodu koronavirové krize a uzavření škol byl termín realizace projektu prodloužen do 

prosince2020. 

 

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. 

 

 

Realizace projektu:Multimediální učebna a posílení vnitřní konektivity školy 

Podstatou projektu bylo  vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity. V rámci 

projektu došlo k realizaci stavebních úprav učebny, zajištění bezbariérového přístupu a 

bezbariérového sociálního zázemí, pořízení učebních pomůcek a IT vybavení. Projekt byl 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. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

1. Vybudování multimediální učebny 

2. Zajištění bezbariérového sociálního zázemí 

3. Zajištění bezbariérového přístupu 

4. Zajištěn konektivity školy 
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Podané žádosti: 

 

Šablony III 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora 

extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 

dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Celkové způsobilé výdaje 594 060 ,-Kč 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP 

Název projektu Skřipov III 

Žádost byla schválená 

 

 

Polytechnická učebna 

Název v programu :Integrovaný regionální operační program 

Číslo výzvy461/06_16_075/CLLD_15_01 

Název projektu: Polytechnická učebna s rozšířenou výukou cizích jazyků 

Podstatou projektu je vybudování polytechnické učebny s rozšířenou výukou cizích jazyků. V 

rámci projektu dojde k pořízení IT vybavení, nábytku a učebních pomůcek. 

Projekt je zacílen na vybudování 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. 

Celkové způsobilé výdaje: 990,155,10Kč z toho vlastní zdroj financování 49 155,10Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Prostředky z fondu FKSP jsme použili následujícím způsobem: 

- Zaměstnanci školy měli možnost využít příspěvek na obědy 

- Zaměstnanci školy měli možnost čerpat příspěvek na víkendový rehabilitační pobyt 

- Poukázky na kulturní akce 

- Poukázky na masáže 

- Společné posezení zaměstnanců se seniory 

 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci: zákonní zástupci žáků dostávají informace o 

výsledcích vzdělávání a výchovy prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách, 

Část XIV. 

Údaj o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů vzdělávání 
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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 

Úřad práce v Opavě Beseda, brožury Přehled středních škol 

Sdružení Tereza, Natura ekologické aktivity 

Technické služby Opava, Plavecká škola 

Leandros 

plavecký výcvik 

Středisko volného času Opava projektové dny 

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  
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MUDr.Štencel závodní lékař, prohlídky školy 

Městské lesy Opava projektové dny 

Sluňákov je centrum ekologické výchovy v 

Horce nad Moravou 

ekologické pobyty žáků 

Li pka -  ekol ogi cké cent rum  
Li pka -  ekol ogi cké cent rum  

Centrum ekologické výchova Lipka ozdravné pobyty s environmentálním 

vzděláváním 

 
 

 
 

 
 

 
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) 

19+5 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

svobodném přístupu k informacím. 
 

Počet podaných žádostí o informace 8 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 

Výsledky řízení o sankcích 0 

Další informace vztahující se k zákonu 0 

 

Část XV. 
Výkon státní správy 

Článek XVI. 

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

https://www.vysocany.com/zs/clanek/2475
https://www.vysocany.com/zs/clanek/2475
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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. 

           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: 

 Připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyuč.předmětů a 

ročníků. 

 Do maximální možné míry narovnat rozdíly v úrovni znalostí a dovedností žáků 

způsobené samotnou formou výuky na dálku, ale i různou mírou zapojení žáků do 

výuky na dálku. 

Článek XVII. 
Závěr 

 

http://www.zsamsskripov.webpark,cz/
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 Vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční 

vzdělávání. 

 Soustředit se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v ČJ, M a cizím jazyce. 

 Hodnocení žáků-poskytování průběžné zpětné vazby,formy hodnocení. 

 Implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání běžné výuky 

 Udržet kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během vzdělávání na dálku. 

Veškeré osobní údaje uvedené ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019/2020 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 2019/2020 
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou dne: 
 
 

 
 

 
 
 

 
--------------------------------- 

Mgr. Eva Víchová 
ředitelka školy 

 

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy na školní rok 2019/2020 byla schválená Školskou 

radou Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 

dne  
 

 
 
 

---------------------------------- 
MUDr.Silva Švidrnochová 

předsedkyně školské rady 
 

 

 


