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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 

 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO 

 Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál 

 na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

 IČO: 00852589 

 REDIZO: 600 131 947 

 e-mail: podatelna@zsma.cz, regina.hajna@zsma.cz  

 tel.: 554 652 241 – spojovatelka, 777 719 362 - účetní 

 

a) Zřizovatel školy 

 Město Město Albrechtice 

 právní forma: Město (městský úřad), IČO 296 228 

 se sídlem: náměstí ČSA 10, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

 statutární zástupce: Ing. Jana Murová 

 tel.: 554 652 106, 554 652 211 

 e-mail: starosta@mesto-albrechtice 

 

b) Ředitelka školy 

 Mgr. Regína Hajná 

 tel.: 554 652 242, 777 719 340  

 e-mail: regina.hajna@zsma.cz 

 

c) Všechny součásti školy 

 

Školní jídelna 

 na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

 IZO: 102 868 310 

 tel.: 554 652 214, 777 719 365 

 vedoucí jídelny: Darja Stýskalová 

 e-mail: darja.styskalova@zsma.cz 

 kapacita k 31. 10. 2018   257 jídel  

 plánovaná kapacita 500 jídel 

 

Školní družina 

 na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

 IZO: 119 500 507 

 tel.: 554 652 241, 777 719 364 

 vedoucí vychovatelka: Alena Honajzerová 

 e-mail: alena.honajzerova@zsma.cz 

 kapacita k 31. 10. 2018 114 dětí 

 plánovaná kapacita 125 dětí 

 

 

Základní škola 

 na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

 IZO: 102 008 876 

 stav k 30. 9. 2018 368 žáků 

 plánovaná kapacita 540 žáků 

 

 

d) Datum zařazení do sítě 

 od 1. 1. 1993, právní subjekt, příspěvková organizace 
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e) Počet tříd, počet žáků (dle výkazů UIV) 

 

Počet tříd 

 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu 

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

18 18 371 368 20,61 20,44 

 
f) Přehled o dojíždějících žácích:  (dle zahajovacího výkazu), rok 2018/2019  

 

a) ze spádové oblasti b) z mimospádové oblasti 

Burkvíz 0 Bartultovice 2 

Česká Ves 0 Bohušov 4 

Dlouhá Voda 0 Dívčí Hrad 6 

Linhartovy 14 Horní Povelice 1 

Hynčice 27 Hejnov 9 

Opavice 16 Heřmanovice 1 

Piskořov 1 Holčovice 3 

Valštejn 3 Jelení 2 

Žáry 6 Jindřichov 6 

Město Albrechtice 193 Krnov 4 

  Liptaň 19 

  Osoblaha 2 

  Petrovice 2 

  Koberno 4 

  Rudíkovy 6 

  Slezské Rudoltice 9 

  Rusín 1 

  Třemešná 19 

  Víno 2 

  Vysoká 1 

Celkem 261  103 

+ 4 žáci v zahraničí 

 

g) Celkový počet žáků v prvním ročníku: 33 

 

h) ŠD, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 114 4/4 

 

i) Počet pracovníků školní jídelny 

  

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 

4 4,01 

 

j) ŠJ, která je součástí školy  

 

číslo 

řádku 
Ukazatel 2018 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita)     500 

2 Počet stravovaných žáků - údaje dle V 17-01       257 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ     4,01 

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ      64,08 
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Měsíc 

Počet 

stravovacích 

dnů 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Počet 

zapsaných 

zaměstnanců 

Počet 

zapsaných 

ostatních 

Počet 

uvařených 

obědů žáci + 

zaměstnanců 

Počet uvařených 

obědů celkem 

       

leden 21 266 34  5712 5712 

únor 16 266 34  4276 4276 

březen 18 264 35  4861 4861 

duben 19 264 33  5190 5190 

květen 20 263 33  5404 5404 

červen 21 255 33  5047 5047 

červenec       

srpen 4  23  91 91 

září 19 256 38 13 4949 5119 

říjen 21 257 40 16 5824 6084 

listopad 22 255 39 16 5968 6219 

prosinec 15 253 39 16 4023 4193 

celkem 196 2599 381 61 51345 52196 

průměr na 

měsíc 18 259,9 34,6 15,3 4667,7 4745,1 

průměr na 

den     261,96 266,3 

 

k) Celková kapacita školy a jejich součástí  (plánovaná kapacita) 

 školní jídelna 500 jídel 

 školní družina  125 žáků   

 základní škola 540 žáků 

 

l) Školní vzdělávací program 

 školní rok 2018/19 – 1. - 9.  Školní vzdělávací program pro základní 

 vzdělávání Cesta, č. j.: ZS/432/2007 

 
m) Další aktivity zařízení (seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při 

zařízení- školská rada podle zákona 561/2004 Sb., spolek rodičů, sportovní klub a jiné) 

 
Školská rada 

Byla jmenována v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)   

a na  základě usnesení zastupitelstva města Město Albrechtice (č.j.: usn. zast. 22/97/r)  s účinností ke dni 

1. února 2005. Po posledních doplňovacích volbách pracuje rada v následujícím složení: 

 
za zřizovatele: 

 Libor Švec, místostarosta, bytem Město Albrechtice  

 Miroslava Zlámalová, zapisovatelka, bytem Město Albrechtice,   

 Ing. Jana Murová, starostka města, bytem Město Albrechtice  

 

za zákonné zástupce: 

 Jana Mroščáková, bytem Město Albrechtice 

 Mgr. Jiří Mlčoušek, bytem Město Albrechtice (předseda rady)  

 Monika Chmelařová, bytem Město Albrechtice 

 

za pedagogické pracovníky: 

 Táňa Kurečková, bytem Město Albrechtice  

 Zdenka Závodná, bytem Město Albrechtice 

 Michaela Kubiszová, bytem Slezské Rudoltice  

 

Spolek rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál 

 město: Město Albrechtice, Opavická 1, 793 95  
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 vznik subjektu podle: zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 

 hlavní činnost: pomoc základní škole při práci s dětmi  

 změna IČ 623 52 482 od  23. 9. 2015  provedena změna zápisu na spolek 

 zákonný zástupce zakladatele: Miluše Kaletová 

 e-mail: miluse.kaletova@zsma.cz 

 pokladník: Jana Muroňová 

 e-mail: jana.muronova@zsma.cz 

 

n) Další údaje týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, 

návrhy k řešení pro zřizovatele: 

 

1. Rozvojové programy a realizované projekty financované z cizích zdrojů (včetně průběžně 

realizovaných) 

 

číslo 

aktivity 

V
y

h
la

šo
v

at
el

 

(E
U

, 
M

Š
M

T
, 

ji
n

é 

in
st

it
u

ce
, 

v
l.

 p
ro

je
k

ty
) 

Název projektu 
finanční 

hodnota dotace 

počet 

zapojených 

žáků 

1 

R
O

P
 M

S
K

 N
U

T
S

 I
I 

M
S

K
 

re
g

is
tr

ač
n

í 
čí

sl
o

: 

C
Z

.1
.1

0
/2

.1
.0

0
/3

0
.0

1
5

9
7

 

R
o

zv
o

j 
v

en
k
o

v
a 

Další etapa modernizace 

vybavení ZŠ Město Albrechtice 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

1
 7

1
3
 0

7
0

 K
č 

D
o

ta
ce

 p
o

k
ry

je
 8

5
%

 

z 
v

y
n

al
o

že
n

ý
ch

 p
ro

st
ře

d
k

ů
 

164 žáků 

z II. stupně 

školy 

2 

V
ý

zv
a 

č.
 0

2
_

1
6

_
0
2

2
 p

ro
 

P
o

d
p

o
ra

 š
k
o

l 
fo

rm
o

u
 p

ro
je

k
tů

 

zj
ed

n
o

d
u

še
n

éh
o

 v
y

k
az

o
v

án
í 

R
eg

is
tr

ač
n

í 
čí

sl
o

: 

C
Z

.0
2

.3
.6

8
/0

.0
/0

.0
/1

6
_

0
2
2

/0
0
0

2
9

7
2

. 

Cesta ke vzdělávání  

realizace (únor 2017 - leden 

2019) 

 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

  
p

ro
je

k
tu

  
 

  
  

  
  

  
  

  
 9

6
8
 2

8
9

 K
č.

 

Žáci z I.. i 

II. stupně 

3 

V
ý

zv
a 

č.
 0

2
_

1
8

_
0
6

3
 p

ro
 

Š
ab

lo
n

y
 I

I 
- 

M
R

R
 v

 p
ri

o
ri

tn
í 

o
se

 3
 z

ap
o

je
n

i 
d

o
 p

ro
je

k
tu

: 

C
es

ta
 k

e 
v

zd
ěl

áv
án

í 
II

.,
 r

eg
. 
č.

: 

C
Z

.0
2

.3
.6

8
/0

.0
/0

.0
/1

8
_

0
6
3

/0
0
1

0
8

1
3

. 

Cesta ke vzdělávání II. (únor 

2019 – leden 2021) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

  
  

  
  

  
  

 1
 5

3
3

 4
7
9

 K
č
. 

Žáci z I.. i 

II. stupně 
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4 

O
p

er
ač

n
íh

o
 p

ro
g

ra
m

u
 V

ý
zk

u
m

, 

V
ý

v
o

j 
a 

V
zd

ěl
áv

án
í.

 s
p

o
lu

p
rá

ce
 

v
 p

ro
je

k
tu

 Č
er

st
v

ý
 v

ít
r 

z
 h

o
r 

re
g

. 

č.
  

C
Z

.0
2

.3
.6

8
/0

.0
/0

.0
/1

6
_
0

1
0
/0

0
0

0
5
0

9
 

Čerstvý vítr z hor (leden 2019 – 

prosinec 2019) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

  
  

  
  

  
2

4
2

 6
0
0

 K
č.

 

Žáci z I. i II. 

stupně. 

5 

R
o

zv
o

jo
v

ý
 p

ro
g

ra
m

 p
o

d
p

o
ra

 

v
ý

u
k
u

 p
la

v
án

í 
n

a 
zá

k
la

d
n

íc
h

 

šk
o

lá
ch

 2
0
1

8
/2

0
1

9
 

Plavání nás baví I. a II. – 

realizace (září-leden) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

g
ra

m
u

 

4
2

 6
3
2

 K
č.

 

78 žáků z 2. 

a 3. tříd 

6 

W
o

m
en

 f
o

r 
w

o
m

en
 

O
b

ěd
y

 p
ro

 d
ět

i 

Obědy pro děti 2018/2019 

(září – červen) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

  
  

  
  

  
  

4
9

 4
4
7

 K
č.

 

11 dětí  

 

2. Práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) 

 

 práce s ICT patří mezi činnosti profilující školu 

 pedagogičtí pracovníci zvládají práci s MS Office a Libre Office, k výuce slouží nadstandartní 

multimediální vybavení ( PC, notebooky, interaktivní tabule, tablety, vizualizéry, digitální 

fotoaparáty, diktafon, video kamera) 

 vyučující využívají ICT denně k přípravě na vyučování a hledání vhodných materiálů do výuky, 

k tvorbě pracovních listů a k zadávání a kontrole domácích úkolů 

 vyučující využívají k výuce vlastní digitální učební materiály i materiály z jiných zdrojů 

 pokračuje výuka kvalifikované práce na klávesnici PC metodou ZAV (do zvládání techniky psaní 

jsou zapojeni žáci v předmětu informatika, v kroužcích a ve školní družině) 

 agenda školy včetně klasifikace je vedena elektronicky- program Bakaláři pro statistické účely 

a ELKA (elektronická žákovská knížka) 

 strávníci ve ŠJ mají k dispozici elektronický objednávkový systém (výběr jídel, přihlašování a 

odhlašování stravy) prostřednictvím internetu, případně využívají terminál přímo  

v jídelně 

 škola je připojena k internetu rychlostí 40/40 Mbit, správa sítě i konektivita jsou financovány 

z prostředků zřizovatele, 100%  prostorů školy je pokryto Wi-Fi 

 

a) Průběžná realizace projektu „Další etapa modernizace ZŠ“ 

 

 učitelé i žáci využívají  k výuce multimediální vybavení (4 interaktivní tabule Activboard 

s interaktivními dataprojektory, 26 tabletů Assus, 4 vizualizéry, diktafon, digitální zrcadlovka, 

5 kusů GPS navigací) a  učební pomůcky (žákovské mikroskopy, video mikroskopy, 

http://www.zsma.cz/
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preparační sady, interaktivní i nástěnné mapy, glóbusy, modely koster různých živočichů, 

anatomické modely, laboratorní sady pro školní chemické a fyzikální pokusy)  

 

b) Průběžná realizace projektu „Cesta ke vzdělávání II“( únor 2019 – leden 2021) 

 projekt je zaměřen na využití personální podpory, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit. 

 v rámci vybraných šablon projekt realizuje vybrané aktivity: Školní asistent- personální 

podpora ZŠ, školní asistent ŠD, vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky a čtenářská 

gramotnost), Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářský klub, Doučování žáků ZŠ 

ohrožených školním neúspěchem 

 

c) Čerství vítr z hor 

 cílem projektu je vytvoření sítě Center kolegiální podpory (CKP) 

 zapojení učitelé (R. Doležalová, M. Tupá, M. Kubiszová) organizovali projektová odpoledne 

pro ostatní pedagogy a širokou veřejnost (Hrátky se zvukem, Odpoledne s roboty, Optika, 

Badatelská výuka a iTriangel) 

 škola získala vybavení (5 senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti 

přírodních věd, 5 minipočítačů Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu 

STEM., 2 roboty typu Mindstorms pro rozvoj konstruování  a základů programování, 2 

stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování, 5 mobilních dotykových zařízení typu tablet) 

 

 

d) Rozvojový program Výuka plavání na základních školách 

 z programu bylo hrazeno jízdné žákům 2. a 3. tříd na bazén v Krnově 

 

e) Využití výukových programů 

 žáci i pedagogičtí pracovníci využívají dostupné výukové programy (Ferda 1, 2, Matematika 1, 

Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, Slovní úlohy, Slabikář, Terasoft pro Ch, M, F, Př, JČ, Z, 

F a další předměty (například Matematika- GeoGebra, Fyzikální veličiny, upgrade Didakta), 

programy na tablety (Česká republika a její kraje, Evropská unie, Dopravní výchova, Lidské 

tělo, Geometrie pro nejmenší 2) 

 na nižším stupni jsou k dispozici interaktivní učebnice- Slabikář, Já a můj svět- Prv, Vím, 

co čtu, Dopravní výchova, dále Happy Street 1, 2 ve 3. a 4. ročníku, Project 1 (4th Edition),  

iTools (online výukové programů na stránkách Oxford University Press k učebnicím Happy 

Street 1, 2 a Project) 

 na vyšším stupni jsou k dispozici učebnice Flexilearn- Interaktivní mapy (Školní atlas věta, 

Školní atlas Česká republika, Evropa), elektronická učebnice fyziky ELUC a interaktivní 

učebnice Project 1, 2, 3, 4)  

 vyučující využívají materiály a odkazy z internetu (týdenní plány) 

 

f) Zpracování vlastních materiálů s využitím ICT 

 na I. i II.  stupni prezentace výukových videí a prezentací  k učivu v PowerPointu 

  tvorba pracovních listů (Word, Excel)- tajenky, křížovky kartičky, testy pomocí Google Docs  

- zadávány jako DÚ 

 online aplikace Quizlet, Kahoot, Mes-games, Toglic slouží k procvičování slovíček a mluvnice 

a konverzace JA, využívání aktivit Lesson Activity Toolkit  

 online aplikace Umíme česky (zadávání domácích úkolů do ČJ)  

 zápisy z hodin v elektronické podobě, např. v zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, úpravy 

již hotových prezentací dle vlastních potřeb v PowerPointu 

 pracovní listy pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce i mimo výuku  

 

g) Využívání internetu jako zdroje informací 

 žáci pracují s internetem při vyhledávání informací, zvládají práci s PC, notebooky, tablety, 

interaktivní tabulemi, pravidelně jsou seznamováni s riziky při využívání ICT  

 jsou vedeni k dodržování etických pravidel při využívání ICT a při komunikaci po síti,  

žáci si tvoří prezentace v PowerPointu s využitím zdrojů na internetu (pozvánky, inzeráty, 

vánoční přání a referáty, jsou vedeni k dodržování autorského zákona) 

 k práci s informacemi, důvěryhodnost zdrojů (referáty, adekvátnost slovní zásoby pomocí 

online slovníků nebo překladačů)  
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 vyučující využívají ve výuce jako zdroj informací (mapy, meteomapy, fyzikální tabulky, videa 

zachycující pokusy, virtuální prohlídky elektráren, fyzikální a chemické animace) 

 vyučující na I. stupni vkládají informace a odkazy z internetu do týdenních učebních plánů 

určených pro děti a rodiče, plány jsou průběžně aktualizovány 

 průběžně jsou obnovovány i odkazy na procvičení učiva pro II. stupeň 

 

h) Pedagogičtí pracovníci zvládají většinově uživatelskou práci s programy 

 MS OFFICE, LibreOffice (Excel, Word, PowerPoint), ActivInspire  

 specifické využití programů on-line applety pro matematiku a fyziku, Geogebra, Freemake 

video convertor, Presenter pro vizualizér (M. Pokorný, P. Kostelníková, M. Kubiszová) 

  cloudové uložiště One Drive a Google Disk (M. Pokorný, M. Kubiszová) 

 práce s grafickým programem Zoner, střihovým programem Pinnacle, MovieMaker, Gopro, 

(R. Hajná, M. Pokorný, M. Kubiszová) 

 ECDL Start Certifikát: Moduly M1, M2, M3, M4 (R. Hajná) 

 

i) Zapojení žáků do testování a soutěží prostřednictvím internetu 

 kvalifikovaná práce s klávesnicí PC- psaní všemi deseti metodou ZAV, školní, celostátní 

a mezinárodní internetová soutěž (T. Kurečková) 

 fotografická soutěž O nejlepší foto z prázdnin 2018 (R.  Hajná) 

 matematické soutěže Pangea, Klokan, Pythagoriáda (M. Pokorný, spolupráce s vyučujícími 

matematiky) 

 Hodina kódů- programování (R. Hajná) 

 Astro Pi Challenge- programování zprávy v simulátoru počítače Raspberry Pi a odesílání 

na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS (M. Kubiszová) 

 Fyzshow s hudbou (M. Kubiszová) 

 Zdravá 5 (kuchařská soutěž)národní kolo I. Liďáková 

 Celorepublikový projekt Abeceda peněz- (A. Václavíková) 

 prezentace výstupů z přírodovědných, zeměpisných, dějepisných, fyzikálních, chemických 

aktivit žáků, soutěže (M. Tupá, L. Grček, T. Kurečková, J. Busios, M. Kubiszová) 

 

3. Volný čas žáků 

 podrobný přehled zájmových kroužků ve školním roce 2018/19- viz příloha č. 5 

 pracovalo celkem 35 kroužků včetně aktivit společenských a zájmových organizací ve městě  

 další doplňující aktivity v mimovyučovací době (návštěvy divadel, kin a muzeí, Jump Arény, exkurze 

HZS, bruslení, bowling, využití cvičné kuchyně, kurz sebeobrany, spaní ve škole…) 

 příprava kulturních vystoupení (Oslava výročí republiky, Rozsvěcování vánočního stromu, Den dětí, 

Vítání občánků – Liptaň, Faitradová konference, Eko jarmark) 

 

4. Výchovné poradenství 

Počet výchovných poradců na škole: 1  

Získané vzdělání  

 

VP: R. Žlebčíková 

výchovné poradenství –   čtyřsemestrální studium pro VP ano 

vzdělávací kurz – Výchovné poradenství ve školní praxi ano 

vzdělávací kurz – Řešení výchovných a kázeňských problémů ano  

vzdělávací kurz „Volba povolání“     ne 

vzdělávací kurz ke specifickým poruchám    ne 

 program pro kvalifikované VP k rozšíření jejich kompetencí               ano 

     

5. Propagace práce školy 

 

 pravidelně byly aktualizovány webové stránky, poskytují ucelený pohled, za uplynulý rok včetně 

prázdnin bylo zveřejněno 190 článků + 100 krátkých zpráv včetně videí a fotografií ze všech oblastí 

života školy 

 součástí stránek je oddíl „Virtuální prohlídka školy“ (umožňuje návštěvníkům webových stránek 

nahlédnout do všech odborných učeben školy, do školní družiny tělocvičny i školní jídelny) 

 televizní obrazovka u hlavního vchodu (žáci i rodiče mají možnost sledovat vytápěcí systém školy  

+ promítání fotografií a důležitých zpráv ze života školy) 
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 články z akcí školy jsou průběžně zasílány do regionálních novin (Bruntálský regionální deník  

a Albrechtický zpravodaj) 

 informace pro rodičovskou veřejnost jsou sdělovány prostřednictvím místní kabelové televize 

a vyvěšením na elektronické úřední desce školy, školním SMS INFO kanálu (zasíláním SMS),   

ve Zpravodaji Města Albrechtic 

 články a fotografie z okresních a oddílových turnajů mládežnického oddílu stolního tenisu a  oddílu 

šachů jsou umísťovány na TKR Město Albrechtice a na nástěnku vedení školy (M. Pokorný) 

 mimořádná úspěšnost žáků v řadě soutěží okresního, krajského, celostátního charakteru, podrobnosti 

jsou k dispozici viz příloha č. 3 výroční zprávy 

 pravidelná obměna výzdoby školy, nástěnky, výtvarné materiály, výzdoba oken  

 povědomí o existenci školy je budováno prostřednictvím propagačních materiálů, formulářů s logem 

školy, nálepek, vizitek, triček s logem školy, maskotem 

 vydávání školního časopisu Albrechtická střela (T. Kurečková, R. Hajná) a Občasníku pro rodiče 

budoucích prvňáčků 

 akce pořádané pro veřejnost (Oslava ke 100. výročí vzniku republiky, Orientační běh, Vyřezávání 

dýní, Čarodějnické odpoledne, Česko zpívá koledy, Den otevřených dveří, Faitradová konference 

Brno, Výstava na stromech, Plesík pro deváťáky, Výroba adventních věnců, účast v televizní soutěži 

Bludiště, Závěrečný program deváťáků) 

 videoklip Vánoční přání  a Bludiště (II. stupeň) V. Glötzerová 

 výroční zpráva školy je dostupná  zájemcům na www.zsma.cz, rovněž je k dispozici v kanceláři 

ředitelky školy 

 

Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Řízení a organizace 
a) udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce 

školy 

b) vytváření podmínek pro spolupráci pedagogických pracovníků rozvíjením činnosti 

metodických orgánů 

c) věnování pozornosti přípravě projektů z oblasti regionálního školství a zapojení členů 

učitelského sboru 

d) hospitační a kontrolní činnost zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy 

ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování 

individuální zvláštností žáků 

 

Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

 
e) vybavení učebnicemi a učebními pomůckami 

 

  průběžná obnova fondu učebnic a učebních pomůcek, využito všech finančních prostředků 

z ONIV 

 
f) provoz, opravy a modernizace zařízení  

 

Škola je rozhodnutím zřizovatele správcem veškerého nemovitého majetku souvisejícího s jejím 

provozem včetně správy bytu školníka (prostředky pro běžnou údržbu byly začleněny do finančního 

příspěvku na příslušný kalendářní rok).  

 

 o investičních akcích rozhoduje zřizovatel ve spolupráci s ředitelstvím školy 

 organizace zajišťuje v rámci VHČ obědy pro veřejnost, pronájem učebny pro potřeby Výtvarné 

dílny pana J. Hrubého, pronájmy tělovýchovného areálu 

 pokračuje nákup nových učebnic a výukových programů, obnova vybavení školy učebními 

pomůckami 

 zkvalitnění a zvýšení kvality připojení internetu k síti školy 

 dokončena modernizace všech oddělení školní družiny 

 výměna osvětlení (šatny) 
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 výmalby tříd 

 postupná obnova lavic a židlí do tříd vyššího stupně (3 učebny) 

 výměna podlahových krytin (linolea) v učebnách vyššího stupně (3 učebny) 

 město Město Albrechtice zajistilo přesunutí a vybudování nových míst autobusových zastávek 

u školy 

 oprava střechy na nové budově škole (realizoval zřizovatel) 

 přetrvává nezbytnost výměna podlahy ve velké tělocvičně (náhrada stávajících parket za 

moderní jednolitý sportovní povrch), klimatizace v půdních prostorách staré budovy školy 

 

g) prověrky bezpečnosti práce 

 pracovníci školy se pravidelně proškolují k BOZP, revize a kontroly jsou prováděny 

v předepsaných lhůtách- dokumentaci zabezpečuje bezpečnostní technik- Radúz Koval 

 průběžně jsou během roku podle plánu zajišťovány revize rozvodů plynu, elektřiny, rozvodů 

vody i elektrických přenosných zařízení a dalšího vybavení školy 

 Požární řád a veškerou související dokumentaci zabezpečuje fa ZABEZPO- ing. Kristýna 

Siudová 

 každoročně jsou prováděny individuální cvičné evakuace tříd 

 

Oblast výchovy a vzdělávání 
 

h) plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů 

 podle ŠVP „Cesta“ probíhala výuka ve všech třídách  

 v 1. pololetí proběhlo zhodnocení plnění plánů všemi pedagogickými pracovníky 

 učivo se probíralo v souladu s učebními a tematickými plány, které byly průběžně 

aktualizovány (případné úpravy byly konzultovány s dalšími vyučujícími), v plánovaném 

rozsahu jsou plněny laboratorní práce 

 rezervy jsou ve vedení žáků k sebehodnocení 

 

i) výsledky vzdělávání žáků (testy, kontrolní práce, prověrky, zkoušky) 

 v rámci činnosti metodických sekcí byly připraveny kontrolní práce a prověrky  v souladu 

s učebními plány  

 všichni žáci byli úspěšní v přijímacím řízení ke studiu na středních školách včetně škol 

s maturitou, viz příloha č. 4 

 

j) příprava žáků na vyučování 

 četnost a rozsah zadávaných domácích úkolů probíhá dle schválených vnitřních pravidel školy 

(metodické sekce) 

 úkoly byly zadávány pravidelně včetně dobrovolných úkolů sloužících k rozšíření učiva 

(možnost rozšířeného kladného hodnocení i pro slabší žáky), diferencovány v odůvodněných 

případech (žáci se SVP a talentovaní žáci) 

 elektronická žákovská EL-KA byla využívána k předávání informací o probírané látce, žáci 

mají možnost kopírování zápisů za dobu nemoci, využívat odkazy na učivo v týdenních 

plánech pro I. stupeň 

 

k) tělesná výchova 

 spolupráce s organizacemi, které vedou sportovních zájmové kroužky 

 kabinet TV průběžně doplňován novým sportovním nářadím (míče, hokejky, sportovní koberce 

na gymnastiku) 

 spolupráce se školou lyžování Fun-line (lyžařské kurzy pro nižší stupeň), s plaveckou školou 

Bruntál (plavecké kurzy) 

 uskutečněny turnaje ve florbale, fotbale, vybíjené, soutěž ve skoku vysokém – Májová laťka,  

Branný závod, Orientační běh, Sportovní den pro 2. stupeň, Gymnastické závody 

 chybí venkovní sportovní areál 

 

l) výuka cizích jazyků – JA a JN 

 využívání obou jazykových učeben pro I. i II. stupeň, (kvalitní poslech a procvičování 

výslovnosti) 

 výuka angličtiny probíhá od třetích třída tvz. audioorálním kurzem s využitím interaktivních 

tabulí, ve výuce jsou používány netradiční formy práce- kvalitní počítačové programy 

zaměřené nejen na procvičování gramatiky, ale i  na utvrzování a rozšiřování slovní zásoby,  
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práce s interaktivní tabulí, využívání krátkých videonahrávek namluvených rodilým mluvčím, 

online aplikace Toglic, Quizlet, Kahoot (příprava učebních a procvičovacích sad pro slovíčka a 

gramatiku) 

 pravidelná příprava žáků na olympiádu z anglického jazyka a na německou soutěž 

(Lesewettbewerb) ve čtení textů v německém jazyce, Anglický desetiboj 

 celoročně probíhal pro zájemce Kurz s rodilým mluvčím- anglický jazyk (2 skupiny) 

 od první třídy měly děti možnost využít kroužek v rámci školní družiny Angličtina pro 

nejmenší 

 třídy navzájem prezentují své jazykové dovednosti vytvořením projektů, žáci druhého stupně 

připravují hry pro mladší kamarády (Anglický desetiboj) 

 

 

m) environmentální výchova 

 do všech vyučovacích předmětů (mezipředmětové vztahy), do práce školní družiny i 

zájmových aktivit byla zařazována vhodná témata 

 pokračovala činnost EKO rady (M. Tupá), projekty- Recyklohraní, Nakrmte Plastožrouta  

 na škole pracoval ekologický kroužek (příprava na soutěže) pod vedením p. uč. Tupé  

 žáci se zúčastňovali různých školních a mimoškolních aktivit, které zvyšovaly environmentální 

vědomí, a získávali větší odpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí 

(Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Zlatý list, YPEF- mladí lidé v evropských 

lesích, Soutěž mladých zoologů- Ostrava) 

 pořádání akcí, které zvyšovaly environmentální vědomí žáků:                                    

o spolupráce se Svazem zahrádkářů (Výstavka ovoce a zeleniny se soutěží pro žáky, výstava 

Rukodělných výrobků) 

o spolupráce se členy Rozchodníku (Ostrava), výukový program Proměny hmyzu 

o spolupráce se Záchranou stanicí zvířat- Bartošovice, exkurze žáků 

o spolupráce s LČR- projekt Ekologie nás baví 

o exkurze a výlety do přírody (sběrný dvůr, čistička vod, Planetárium Ostrava, rozhledna 

Hraniční vrch, Krtečkova studánka, Burkvíz) 

o besedy na téma včelařství, rybářství 

o zpracování mini projektů a projektů k ochraně přírody (Naše zdraví, Lidské tělo,Vesmír, 

Savci, Hmyz)  

o úspěchy v přírodovědných soutěžích (Zlatý list – postup do národního kola, Biologická 

olympiáda- 5. a 12. místo v kraji) 

o mezipředmětové vztahy (sběr odpadků v rámci akce Ukliďme Česko, třídění odpadu, sběr a 

sušení plodů a jejich využití ve VV a PV, krmení zvěře, vytváření herbářů,výtvarné studie 

rostlin, pokusy s rostlinami, sázení a setí, výroba krmítek, sledování počasí na naší 

meteorologické stanici, pletení pomlázky- 5. třídy) 

o žáci vedeni k aktivní a důsledné péči o interiér školy, udržování čistoty a pořádku, šetření 

energiemi, třídění odpadu 

 

n) ochrana člověka za mimořádných situací 

 žáci jsou během školního roku na třídnických hodinách a ve výuce podrobně seznamováni se 

zásadami chování v krizových situacích (např. výhrůžný telefonát, ozbrojený útok apod.)  

a v rámci mezipředmětových vztahů také s  důležitými telefonními čísly, obsahem lékárničky, 

znalostí důležitých adres, jak se chovat v případě nehody atd.), vnitřními bezpečnostními 

předpisy školy 

 žáci se seznamují s poskytováním první pomoci v předmětech prvouky, přírodovědy, 

přírodopisu a člověka a zdraví, využití videí a dostupného materiálu- dlahy, obvazy, 

resuscitační loutka 

 žáci z I. stupně (5. třídy) navštívili kurzy zdravovědy na SPgŠ a SZŠ v Krnově, 2. třídy 

exkurze na Záchranné službě Město Albrechtice s přednáškou zdravotní sestry 

 pokračuje spolupráce se Záchranným sborem hasičů MSK- preventivní akce Hasík hasičů 

Krnov pro 2. a 6. ročníky (výuka s Tondou a Kamilem) 

 spolupráce se SDH Město Albrechtice (návštěva hasičské zbrojnice ve Městě  Albrechticích) 

 během roku probíhají cvičné evakuace po třídách (zápis v TK) 

 využívání webových stránek ježkovyVoči www.zachrannykruh.cz , www.tvhasici.cz  
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o) výchova ke zdraví, zdravý životní styl 

 výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky, témata byla 

průběžně zařazována do všech vyučovacích předmětů (prvouka, přírodověda, člověk a zdraví, 

občanská výchova, přírodopis, chemie, jazyk český, výtvarná výchova, tělesná výchova) 

 žáci si osvojovali zásady odpovědného chování a rozhodování v situacích (mimo jiné např. 

poskytování první pomoci, zdravá výživa, prevence kouření a požívání alkoholu)  

 na třídnických hodinách diskuze o životosprávě, vhodném životním stylu, je dbáno 

na dodržování psychohygienických zásad  

 na I. stupni a v ŠD jsou probírána témata úraz, nemoc, zdravý životní styl (v průběhu výuky 

zařazovány tělovýchovné chvilky, pobyty v přírodě, pořádání mimoškolních sportovních 

aktivit, kompenzační cvičení), přednášky o správném držení těla, 2krát ročně vycházky do 

přírody 

 spolupráce se „Zdravou 5“, beseda s výživovou poradkyní, příprava zdravé svačinky, akce 

Bovýsek 

 Kuchařská soutěž Zdravá 5- účast v národním kole v Praze (2. místo), žáci z kuchařského 

kroužku I. Liďákové 

 pitný režim zajištěn pro děti z I. stupně „Mléko do škol“, projekt „Ovoce školám“ (jednou 

týdně ovoce nebo zelenina pro všechny žáky školy), ochutnávka netradičního ovoce a zeleniny 

 pořádány  sportovní akce (vybíjená, Sportovní dopoledne, Májová laťka, Orientační běh, 

bruslení) 

 nabídka pohybových aktivit ve spolupráci s organizacemi ve městě (florbal, tenis, kopaná, golf, 

stolní tenis) 

 žáci vybraných  tříd se zúčastnili povinného kurzu plavání  

 škola uspořádala lyžařský kurz pro žáky z nižšího stupně i pro žáky 7. ročníků 

 pravidelné pobyty dětí ze ŠD mimo budovu školy, výlety do blízkého okolí  

 prostředí školy je estetické, pravidelně udržované  

 

p) práce s pedagogickou dokumentací 

 jsou dodržovány zásady ochrany osobních údajů, pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně 

seznamováni s předpisy a pokyny k nakládání s osobními údaji, jsou poučeni o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů- školení GDPR 

(součástí pracovních a pedagogických porad) 

 aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována VP 

 evidence dokumentace a její archivace je vedena elektronicky 

 

q) klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2018/19 

 při hodnocení a klasifikaci žáků je postupováno podle vlastního materiálu školy „Pravidla 

pro  hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ Město Albrechtice“  

 celkový přehled viz příloha č. 2 

 

r) účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky 

 podrobné údaje viz příloha č. 3 

 

s) chování žáků a jejich vzájemné vztahy 

 žáci spolu většinou vycházejí, mají kamarádské vztahy, jsou vedeni k týmové spolupráci, 

respektování názorů druhých, mají pěkný vztah k integrovaným žákům, jsou ochotni jim 

pomáhat 

 v případě závažnějších problému jsou ke spolupráci zváni rodiče 

 otázky utváření vztahů mezi žáky a vhodného způsobu komunikace byly součástí třídnických 

hodin a různých školních aktivit, třídní učitelé využívali portál  Madio- tipy do třídnických 

hodin 

 

t) vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči  

 při řešení jakýchkoliv záležitostí jsou upřednostňovány osobní kontakty, funguje domluva 

  rodiče nově příchozích žáků oceňují především přátelskou atmosféru a otevřenost školy, řada 

rodičů podporuje aktivity vyučujících ve prospěch dětí 

 většinově dobré vztahy mezi učiteli a rodiči, stejně jako mezi učiteli a žáky 

 ke zlepšení informovanosti rodičů a předcházení nedorozumění bylo využíváno služeb 

elektronické žákovské knížky EL-KA  
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u) volba povolání 

 na nižším stupni se vyučuje se v rámci předmětu prvouka a pracovní činnosti (žáci z nižšího 

stupně se průběžně seznamují s velkým množstvím  pracovních profesí, a to hlavně formou 

besed, exkurzí, v hodinách prvouky, v  literární výchově,  v pracovních činnostech, ale také  

i v ostatních předmětech výuky, ve cvičné kuchyňce) 

 na vyšším stupni probíhá výuka v  8. a 9. ročníku, obsahové zaměření bylo rozděleno 

do 9 tematických okruhů (Sebepoznání, Rozhodování, Akční plánování, Adaptace na životní 

změny, Možnosti absolventa ZŠ, Informační základna pro volbu povolání, Orientace 

v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, Svět práce 

a dospělosti), v 6. ročnících probíhá kurz „Abeceda  podnikání“ 

 zorganizovány besedy a exkurze (Pivovar Krnov, Optys Opava, SPŠ Krnov - workshopy) 

 účast v soutěži Stavíš, stavím, stavíme SŠPU Opava  (stavby ze stavebnice Merkur) 

 spolupráce s SŠP Krnov – projektový den (žáci 9. tříd navštívili strojírenské firmy v Krnově – 

Strojírny Kalinowski a společnost ELFE) 

 žáci 8. tříd se ve spolupráci se SOŠ a ZŠ Město Albrechtice zapojili do projektu Modernizace 

svařování (dopolední setkávání o významu technických oborů, práce s technickou 

dokumentací, seznámení se stroji a zařízeními) 

 prezentace středních škol na třídních schůzkách 22. listopadu 2018 (zástupci škol zodpovídali 

veškeré dotazy týkající se studia na jejich škole), účast 10 škol z blízkého okolí 

 žáci devátých tříd před podáním přihlášky na střední školy využili přehlídku řemesel Artiflex 

v Bruntále pořádanou ÚP Bruntál, Dny otevřených dveří a přehlídku středních škol v rámci 

třídních schůzek k získání informací o zvoleném studijním oboru  

 možnost konzultací zákonných zástupců a žáků s výchovnou poradkyní – rozhodování  

při výběru budoucího profesního zaměření 

 cvičné vyplňování přihlášek na střední školy s výchovnou poradkyní 

 žáci 9. ročníků vypracovali prezentace o vybrané střední škole 

 

 

v) údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních  

školách 

 

 ve školním roce 2018/19 ukončilo povinnou školní docházku 40 žáků (35 z devátého, 

4 z osmého ročníku a 1 ze sedmého ročníku) 

 z toho 29 žáků bude studovat maturitní obor (tj. 72,5%), 11 žáků učební obor (tj. 27,5%) 

 výsledky o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení ve srovnání s republikovým průměrem jsou 

k dispozici v příloze č. 4 

 

w) Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd 

 

   

název školy 
počet 

přijatých  
 podmínky přijetí 

Gymnázium Krnov  1 M 
jednotná příjímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Gymnázium Opava         2 M 
jednotná příjímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

SPgŠ a SZŠ Krnov  1 M 
jednotná přijímací a talentová 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov  4 M  
jednotná příjímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

SPŠ Krnov  3 M, 2 U 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Taufrova střední veterinární škola 

v Kroměříži 
1 M 

jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Soukromá střední škola podnikatelská Opava  1 M 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 
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SPSŠ Opava  1 M 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

OA a SOŠL Opava 3 M 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Vyšší policejní škola  a Střední policejní 

škola Ministerstva vnitra v Holešově 
1 M 

jednotná přijímací zkouška, 

talentová zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠ a OA Bruntál  3 M 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Střední umělecká škola varhanářská Krnov 1 M talentová zkouška 

Střední lesnická škola v Hranicích 2 M 
jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Opava 
2 M 

jednotná přijímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší 

odborná škola služeb Opava 
3 M 

jednotná příjímací zkouška, 

prospěch na ZŠ 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická Ostrava 
        1 U prospěch na ZŠ 

SŠ Zemědělství a služeb Město Albrechtice         6 U prospěch na ZŠ 

SOŠ Bruntál  2 U prospěch na ZŠ 

       
              M – maturitní obor 

                U – učební obor 

  

 

x) další zpřesnění údajů (práce s integrovanými žáky se žáky s SVP, péče o talentované 

žáky…) 

 

1) integrace žáků s speciálními vzdělávacími potřebami 

 bylo integrováno 41 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

 na škole působí 4 asistenti pedagoga, 1 školní asistent (možnost doučování), 1 školní asistent v 

ŠD 

 podpůrná opatření jsou realizována formou pedagogické intervence- zajišťují (D. Vopelková, J. 

Vyležíková, N. A. Čtvrtníčková) a předmětu speciálně pedagogické péče (M. Zetíková, A. 

Růžička), spolupráce s VP 

 vyučující zadávají individuální a diferencované úkoly, skupinovou práci, vedou žáky  

ke spolupráci,  využívají  řadu výukových programů pro žáky s SVP včetně upraveného 

programu pro kvalifikované zvládnutí klávesnice PC ZAV, v cizích jazycích je  

u integrovaných žáků tolerován fonetický zápis cizích slov 

 pokračovala spolupráce s PPP Bruntál, elokované pracoviště Krnov, SPC Kpt. Vajdy Ostrava, 

SPC Bruntál, PPP Opava 

 

2) péče o talentované žáky 

 talentovaní žáci byli průběžně připravováni na soutěže od regionálních až mistrovství republiky 

(psaní na klávesnici PC), na olympiády (biologické, zeměpisné, fyzikální, chemické, dějepisné, 

z českého a anglického jazyka) 

 vedení žáků k přípravě a prezentaci miniprojektů, ke schopnosti formulovat a vyjadřovat 

vhodnou formou vlastní názory 

 výsledky v příloze č. 3  

 

3) práce s portfoliem 

 školní portfolio je k dispozici na školním webu (články, fotografie a videa z činnosti školy, 

promítání fotografií u vchodu do školy) 

 vyučující si sami  vedou učitelská portfolia, řídí se metodickým materiálem školy k práci s 

portfolii (procvičovací kartičky, sady DUM, pracovní listy), na I. stupni mají uloženo ve třídách 

(složky, kufříky, krabice), na II. stupni v kabinetech vyučujících (část tvoří i fotodokumentace, 
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která je žákům předávána na CD – např. Ročenka vycházejících žáků, společné vzdělávací 

i zájmové aktivity) 

 rodiče mají možnost nahlédnout na třídních schůzkách, při individuálních konzultacích 

 

4) informační gramotnost (školní knihovna, ICT…) 

 

Cíle stanovené celoročním plánem práce mají vedoucí sekcí zapracovány do svých  plánů 

(návštěvy knihoven, výstav…). Žáci jsou vedeni ke schopnosti pracovat s informacemi v rámci 

mezipředmětových vztahů,  k schopnosti vyjádřit vlastními slovy zadání, vysvětlit různé pojmy 

a souvislosti mezi nimi, k schopnosti umět se vyjádřit před třídním kolektivem, k práci s  textem. 

Do výuku jsou zařazovány čtenářské dílny. 

 

a) školní knihovna  

 

Ve školním roce 2018/2019 poskytovala správkyně knihovny Nela Akritidis Čtvrtníčková 

knihovnické služby všem žákům i učitelům po domluvě bez pevně stanovené výpůjční doby.   

 

V prostorách knihovny probíhal čtenářský klub pod vedením A. Václavíkové a N. Akritidis 

Čtvrtníčkové, dále také čtenářský kroužek H. Škrochové. Vyučující z I. stupně využívali knihovnu  

v případě realizace čtenářských dílen, rovněž zapůjčovali knihy pro společnou četbu. Učitelé na II. 

stupni pak vybírali tituly v rámci stanovené povinné četby. Díky aktivitě čtenářského klubu  

a kroužku se navýšil počet pravidelných čtenářů. 

 

Výše zmiňovaný čtenářských klub N. Akritidis Čtvrtníčkové čítal celkem sedm pravidelných 

čtenářů, mezi nimi i žáky ohrožené a sociálně znevýhodněné. Letošní tematický plán se kromě 

schopnosti porozumět textu orientoval na nácvik tvůrčího psaní. Žáci se snažili vnímat prostředí 

příběhu všemi smysly, vymýšlet originální přirovnání, přizpůsobit atmosféru literárnímu žánru a 

pracovat s ní, tvořit klasické i komiksové dialogy atd. Klub bude ve své činnosti pokračovat ještě 

na začátku školního roku 2019/2020. 

 

Zvýšený zájem o četbu je přičítán rovněž obohacení knihovnického fondu téměř o sto výtisků. 

Učitelé vybírali nové tituly dle posledních čtenářských trendů a kladných odborných recenzí. Ve 

školním roce 2018/2019 bylo zapůjčeno celkem 942 titulů, což v průměru představuje 2,5 knihy na 

žáka a školní rok. 

 

V případě volných finančních prostředků by vyučující a žáci na II. stupni v novém školním 

roce 2019/2020 uvítali rozšíření nabídky pro povinnou četbu. 

 

Zpracovala N. A. Čtvrtníčková, vedoucí školní knihovny 

 

b)  Městská knihovna Krnov, M. Albrechtice 

 

Všechny třídy z nižšího stupně navštívili besedy v Krnově – témata vztahující se k výuce dle 

ŠVP. 1 třídy absolvovaly Pasování na čtenáře, někteří žáci se zúčastnili knihovnické soutěže Kdo 

to ví, odpoví. 

 

c) ICT 

 

Žáci jsou vedeni k průběžnému využívání internetu v době výuky i přípravě na ni za podmínky 

neporušování autorských práv. 

 

 

 

 

5) vyhodnocení Minimálního preventivního programu  

 

Základní škola každoročně zpracovává a průběžně plní Minimální preventivní program, 

jehož součástí je i prevence sociálně patologických jevů, a podrobně zachycuje i postupy při řešení 

případné šikany mezi žáky. 
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a) analýza preventivního programu 

 

 MPP obsahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání, která je rozdělena během celého 

školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy 

 cílem MPP programu je zvýšit odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům, vést žáky 

k přiměřenému sebevědomí, sebehodnocení, k zvládání stresu  a také výchova  

ke zdravému životnímu stylu 

 aktivity a metody, které učitelé využívají v rámci své výuky, jsou vybírány tak,  

aby především pozitivně motivovali žáky k činnostem, vlastnímu vzdělávání  

a sebezdokonalování dovedností, zaměřují se na rozvoj osobnostně sociální a individuální 

zodpovědnosti 

 působení na žáky v oblasti prevence se prolíná i do samotné výuky v rámci vyučovacích 

předmětů v oblasti společenskovědní, přírodovědné, sociálně- právní, dále v oblasti 

zdravého životního stylu a občanské výchovy 

 individuální práce se žáky je ve škole praktikována formou konzultačních hodin, 

individuální práce a přístupu učitelů, poradenskou činností výchovného poradce  

a metodika prevence  

 v rámci třídních kolektivů škola realizuje lyžařské kurzy, adaptační kurzy, sportovní 

soutěže, výlety, exkurze apod. 

 škola žákům nabízí několik zájmových kroužků a volnočasových aktivit 

 žáci i rodiče mají možnost stále využívat elektronickou poštu i telefon ke kontaktu se 

všemi pedagogickými pracovníky školy, upřednostňujeme však osobní jednání 

 informace o činnosti školy v oblasti prevence jsou zveřejňovány na webových stránkách 

školy 

 
b) Prevence sociálně patologických jevů 

 

 prevence sociálně patologických jevů byla realizována prostřednictvím preventivních 

programů, témata programů byla volena s ohledem na věkovou strukturu žáků a aktuální 

problémy v jednotlivých ročnících 

 v případě nevhodného chování s náznakem šikany vyučující danou situaci řeší podle 

pokynu k prevenci a řešení šikany. (Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT-

21149/2016), všichni pracovníci úzce spolupracují: vedení školy, třídní učitelé, výchovný 

poradce, metodik prevence, vychovatelky ŠD, systematickým působením se snaží 

předcházet nežádoucím jevům, jakékoliv náznaky problémů v chování žáků jsou okamžitě 

řešeny (jednotliví učitelé řeší konkrétní problémy sami) 

 při omlouvání absence třídní učitelé postupují podle Metodický pokynu MŠMT 

k jednotnému postupu při uvolňování  a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví; č. j. 10 194/2002-14 

 s rodiči žáků s neomluvenou absencí proběhla jednání (pohovor s rodiči, popř. výchovná 

komise), opakovaná absence se řeší ve spolupráci s oddělením OSPOD  při MÚ Krnov a 

Policie ČR (závisí na počtu neomluvených hodin). 

 došlo ke snížení počtu případů záškoláctví, ale podle hodnocení třídních učitelů na konci 

školního roku se zvýšil počet podezření na skryté záškoláctví (11 žáků). 

 v 8. A třídě (loni proběhl intervenční program) se situace (vztahy mezi žáky a učiteli) 

mírně zlepšil 

 

c) spolupráce s odborníky 

 

 PPP Bruntál, pracoviště Krnov 

 SPC Bruntál 

 SVP Krnov 

 SVČ Krnov 

 Poradna pro primární prevenci Ostrava 

 Slezská diakonie  

 OSPOD Krnov 

 Policie ČR, besedy zaměřeny na zaměřeny na prevenci páchání trestné činnosti  

a dopravní výchovu 

 Hasiči  
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 Eurotopia Opava – doučování žáků, preventivní besedy 

 

                     d) preventivní akce 

 

 Adaptační kurz – 6. ročníky 

 Vzájemné vztahy SVČ Krnov – 4. B 

 Komunikace a vztahy 3. A, 3. B 

 Prevence Šikana – 6. A, 6. B 

 Prevence Šikana – 7. A, 7. B 

 Prevence Kyberšikana – 8. A, 8. B 

 Prevence Drogy – 9. A, 9. B 

 Prevence Šikana – 4. A, 4. B 

 Prevence Nebezpečí facebooku – 5. A, 5. B 

 Prevence Alkohol – 7. A, 7. B, 8. A, 8. B 

 Zdravá 5 – 3. A, 3B, 4. A, 4. B 

 Beseda – Policie I. stupeň 

 Lyžařský kurz – 7. ročník 

 Exkurze na policejní stanici  

 Beseda s hasiči 2. a 6. třídy 

 Beseda s Policií ČR – trestní zodpovědnost – 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

 Beseda s Policií ČR – dopravní výchova (I. stupeň) 

 další – vycházky, sportovní turnaje, školní výlety, divadelní a filmová představení, 

hudební koncerty apod. 

 

Zpracovala P. Kostelníková, školní metodik prevence 

 

 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 

 
ano ne věk 

celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 

kouření 
/  14-15 2 

záškoláctví /  12-15 4 

šikana /  10-15 7 

gambling  /   

kriminalita  /   

rasismus  /   

jiné  /   

 

 

6) výuka nepovinného předmětu náboženství:              ano  

 název registrované církve, náboženské společnosti: římskokatolická církev  

 

7) metodické orgány pracující na škole: 

 činnost v sekcích podle vzdělávacích okruhů stanovených  RVP a aktualizovaným ŠVP „Cesta“ 

 

8) příhraniční spolupráce 

 spolupráce s městem Biala v Polsku (2 návštěvy žáci + učitelé) 

 

9) další aktivity při škole 

 

Datum: Název akce:                                                         Organizoval: 

3. 9. 2017  Zahájení školní roku 2018/2019   všichni pracovníci  

5. 9. 2018  Zahájen plavecký výcvik 2. a 3. tříd  třídní učitelé 

  Adaptační kurz 7. A – Krnov                Kurečková, Žlebčíková 

11. 9. 2018  Školská rada       

  Třídní schůzky 1. tříd                 třídní učitelky 
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13. 9. 2018  Třídní schůzky     všichni ped. pracovníci 

17. 9. 2018  Adaptační dvoudenní kurz 6. B – Krnov  Tupá, Doležalová 

  Cvičení v přírodě – 2. A                  Kynická 

18. 9. 2018  Atletické závody – Krnov – 10 žáků z 8. a 9. tříd Hajná 

19. 9. 2018  Staré pověsti české – divadelní představení  Kurečková, vyučující  

  pro 2. – 6. třídy v tělocvičně ZŠ 

20. 9. 2018  Bellama Holčovice – výlet ŠD   Liďáková, Kulichová 

  Cvičení v přírodě – 1. A + 1. B                 Hlaváčková, Santariusová 

  Adaptační dvoudenní kurz 6. A – Krnov                Akritidis Čtvrtníčková,  

        Samli 

24. 9. 2018  Beseda o rodině Keil s p. Křištofovou - 2. B Závodná 

26. 9. 2018  Najdi si svou kešku – žáci 5. a 9. tříd  Hajná 

  Cvičení v přírodě – 5. A, 5. B                Vopelková, Vyležíková 

27. 9. 2018  Výšlap na rozhlednu – ŠD    vychovatelky ŠD 

3. 10. 2018  Dopravní hřiště Krnov – 4. A   Kopecká 

4. 10. 2018  Dopravní hřiště Krnov – 4. B   Václavíková 

9. 10. 2018  Exkurze do tiskárny Optys Opava – 7. třídy  Kurečková, Žlebčíková 

11. 10. 208  Literární beseda pro 8. a 9. třídy   Akritidis Čtvrtníčková 

  3. A – spaní ve škole, Krnov – Cvilín,                Grčková 

  Šelenburg, výstava korunovačních klenotů 

17. 10. 2018  5. A – výstava korunovačních klenotů Krnov Vopelková, Kaňa 

  Tvoření z dýní s rodiči                  Chmelař 

  Orientační běh dvojic                  Grček, Busios 

18. 10. 2018  Knihovna Krnov – 2. A    Kynická 

19. 10. 2018  Dopravní výchova s Policií ČR – 1. – 3. třídy vyučující 

   + 5. třídy        

24. 10. 2018  Planetárium Ostrava – 5. třídy   Vopelková, Vyležíková,   

       Kulichová   

25.10.2018  Oslava 100. výročí republiky   všichni pracovníci školy 

26.10.2018  Návštěva záchranné stanice Bartošovice – 2. třídy Dudková, Závodná  

  Vlastivědná vycházka 4. B                 Václavíková 

6.11.2018  Fairtradová konference v Brně   Glötzerová, Kubiszová 

7.11.2018  Exkurze na SPŠ Krnov – 9. třídy   Busios, Kostelníková 

  Uhlířský vrch Bruntál – 4. A                Zetíková 

12.11.2018  Loutkové divadlo Opava – 1. – 3. třídy  třídní učitelky 

13.11.2018  Czech Space Year – národní kolo soutěže  Kubiszová 

   za účasti Terezy Kubiszové  

14.11.2018  Turnaj v halové kopané 6. a 7. tříd   Grček 

15.11.2018  Artifex Bruntál – veletrh řemesel – 9. třídy  Kostelníková, Kaňa 

16.11.2018  ZOO Ostrava – krajské kolo přírodovědecké Tupá 

   Soutěže 

21.11.2018  Prevence – Komunikace a vztahy – 3. třídy  Dudková, Grčková 

  Školní kolo dějepisné olympiády   Kurečková 

  Den školy SOŠ M. Al-ce     Kaňa 

  Okrskové kolo florbalu – Krnov   Grček, Busios 

 

 

22.11.2018  školní kolo futsalové ligy –  6. a 7. třídy  Grček, Busios 

  Prevence – Šikana – 6. třídy   Akritidis Čtvrtníčková, 

        Tupá 

23.11.2018  Prevence – Šikana – 7. třídy   Samli, Kurečková 

  Oblastní turnaj v piškvorkách – Krnov  Pokorný 

  Výukový program – Vzájemné vztahy  Václavíková 

  SVČ Krnov – 4. B 

27.11.2018  SSŠ Opava – exkurze 9. tříd   Busios, Kostelníková 

28.11.2018  Dopoledne s technikou – SOŠ M. Al-ce  Kaňa 

  Kurz sebeobrany – Box Club Krnov – 6. A  Akritidis Čtvrtníčková 

        Samli 

  Florbalový turnaj děvčat 8. a 9. tříd – Krnov Grček 

  POKOS – ZŠ Karlovice – 6. B   Tupá 
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29.11.2018  Adventní dílny pro rodiče a děti    Dudková, Grčková,  

                                                                                         Santariusová, Vyležíková 

                                                                                         Závodná 

30.11.2018  Vystoupení žáků 3. A, 1. B a pěveckého sboru Santariusová, Grčková 

  při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí  Glötzerová 

5.12.2018  Školní kolo biologické olympiády   Tupá 

7.12.2018  Okresní finále družstev v šachu – Vrbno p. P. Kaňa 

10.12.2018  Slezské divadlo Opava – Kytice – 6. třídy  Akritidis Čtvrtníčková 

        Tupá 

11.12.2018  Školní kolo olympiády z českého jazyka  Doležalová 

  Hudební pořady pro děti 1. stupně   třídní učitelé 

  SPŠ Bruntál – exkurze pro 9. třídy   Kostelníková, Kaňa 

12.12.2018  Česko zpívá koledy 

  Hledáme nejlepšího mladého chemika – Ostrava Hajná 

  Výukový program Vánoce – SVČ Krnov – 4. A Zetíková 

13.12.2018  Prevence – Kyberšikana – 8. třídy   vyučující 

  Bruslení Krnov – 3. A    Grčková 

14.12.2018  Prevence – Drogy – 9. třídy   vyučující 

  Plesík 9. třídy     Busios, Kostelníková 

17.12.2018  Vánoční koncert v ZUŠ M. Al-ce – 2. B  Závodná 

18.12.2018  Vánoční besídka 2. B     Závodná 

  Futsalový turnaj – Hlučín – 6. a 7. třídy  Busios 

  7. B spí ve škole     Samli, Grček 

19.12.2018  Mladý Demosthenes – školní kolo   Pokorná, Doležalová 

        Akritidis Čtvrtníčková 

  FyzShow s hudbou – finále v Ostravě  Kubiszová 

20.12.2018  Kino Mír Krnov – celý druhý stupeň  třídní učitelé 

  8. B spí ve škole     Doležalová 

21.12.2018  Sportovní dopoledne a vánoční besídky  Busios, Grček, vyučující 

9.1.2019  Prevence – Šikana – 4. třídy   Václavíková, Zetíková 

15.1.2019  Krajský přebor družstev v šachu – Orlová  Hajná 

16.1.2019  Program RRR be greeny – 5. třídy   Vopelková, Vyležíková 

  Okresní kolo dějepisné olympiády – Krnov  Hajná 

  Dopoledne s technikou na SOŠ M. Al-ce  Kaňa 

21.1.2019  Zahájen týdenní lyžařský kurz 7. tříd  Busios, Grček,  

        Vyležíková 

28.1.2019  Okresní kolo olympiády z českého jazyka – Krnov Hajná 

29.1.2019  Okresní kolo florbalu – děvčata – Krnov  Grček 

  Lessewettewerb – Opava    Glötzerová 

30.1.2019  Kino Mír Krnov – 1. stupeň   Santariusová 

5.2.2019  Školní kolo zeměpisné olympiády   Grček 

6.2.2019  Prevence – Nebezpečí facebooku – 5. třídy  Vopelková, Vyležíková 

8.2.2019  Školní kolo chemické olympiády   Kubiszová 

11.2.2019  Školní kolo chemické olympiády – 2. část  Kubiszová 

  Veselé zoubky – 1. třídy    Hlaváčková, Santariusová 

12.2.2019  Pangea 2019 – 4. – 9. třídy   vyučující matematiky 

13.2.2019  Okresní kolo olympiády v AJ – Krnov  Hajná 

14.2.2019  Soutěž YPEF – Lesní správa M. Al-ce  Kaňa 

  Bruslení Krnov – 3. A    Grčková 

15.2.2019  Zdravá 5 – 4. třídy    Václavíková, Zetíková 

20.2.2019  Okresní kolo zeměpisné olympiády – Krnov Moš 

  Bovýsek – projekt mléko a ovoce do škol   vyučující 

  pro 1. až 3. třídy 

21.2.2019  Recitační soutěž 1. stupně    Dudková, Kynická 

25.2.2019  Abeceda peněz – 4. B    Václavíková 

  Slezské divadlo Opava – Popelka – 5. třídy  Vopelková, Vyležíková 

  Zahájen týdenní lyžařský kurz 3. tříd a 2. A  Dudková, Grčková, 

        Kynická 

27.2.2019  Recitační soutěž 2. stupně    Doležalová 

1.3.2019  Chemická olympiáda – okresní kolo Bruntál Kubiszová 
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12.3.2019  Slezské divadlo Opava – 9. třídy   Busios, Kostelníková 

13.3.2019  Dopoledne s technikou – SOŠ M. Al-ce  Kaňa 

19.3.2019  Talentová soutěž ZAV – meziškolní kolo  Kurečková 

  Hudební program na ZUŠ M. Al-ce – 1. A  Hlaváčková 

20.3.2019  Návštěva MŠ v 1. třídách    Hlaváčková, Santariusová 

  Krajské kolo zeměpisné olympiády v Ostravě Kaňa 

21.3.2019  Divadelní představení O vlku a kůzlátkách 2. B Závodná 

  Bruslení Krnov – 3. A    Grčková 

22.3.2019  Klokan 2019 – matematická soutěž 2. až 9. tříd vyučující matematiky 

27.3.2019  Okresní kolo recitační soutěže – Krnov  Moš 

2.4.2019  Prevence – Alkohol – 7. a 8. třídy   vyučující 

3.4.2019  Přírodovědná vycházka na Artmanov – 4. A  Zetíková 

  Okresní kolo fyzikální olympiády – Bruntál               Moš 

4.4.2019  Bovýsek – projekt mléko a ovoce do škol  vyučující 

  pro 1. až 3. třídy 

  Den otevřených dveří     všichni pracovníci školy 

  Pythagoriáda 5. až 8. tříd    vyučující matematiky 

5.4.2019  Pythagoriáda 5. až 8. tříd    vyučující matematiky 

9.4.2019  Slezské divadlo Opava – 7. a 8. třídy  třídní učitelé 

10.4.2019  Den spolupráce – Biala Polsko   Busios, Glötzerová, 

        Grček, Kaňa, 

        Vopelková, Vyležíková 

  Biologická olympiáda D – okresní kolo – Krnov Kaňa 

11.4.2019  Zápis do 1. tříd     Dudková, Grčková 

15.4.2019  Malování vajíček – 1. stupeň    vyučující 

16.4.2019  Biologická olympiáda C – okresní kolo – Krnov Moš 

  Velikonoční poklad – 3. třídy   Dudková, Grčková 

17.4.2019  Pletení pomlázek na náměstí – 5. třídy  Vopelková, Vyležíková 

  Rozchodník – Proměny hmyzu – 3. třídy  Dudková, Grčková 

26.4.2019  Krajské kolo v recitaci – Ostrava   Dudková 

  Kurz 1. pomoci na SZŠ Krnov – 5. třídy  Vopelková, Vyležíková 

29.4.2019  Dopravní soutěž – Krnov    Grčková 

30.4.2019  Pálení čarodějnic – park B. Smetany  vyučující z 1. stupně 

  Detektivní pátrání – knihovna Krnov – 2. B  Závodná 

  MS v parahokeji Ostrava – 2. stupeň  vyučující 2. stupně 

  McDonalds Cup – hřiště M. Al-ce   Grček, Kynická 

2.5.2019  Dopravní hřiště Krnov – 4. A   Zetíková 

6.5.2019  McDonalds Cup – Krnov    Kynická 

  McDonalds Cup – Krnov    Grček 

9.5.2019  Zlatý list Břidličná    Tupá 

  Dopravní hřiště Krnov – 4. B   Václavíková 

10.5.2019  Knihovna Krnov – 1. B    Santariusová 

13.5.2019  Abeceda peněz – Jarmark – 4. B   Václavíková 

14.5.2019  Dopravní soutěž – okresní kolo – Krnov  Grčková 

15.5.2019  Májová laťka     Grček, Busios 

  Den spolupráce – výjezd do Polska   Vopelková, Vyležíková 

16.5.2019  Krajské kolo biologické olympiády C – Ostrava 

17.5.2019  Zdravá 5 – 3. třídy    vyučující 

  Exkurze v pivovaru Nachmelená opice – 9. třídy Busios, Kostelníková 

21.5.2019  Knihovna Krnov – 1. A, 3. A   Hlaváčková, Grčková 

  Hasičská zbrojnice Bruntál – 6. A   Akritidis Čtvrtníčková 

22.5.2019  Focení tříd     všichni ped. Pracovníci 

  Dopoledne s technikou – SOŠ M. Al-ce – 8. třídy Kaňa 

23.5.2019  Archimediáda – Bruntál    Kubiszová 

24.5.2019  Krajské kolo biologické olympiády D – Ostrava Tupá 

  Kuchařská soutěž Praha – dvoudenní  Hajná 

27.5.2019  Branný závod Holčovice    Vyležíková 

28.5.2019  Nahrávací studio Opava – pěvecký sbor  Glötzerová 

29.5.2019  Pythagoriáda – okresní kolo – 5. a 6. tříd – Krnov Kaňa 

  Autorské čtení Lenky Kertisové ve 3. A  Grčková 
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  Zdravá 5 – 2. B, 5. A    Závodná, Vyležíková 

  2. B spí ve škole     Závodná 

30.5.2019  ZAV Junior Opava – dvoudenní bodovaný tréning Kurečková 

  7. B jede na dvoudenní výlet do Karlova  Samli, Grček 

  Pythagoriáda – okresní kolo – 7. a 8. tříd – Krnov Kaňa 

  Branný závod 3. tříd    Dudková, Grčková 

31.5.2019  Anglický desetiboj – Krnov   Hajná 

3.6.2019  9. B jede na dvoudenní výlet do Frenštátu  Doležalová, Kostelníková 

  6. A jede na dvoudenní výlet do Zlatý Hor  Akritidis Čtvrtníčková, 

        Kaňa 

  Pasování na čtenáře – knihovna Krnov – 1. B Santariusová 

  Beseda s hasiči pro 2. a 6. ročníky   vyučující 

4.6.2019  Koncert v ZUŠ M. Al-ce – 1. a 2. třídy  třídní učitelé 

  Přípravná schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Dudková, Honajzerová 

  Pasování na čtenáře – knihovna Krnov – 1. A Hlaváčková 

5.6.2019  5. A a 5. B jede na výlet do Rožnova  Vopelková, Vyležíková 

6.6.2019  9. A jede na dvoudenní výlet do Dolní Moravy Busios, Grček 

  1. A jede na výlet do Úvalna   Hlaváčková 

  Beseda s Policií ČR – trestní zodpovědnost  vyučující 

  pro 8. a 9. třídy 

7.6.2019  1. B a 3. B jedou na výlet do Velkých Losin  Dudková, Santariusová 

10.6.2019  8. B jede na dvoudenní výlet do Frenštátu  Doležalová, Kostelníková 

  7. A jede na dvoudenní výlet do Ostružné  Kurečková, Grček 

11.6.2019  Bludiště Ostrava – 9. třídy    Busios, Glötzerová 

  Průkaz cyklisty – 4. třídy    Václavíková, Zetíková 

12.6.2019  OKAP – projektový den 5.B - SPŠ Krnov  Vopelková 

  Merkur Opava     Hajná 

  2. A jede na výlet do Ostravy   Kynická, Liďáková 

13.6.2019  3. B spí ve škole     Dudková 

17.6.2019  6. B jede na dvoudenní výlet do Frenštátu  Tupá, Doležalová 

18.6.2019  2. B jede na výlet do Olomouce   Závodná 

  Beseda s hasiči pro 2. třídy a 6. A   vyučující 

19.6.2019  SAH Krnov – představení    vyučující 

20.6.2019  4. A a 4. B jedou na výlet do Příbora  Václavíková, Zetíková 

21.6.2019  OKAP – projektový den 5. A – SPŠ Krnov  Vyležíková 

24.6.2019  Slavnostní rozloučení 9. tříd na MÚ  Hajná, třídní učitelé 

25.6.2019  Rozlučkový program 9. tříd   všichni vyučující 

26.6.2019  Kino Mír Krnov – 2. stupeň   třídní učitelé 

27.6.2019  Diskotéka Kofola – 2. stupeň   třídní učitelé 

  Divadlo Červiven – zámek Linhartovy – 4. a 5. tř. třídní učitelé 

28.6.2019  Vysvědčení     třídní učitelé 

 

 

10)  činnost školní družiny 

 

Ve školním roce 2018/2019 zajišťovaly provoz školní družiny 4 oddělení s celkovým počtem 115 

přihlášených dětí z 1.- 5. tříd. Všechna oddělení vedly vychovatelky s patřičnou kvalifikací. Ranní 

družinu pravidelně navštěvovalo zhruba 50 dětí. Školní družina realizovala školní vzdělávací program 

„Vláček plný zábavy a radosti“. Činnosti školní družiny vycházely především z metod pedagogiky 

volného času. 

Vychovatelky usilovaly jak o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování, tak i o cílené 

ovlivňování volného času dětí prostřednictvím nabídky různorodých aktivit. Důraz byl kladen na 

udržování přátelských vztahů, ochotě pomoci druhým, seberealizaci a plnění klíčových kompetencí. 

 

    Společné akce: 

 

 výlet na farmu Bellama 

 výšlap na rozhlednu Hraniční vrch 

 Drakiáda 

 podzimní výstavka prací a výrobků dětí 
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 kulturní vystoupení dětí na vánočním posezení pro zaměstnance školy 

 vánoční besídky 

 3. ročník Zimní olympiády 

 soutěž hokejových týmů NHL v odděleních 

 přátelský turnaj ve vybíjené se ŠD Jindřichov ve Slezsku 

 výroba dárků pro budoucí prvňáky  

 účast na vánoční a velikonoční výstavě spolku Zahrádkářů 

 soutěž v přeskocích přes švihadlo 

 Cesta za pokladem 

 Atletický pětiboj ke Dni dětí 

 Workshop pro děti i zaměstnance školy 

 vycházky za poznáváním okolí Města Albrechtic 

 

      Spolupráce s třídními učiteli při akcích ZŠ: 

 

 spoluúčast na oslavě 100. výročí založení Československa 

 výzdoba chodeb 

 dárečky (včelka Mája) k zápisu dětí do 1. tříd  

 Den otevřených dveří 

 doprovod vychovatelek na školních výletech 

 pomoc při organizování Sletu čarodějnic 

 kroužek vaření se zapojil do soutěže Zdravá 5, upekl moučník k oslavě 100. výročí ČSR a na 

Martinské posezení 

 

                      Spolupráce ŠD s rodiči: 

 

 rodiče byli vždy informováni o pořádání družinových akcí a o organizaci provozu družiny 

prostřednictvím ELKY 

 schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd 

 setkání s rodiči při zahájení nového školního roku a při třídních schůzkách 

 řešení drobných kázeňských problémů 

 

 

    Z úspěchů ŠD ve školním roce 2018/2019 lze určitě vyzdvihnout zdárné uspořádání mnoha 

sportovních a pohybových aktivit (Zimní olympiáda, vybíjená, Atletický pětiboj, přeskoky přes 

švihadlo…). Velkého úspěchu dále dosáhl kroužek vaření, který obsadil v celostátním kole 2. místo 

v soutěži Zdravá 5.  

Během roku mohly děti v rámci školní družiny navštěvovat těchto 7 kroužků: vaření, pohybové hry 

pro 1. a 2. třídu, míčové hry pro 3. a 4. třídu, angličtina pro nejmenší, hudebně dramatický kroužek, 

Dovedné ruce a psaní na klávesnici PC. 

 

 

Zpracovala A. Honajzerová, vedoucí vychovatelka 

 

 
11) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 upřednostňováno jazykové vzdělávání, čtenářská gramotnost, inkluze- práce s integrovanými žáky 

a uživatelská práce s ICT 

 pedagogičtí pracovníci využívají aktivity směřující ke stálému sebevzdělávání formou samostudia i 

účastí na vzdělávacích akcích 

 

B. Oblast spolupráce s rodiči 
 během roku zorganizovány 4 x ročně třídní schůzky pro rodiče s možností přivést k jednání děti 

(1x společná schůzka v kmenových třídách- září, další formou individuálních konzultací, schůzky 

pro rodiče vycházejících žáků- listopad, přípravná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků- červen) 

 na náměty a připomínky rodičů z třídních schůzek je neprodleně reagováno 

 upřednostňována komunikace osobní, operativní pak prostřednictvím ICT (EL-KA-  elektronická 

žákovská knížka, e-mail), konzultační hodiny s jednotlivými vyučujícími 
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 rodiče pomáhali při zajišťování kulturních i sportovních akcí, podíleli se na sponzorování činnosti 

školy  

 

Část III 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, případně kontroly 

KO ŠÚ 

 
a) provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ, provedené kontroly, náměty)  

 nebyly provedeny 

 

Část IV 

 

Údaje o pracovnících školy  
(personální podklady dle zahajovacího výkazu) 

 

a) celkový počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 

 

 2017/2018 2018/2019 

pedagogů celkem 31/29,25 32/29,84 

učitelů 23/23 24/23,59 

vychovatelů 4/3,5 4/3,5 

asistent pedagoga 4/2,75 4/2,75 

 2017/2018 2018/19 

nepedagogů celkem 12/12 12/12 

ostatní zaměstnanci školy 

(správní + THP) 

7/7 7/7 

školní asistent* 1/1 1/1 

pracovnice ŠJ 4/4 4/4 

zaměstnanci celkem 43/41,25 44/41,84 

        * školní asistent hrazen z projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 (úvazek 1,0) a z následného projektu 

           od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 (2 osoby, úvazek 1,4) 

 

Doběh a ukončení podpory MÚ k 31. 8. 2019: Ve školním roce 2014/2015 došlo k rozdělení 33 žáků 5. 

ročníku na 5. A a 5. B a k navýšení o 1,0 úvazku pedagoga- mzda hrazená z prostředků MÚ (platí pro roky 

2014/15 - 2018/19, kdy žáci těchto tříd ukončují PŠD v aktuálním počtu 35). Tento úvazek v tabulce není 

uveden! 

 

b) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

 

 odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu s vyhláškou   

č. 563/2004 Sb. 

 na vyučují na I. stupni se vztahuje výjimka k doplnění kvalifikace po nabytí účinnosti zákona 

561/2004 Sb., školský zákon 

odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole – kvalifikovanost výuky (celkem 517 hodin  

týdně, z toho 242 hodin na 1. stupni a 275 hodin na 2. stupni) 

 

2017/18 2018/19 

86,7% 100% 

 

odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole – aprobovanost výuky (celkem 517 hodin týdně,  

z toho 242 hodin na 1. stupni a 275 hodin na 2. stupni) 

 

2017/2018 2018/2019 

67,3% 82,8% 

 Přepočtený počet učitelů 
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Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

učitelství pro I. stupeň ZŠ 9 0 

učitelství pro II. stupeň ZŠ 0 8 

speciální pedagogika 1 0 

vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy 0 3 

vysokoškolské nepedagogické + DPS 0 3 

středoškolské pedagogické 1 0 

středoškolské nepedagogické 0 0 

celkem 11 14 

 

 

 některé výrazné zvláštnosti v odborné a pedagogické způsobilosti 

 p. uč. T. Kurečková, distanční studium na OA ve Valašském Meziříčí – obor technická 

administrativa, obchodní korespondence, sekretářské práce (ukončeno státní zkouškou 

12. 5. 2004) 

 

c) údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy  

 

1) pedagogičtí pracovníci 

  

termín konání Typ studia, kurzu (KVIC) počet zúčast. 

pracovníků 

17. 9. 2018 CKP podpora čtenářství 6 

18. 9. 2018 Žákovský parlament 1 

25.9.2018 Konverzační kurz AJ 1 

15.10.2018 Systematická práce s nadanými žáky 1 

6.2.2019 Anglická konverzace s rodilým mluvčím 6 

11.2.2019 CKP pro asistenty pedagoga 3 

28.2.2019 Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jaz. 1 

29.3.2019 Metodická poradna 1 

21.3.2019 Modely problémového chování žáků 1 

15.4.2019 CKP pro asistenty pedagoga 3 

18.4.2019 Šikana – práce s agresorem všichni 

ped.prac. 

7.5.2019 Čtenářská gramotnost napříč vyučovacími předměty 12 

13.5.2019 CKP pro asistenty pedagoga 3 

15.5.2019 Změna financování regionálního školství 2 

      Přehled o čerpání dotace na DVPP za rok 2018/2019 

 (uhrazeno za školení celkem 60 422 Kč+ cestovné 1489 Kč *, z toho 52 340 Kč hrazeno 

   z projektu Cesta ke vzdělávání II.) 

2) nepedagogičtí pracovníci 

 

Typ studia, kurzu počet . pracovníků 

Fond kulturních a sociálních potřeb 1 

Školení PO členové požárních hlídek 

Školení hygienického minima 4 

        (uhrazeno za školení celkem 2800 Kč + cestovné 1060 Kč) 

 

Část V. 
 

Výkon státní správy 
 

Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě 

ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2), písm. a) až l), eventuálně počet odvolání proti 

tomuto rozhodnutí. 
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zápis do 1. ročníku z 12. 4. 2018 pro školní rok 2018/19 celkem počet odvolání 

celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 50  

z toho počet žádostí o odklad školní docházky 6  

doporučeno posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře 

6  

počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0  

z toho počet žádostí o dřívější nástup začátku povinné 

docházky 

1  

doporučeno posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře 

1  

jiná změna: vzdělávání v zahraničí 0  

jiná změna: odchod na jinou školu 0  

zapsáno pro školní rok 2019/20 50  

celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 50  

 

Plnění ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, období  

od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2019 

Počet podaných žádostí o informace- nebyla podána žádná žádost 

 

Část VI. 
 

Další údaje o zařízení 

 
1) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 s MěÚ Město Albrechtice-  slavnostní rozloučení na MěÚ s vycházejícími žáky školy, podávání 

a realizace projektů ESF, propagace společných aktivit zřizovatele a školy na www.zsma.cz  

i zveřejňování videozáznamů v kabelové televizi a městském Zpravodaji 

 se SRPDŠ při ZŠ Město Albrechtice- zajišťování financí pro činnost školy, zajišťování sportovních 

a kulturních akcí, odměny nejlepším žákům na konci školního roku, ceny do soutěží, úhrady 

cestovného na žákovské soutěže, exkurze a podobně 

 s Výtvarnou dílnou p. J. Hrubého- pracoviště na ZŠ Město Albrechtice 

 spolupráce s MŠ M. Albrechtice-  vzájemné návštěvy dětí  

 s Hasiči Město Albrechtice- návštěva hasičského areálu, cvičná evakuace školy 

 se ZUŠ Město Albrechtice, koncerty  

 S Českou spořitelnou- projekt Abeceda peněz 

 s knihovnou Město Albrechtice (besedy, soutěže Kdo ví, odpoví) 

 s knihovnou města Krnov (přenášky a besedy, Pasování na čtenáře) 

 spolupráce s Eurotopií s.r.o. Opava- odpolední doučování žáků, programy prevence 

 Policie Město Albrechtice, Policie Bruntál- spolupráce při organizování besed k bezpečnosti 

dopravy, prevence sociálně patologických jevů 

 se SPgŠ a SZŠ Krnov, SOŠ a ZŠ Město Albrechtice, SPŠ Krnov 

 TJ Město Albrechtice, TJ Tatran Město Albrechtice 

 s Golf klubem Město Albrechtice 

 FK Město Albrechtice- spolupráce při rozvoji žákovské kopané a zpřístupnění sportovního areálu 

pro potřeby ZŠ 

 s LČR Město Albrechtice 

 Svazem ochránců přírody- p. A. Šiška, p. A. Křištofová 

 Svazem zahrádkářů- výstavky  p. R. Gavendová 

 neziskovou organizací NAZEMI 

 Vesmírnou agenturou ESERO 

 se společností  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Obědy pro děti do škol 

 Pedagogicko-psychologické poradny: PPP Krnov, PPP Jeseník, SVP Krnov, SVC Bruntál  

 spolupráce se sponzory školy z řad rodičů i organizací  
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 spolupráce pracovníků školy na aktivitách KVIC a MO (spolupráce na úrovni dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, pořádání soutěží, výkon funkce okresního metodika) 

 spolupráce při pořádání okresního kola BiO – p. uč. M. Tupá  

 pořádání okrskového kola McDonald´s Cupu – p. uč. E. Kynická 

 

2) výhled do školního roku 2019/2020 

 pokračovat v zavádění pozitivních změn do vyučování a života školy 

 zaměřit se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost a samostatnost, sebevzdělávání, schopnost 

dialogu 

 podporovat aktivitu pedagogů sebevzdělávat se, zaměřit se na moderní vyučovací metody, práci 

s ICT a práci s integrovanými žáky, prevenci školní neúspěšnosti 

 pokračovat ve spolupráci školy s SPC Opava, PPP Bruntál, elokované pracoviště Krnov, SPC Kpt. 

Vajdy Ostrava 

 

 

Hospodaření školy v roce 2018 

 

 

Část I.  – VÝNOSY 
 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Dotace ŠÚ 20 173 015  

Zúčtování fondů 1 782 272,36  

Dotace zřizovatele 5 100 000  

Příjmy z hospodářské činnosti  307 025 

Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 1 880 950,47  

Výnosy celkem 28 936 237,83 307 025 

Zisk 9 827,23 118 178,40 

 

Část II. – NÁKLADY 

 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady na mzdy pracovníků a odvody 21 005 582 93219 

DPN 36 279  

ONIV, materiál a potraviny 2 302 838,47 26 157,91 

DDHM 864 152,70  

Opravy a údržba, odpisy 694 691,14 5 164,86 

Ostatní provozní náklady 2 255 381,24  

Náklady celkem 1 662 150,86 56 623,14 

 
   

Investiční výdaje  

(čerpání investičního fondu)   

DHIM 149 205  

Opravy a údržba 1 591 534,36    

   

 

Zpracovala M. Kaletová, ekonomka 
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Přílohy: 
 

1.  Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření provedené Odborem školství, mládeže a sportu MSK,  

zřizovatelem, případně finančním úřadem a Nejvyšším kontrolním úřadem.  

 

1. 12. 9. 2018 kontrola dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů s odkazem na §15 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole provedené  

na základě pověření zřizovatele- p. Ing. Karel Ondrášek - nebylo zjištěno porušení zákona  

(protokol je k dispozici v kanceláři paní účetní). 

2. 13. 6.  2019, kontrola dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů s odkazem na §15 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole provedené  

na základě pověření zřizovatele- p. Ing. Karel Ondrášek - nebylo zjištěno porušení zákona  

(protokol je k dispozici v kanceláři paní účetní). 

3. 12. 2. 2019,  kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného- nebylo zjištěno porušení zákona (protokol je k dispozici v kanceláři 

paní účetní) 

4. 19. 3. 2019, kontrola v souladu s ustanovením §6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 84 

odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál- nebylo zjištěno porušení zákona    

(protokol je k dispozici v kanceláři paní účetní) 

5. 16. 4. 2019, kontrola §82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 

110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 110/1997 Sb.) nebylo zjištěno porušení 

zákona (protokol k dispozici v kanceláři paní účetní) 

 

 
2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2018/2019 

3. Přehled o zapojení žáků školy do soutěží a o dosažených výsledcích 

4. Přehled výsledků přijímacích zkoušek 2019 ve srovnání s republikovým průměrem 

5. Přehled zájmových kroužků 2018/2019 

6. Fotografie z některých školních akcí 

 

Část VII. 

 

Zhodnocení a závěr 
 

Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2018/2019.  

Poděkování si zaslouží nejen všichni pracovníci školy, ale také SRDPŠ při ZŠ pod vedením paní Miluše 

Kaletové, MěÚ M. Albrechtice pod vedením paní starostky ing. Jany Murové ve spolupráci s panem 

místostarostou Liborem Švecem, zastupitelstvo města a také sponzoři školy. 

Pedagogičtí pracovníci vydali na jednání pedagogické rady souhlas s uvedením svých jmen a příjmení  

u všech údajů uvedených v této zprávě. 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 12. září 2019   Regína Hajná, řed. školy  

   

                                                                                                      
Projednáno a schváleno na jednání školské rady dne 11. září 2018  

 Jiří Mlčoušek, předseda ŠR 

http://www.zsma.cz/
mailto:podatelna@zsma.cz
mailto:regina.hajna@zsma.cz


 

 

 

 

 
 

                 

 
Nehodnocení žáci - počet  

  

0 
            

 
Slovní hodnocení 

  

0 
            

 
Uvolnění ž. - z urč. předmětů 

 

0 
            

 
Individuální vzdělávání: 

  
0   

 

 
Vzdělávání v zahraničí paragraf 38 Šk.zákona 4 Martin Moya Klimes 2.A Španělsko,Roberto Giovanni Ronconi32.B Thajsko,David Moya Klimes 5.B Španělsko,Rebecca Ronconi 6.B Thajsko 

    P  R  O  S  P  Ě  C  H C  H  O  V  Á  N  Í A  B  S  E  N  C  E 

ročník počet neprosp. neprospělo prospělo prospělo 
s 

vyzn. průměrný     napomen. důtka důtka pochvala pochvala 
 počet 
hod/žák   celkem   

  žáků žáků %   s vyzn. % prospěch 2 3 tř. učitele tř. uč. řed. tř. uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. 

1. 33 0 0,00 2 31 93,94 1,08 0 0 0 0 0 4 0 58,36 0,00 1 926 0 

2. 37 1 2,70 3 33 89,19 1,20 0 0 1 0 0 7 2 29,84 0,00 1 104 0 

3. 37 0 0,00 3 34 91,89 1,27 0 0 0 1 0 12 6 50,76 0,00 1 878 0 

4. 44 0 0,00 19 25 56,82 1,46 0 0 6 3 1 9 6 36,11 0,00 1 589 0 

5. 43 1 2,33 16 26 60,47 1,46 0 0 3 2 1 17 2 59,14 0,00 2 543 0 

6. 53 1 1,89 25 27 50,94 1,64 0 0 7 2 1 9 6 51,75 0,21 2 743 11 

7. 32 1 3,13 22 9 28,13 1,89 0 0 5 3 2 10 1 64,91 0,00 2 077 0 

8. 48 6 12,50 22 20 41,67 1,97 4 0 5 5 7 4 6 77,71 1,23 3 730 59 

9. 35 0 0,00 24 11 31,43 1,90 0 0 1 0 1 4 7 88,03 0,20 3 081 7 

1. - 9. 362 10 2,76 136 216 59,67 1,64 4 0 28 16 13 76 36 57,10 0,21 20 671 77 

  366 

 

                  
   

        

             

     

Klasifikace prospěchu a chování žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2018/2019 
Příloha č. 2 

Zpracoval Milan Pokorný z. ř. dne: 24. 6. 2019                                                                                                         popis ředitelky:  Regína Hajná                       



 

 

Biologie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

16.11.2018 Soutěž mladých zoologů - Ostrava - oblastní kolo účast B. Tupá, 4. A Tupá 

  účast - mladší kategorie   F. Konečný, 6. B 
   

 
  R. Tupý, 6. B 

   
 

  M. Maderová, 7. A 
   

 
  M. Dubová, 7. B 

   účast - starší kategorie účast M. Veselá, 8. A 
   

 
  A. Zlámalová, 8. B 

   
 

  L. Křištofová, 9. B 
   

 
  M. Floriánová, 9. A 

   
 

  E.Trautenbergerová,7.A 
 5.12.2018 Biologická olympiáda - školní kolo 1. R. Tupý, 6. B Tupá 

  kategorie 6. - 7. tříd 2.  S. A. Kaňa, 6. B   

    3.  M. Dubová, 7. B   

  kategorie 8. - 9. tříd 1.  L. Křištofová, 9. B   

    2.  M. Floriánová, 9. A   

    3.  A. Zlámalová, 8. B   

10.4.2019 Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie 6. - 7. tříd 1.  R. Tupý, 6. B Tupá 

    6.  S. A. Kaňa, 6. B   

23.4.2018 Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie 8. - 9. tříd 2.  L. Křištofová, 9. B Tupá 

  
 

8. M. Floriánová, 9. A   

10.5.2019 Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie 8. - 9. tříd 14.  L. Křištofová, 9. B Tupá 

24.5.2019 Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie 6. - 7. tříd 5. R. Tupý, 6. B   

9.5.2019 "Zlatý list" - krajské kolo Břidličná 1.  E. Škrochová, 3. B Tupá 

  kategorie N   J. Handlířová, 3. B   

  
 

  L. Bernatík, 3 .B   

  
 

  M. Vaněk, 3. B   

  
 

  D. Suchánek, 3. B   

      F. Jurčík, 3 .B   

     
     

Přehled o zapojení žáků školy do soutěží a dosažené výsledky 

Příloha č. 3 



 

 

     

9.5.2019 "Zlatý list" - krajské kolo Břidličná 7. B. Tupá, K. Skrzyžalová,   Tupá 

  kategorie M - 4. třídy   L.Doležal, M.Chudárková,   

      M.Včelná, E.Labajová   

  kategorie M - 6. třídy 1.  S.A. Kaňa, M.Holubová,   

      B.Galušková, E.Tumová,   

      F. Konečný, R.Tupý   

  kategorie N - 7. třídy 4. J. Herman, R.Křenek,   

      B.N.Peters, M. Maderová,   

      V.Horáčková, K.Babíková   

  kategorie N - 7. - 9. třídy 2. L.Křištofová, M.Floriánová,   

      M.Dubová, A. Tumová,   

      E.Trautenbergerová,   

      E. Bartoňová   

19.6.2019 "Zlatý list" - národní kolo Telč  8. S.A. Kaňa, M.Holubová, Tupá 

21.6.2019     B.Galušková, E.Tumová,   

      F. Konečný, R.Tupý   

     Dějepis 
    

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

21.11.2019 Dějepisná olympiáda - školní kolo - účast 10 žáků 8. - 9. tříd 1.  B. Metelková, 9. B Kurečková 

    2.  P. Sofková, 9. A   

  všichni 3 žáci  - úspěšní řešitelé - postup do okresního kola 3.  M. Juráň, 9. B   

16.1.2019 Dějepisná olympiáda - okresní  kolo - Krnov 15. B. Metelková, 9. B Kurečková 

    20.  P. Sofková, 9. A   

 
  23. M. Juráň, 9. B   

      
 
 
 
 

   



 

 

Dopravní výchova 

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

2.5.2019 Dopravní soutěž - okrskové kolo 3. Hrozová, Kadlíková, Grčková 

      Mlčoušek, Polák- 7. B   

10.5.2017 Dopravní soutěž - okresní kolo 3. Hrozová, Kadlíková, Grčková 

 
    Mlčoušek, Polák- 7. B   

     

     Fyzika 
    

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

19.12.2018 FyzShow s hudbou - krajské kolo Ostrava 2. E.Baránková,K.Krasová, Kubiszová 

 
    K.Chmelařová,   

 
    Z. Vrbová - 9. A   

13.11.2018 Czech Space Year - celostátní soutěž 1. T. Kubiszová, 7. B Kubiszová 

3.4.2019 Fyzikální olympiáda - okresní kolo 3. L. Petroš, 9. A Kubiszová 

 
  5. N. Řezáčová, 8. B   

 
  8. R. Huplíková, 8. B   

 
  9. J. Návrat, 8. A   

23.5.2019 Archimediáda - okresní kolo, účast 40 soutěžících celkem 6.-9. J. Herman, 7. A Kubiszová 

 
  14.-15. J. Vyslucha, 7. A   

 
  27.-31. P. Tomaštík, 7. A   

 
  35.-36. T. Kubiszová, 7. B   

19.6.2019 ASTRO PI - mezinárodní soutěž účast Juřica, Huplíková, Kubiszová 

    
 

Kadlíková, Hrozová - 8. B   

    
 

P. Tomaštík, 7. A   

    
 

T. Kubiszová, 7. B   

    
 

L. Remešek, 7. B   

      J. Kubisz, 4. B   

      
 

    



 

 

Chemie 

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

21.12.2018 Mladý Chemik - krajské kolo 31. L. Křištofová, 9. B Kubiszová 

    38.  E. Baránková, 9. A   

    154.  D. Švec, 9. A   

1.3.2019 Chemická olympiáda - okresní kolo 4. L. Křištofová, 9. B Kubiszová 

    6. D. Švec, 9. A   

    10. A. Šimeková, 9. A   

     

     Jazyk anglický 
   

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

13.2.2019 Olympiáda v jazyce anglickém - okresní kolo, Krnov     Doležalová 

  kategorie 6. - 7. tříd  4 F. Konečný, 6. B   

  kategorie 8. - 9. tříd  15. E. Vykopalová, 8. B   

23.5.2019 Anglický desetiboj - Krnov, Janáčkovo náměstí 5. 
  

S. Kaňa, 6. B Hajná 

  okrskové kolo F. Konečný, 6. B   

     14. M. Maderová, 7. A   

      P. Michálková, 7. A   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Jazyk český  

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

21.12.2018 Olympiáda z jazyka českého - školní kolo, účast 16 žáků  8. a 9.tříd 1. K. Krasová, 9. A Doležalová 

    2. N. Řezáčová, 8. B Pokorná 

    3. J.Raptis, A.Zlámalová-8. B   

30.1.2019 Olympiáda z jazyka českého - okresní kolo Krnov 7.-9. K. Krasová, 9. A Doležalová 

    16.-18. N. Řezáčová, 8. B Pokorná 

19.12.2018 Mladý Démosthenes - školní  kolo - účast 27 žáků     Pokorná 

  kategorie 6. tříd 1.  B. Galušková, 6. B   

    2.  S. A. Kaňa, 6. B   

    3.  M. Doležal, 6. B   

  kategorie 7. tříd 1.  M. Maderová, 7. A   

    2.  T. Kubiszová, 7. B   

    3.  E. Sýkorová, 7. A   

  kategorie 8. tříd 1. A. Poláchová, 8. A   

    2. J. Dvořáková, 8. A   

    3. P. Fedor, 8. B   

  kategorie 9. tříd 1. V. Vendolská, 9. B   

    2. D. Švec, 9. A   

    3. M. Juráň, 9. B   

     

     

     

      
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Jazyk český  

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

21.2.2019 Recitační soutěž - školní kolo, 1. stupeň 
 

  Dudková 

  1. místa kromě 1. tříd postup do okresního kola 
 

    

  kategorie 1. tříd 1. K. Gajdošová   

    2. M. Michková   

    3. M. Mackovičová   

  kategorie 2. tříd 1. T. Odstrčilíková   

    2. N. Šimková   

    3. J. Židek   

  kategorie 3. tříd 1. P. Kolner   

    2. E. Škrochová   

    3. F. Jurčík   

  kategorie 4. tříd 1. T. Rášo   

    2. E. Mackovičová   

    3. B. Tupá   

  kategorie 5. tříd 1.  F. Veselý   

    2. T. Křištofová   

    3. P. Kováčová   

27.2.2019 Recitační soutěž - školní kolo, 2. stupeň, účast 21 žáků     Doležalová 

  1. a 2. místa - postup do okresního kola     Pokorná 

  kategorie 6. - 7. tříd 1. K. Hošková, 6. B Čtvrtníčková 

    2. B. Galušková, 6. B   

    3. P. B. Noah, 6. B   

  kategorie 8. - 9. tříd 1. A. Zlámalová, 8 .B   

    2. A. Poláchová, 8. A   

    3. R. Huplíková, 8. B   

27.3.2019 Recitační soutěž  - okresní kolo Krnov     Dudková 

  kategorie 2. tříd 
postup do 

kraje T. Odstrčilíková   

  kategorie 3. tříd 
postup do 

kraje P. Kolner   



 

 

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

29.1.2019 LESEWETTBEWERB - čtení německého textu Opava 8. A. Šimeková, 9. A Glötzerová 

  oblastní kolo - celkem účast 39 soutěžících 10. M. Veselá, 8. A   

     Matematika 
    

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

4.2.2019 Mezinárodní matematická soutěž Pangea 2019 - školní kolo     Pokorný 

  účast 100 žáků 4. - 9. ročníku     a vyučující 

  kategorie 4. tříd  1. E. Michalica matematiky 

    2. K. Skrzyžalová   

    3. B. Tupá   

    3. T. Rášo   

  kategorie 5. tříd 1. V. Foldyna   

    2. Š. Schindler   

    2. L. Ircing   

  kategorie 6. tříd 1. A. Zdařilová   

    2. R. Tupý   

    3. M. Pavelek   

  kategorie 7. tříd 1. N. Plechová   

    2. P. Tomaštík   

    3. T. Kubiszová   

  kategorie 8. tříd 1. R. Huplíková   

    2. P. Horák   

    3. J. Mlčoušek   

  kategorie 9. tříd 1. D. Švec   

    2. A. Šimeková   

    2. M. Floriánová   

20.3.2019 Matematická soutěž "Klokan" školní kolo - celé třídy     Pokorný  

  účast 308 žáků 2. - 9. tříd     a vyučující 

  kategorie "Cvrček" 2. - 3. třídy 1. M. Segeč, 3. A matematiky 

    2. R. Němec, 2. A   

Německý jazyk 



 

 

    3. M. Hlavička, 3. A   

     

       kategorie "Klokánek" 4. - 5. třídy 1.  Š. Schindler, 5. A   

    2. E. Michalica, 4. B   

    3. M. Vojkůvková, 5. B   

  kategorie " Benjamín" 6. - 7. třídy 1. J. Vyslucha, 7. A   

    2. S. A. Kaňa, 6. B   

    3. N. Plechová, 7. B   

    3. M. Jurčík, 7. B   

  kategorie "Kadet" 8. - 9. třídy 1. L. Petroš, 9. A   

    2. N. Řezáčová, 8. B   

    3. R. Huplíková, 8. B   

únor-březen PYTHAGORIÁDA - školní kolo - účast 99 žáků     Pokorný 

2019 kategorie 5. tříd - postup do okresního kola - Schindler, Kováčová, 1. Š. Schindler, 5. A a učitelé 

  Kruk, Křištof 2. P. Kováčová, 5. A matematiky 

    2. V. Kruk, 5. A   

    2. F. Křištof, 5. A   

    3. F. Veselý, 5. B   

    3. M. Vyležík, . A   

    3. V. Vysluchová, 5. A   

  kategorie 6. tříd - postup do okresního kola - Tupý, Kaňa 1. R. Tupý, 6. B   

    2. S. A. Kaňa. 6. B   

    3. B. Galušková, 6. B   

    3. A. Zdařilová, 6. A   

  kategorie 7. tříd - postup do okresního kola - Vyslucha 1. J. Vyslucha, 7. A   

    2. M. Dubová, 7 .B   

    3. D. Pšenica, 7. A   

  kategorie 8.  tříd - postup do okresního kola - Řezáčová, Bartoňová, 1. N. Řezáčová, 8. B   

  Horák 2. E. Bartoňová, 8. A   

    3. P. Horák, 8. A   

     



 

 

     

25.5.2018 PYHAGORIÁDA - okresní kolo       Pokorný  

  kategorie 6. tříd - úspěšní řešitelé 2. - 3. R. Tupý, 6. B   

    2. - 3. S. A. Kaňa, 6. B   

  kategorie 5. tříd - úspěšný řešitel 6. - 9. Š. Schindler, 5. A   

  kategorie 8. tříd 4. - 5.  N. Řezáčová, 8. B   

     

     Psaní na PC 
   

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

únor-březen Talentová soutěž ZAV - školní kolo, účast 190 žáků 4. - 9. tříd     Kurečková 

  kategorie 4. tříd, účast 15 žáků 1. L. Doležal, 4. A, 54 l.   

    2. J. Matějka, 4. A, 53 l.   

    3. V. Návratová, 4. A, 42 l.   

  kategorie 5. tříd, účast 36 žáků 1.  M. Žák, 5. B, 81 l.   

    2. D. Živčák, 5. B, 75 l.   

    3. V. Vysluchová, 5. A, 71 l.   

  kategorie 6. tříd, účast 47 žáků 1.  T. Moravec, 6. B, 77 l.   

    2.  N. Petrošová, 6. A, 76 l.   

    3.  T. Olejniczak, 6. B, 75 l.   

  kategorie 7.tříd, účast 33 žáků 1.  S. Bártek, 7. B, 93 l.   

    2. J. Vyslucha, 7. A, 88 l.   

    3. J. Herman, 7. A, 83 l.   

  kategorie 8. tříd, účast 29 žáků 1.  A. Poláchová, 8. A, 121 l.   

    2.  M. Kadlíková, 8. B, 90 l.   

    3.  M. Michalík, 8. A, 86 l.   

  kategorie 9. tříd, účast 30 žáků 1. E. Baránková, 9. A, 133 l.   

    2. A. Šimeková, 9. A, 112 l.   

    3. - 4.  M. Floriánová, 9. A, 90 l.   

    3. - 4.  V. Vendolská, 9. B, 90 l.   

     

     



 

 

19.3.2019 Talentová soutěž ZAV - on-line CZ - 5. kolo 4.  A. Polachová, 8. A Kurečková 
    účast 79 žáků ČR 9. E. Baránková, 9. A 

    10.  M. Žák, 5. B   

    13. J. Herman, 7. A   

    17. M. Floriánová, 9. A   

    19. J. Vyslucha, 7. A 
     25. V. Vysluchová, 5. A 
     36. K. Krasová, 9. A 
     41. E. Bušosová, 7. A   

     

8.5.2017 
Mezinárodní internetová soutěž, 17. ročník, účast 5 žáků naší 
školy     Kurečková 

  opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů za chybu       

  kategorie 0 - 12 let (účast celkem 17 žáků) 15.  V. Vysluchová, 5. A   

  kategorie žáků 13 - 16 let (účast celkem 246 žáků) 40. E. Baránková, 9. A   

    41.  A. Poláchová, 8. A   

  vícejazyčné opisy z obrazovky, penalizace 50 úhozů za chybu 16. E. Baránková, 9. A   

  kategorie 13 - 16 let 21. A. Poláchová, 8. A   

27.6.2018 ZAV Junior Opava 2019 - mistrovství ČR   
 

Kurečková 

  opis 10 minut - penalizace 100 úhozů za chybu 7. E. Baránková, 9. A   

  účast - celkem 46 soutěžících 9. A. Šimeková, 9. A   

  
 

21. A. Poláchová, 8. A   

  
 

28. V. Vysluchová, 5. A   

  
 

29.  J. Herman, 7. A   

  
 

45. J. Vyslucha, 7. A   

  kombinace jednotlivců 7. E. Baránková, 9. A   

    11. A. Šimeková, 9. A   

    14. A. Poláchová, 8. a   

    31.  J. Herman, 7. A 
     34. V. Vysluchová, 5. A 
     41. J. Vyslucha, 7. A 
   soutěž družstev 4. ZŠ Město Albrechtice 
 

     



 

 

září-červen Meziškolní soutěž ZAV 2018/2019 - celostátní soutěž 6. ZŠ Město Albrechtice Kurečková 

  pro základní školy   
 

  

      E. Baránková, 9. A   

      A. Poláchová, 8. A   

      A. Šimeková, 9. A   

      E. Bušosová, 7. A   

      J. Herman, 7. A   

      J. Vyslucha, 7. A   

      V. Vysluchová, 5. A   

     Pracovní výchova 
   

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

12.6.2019 Skládání stavebnice Merkur - oblastní soutěž na Střední škole      Hajná 

  průmyslové a umělecké v Opavě - účast 20 tříčlenných družstev 8. T. Moravec, 6. B   

  
 

  L. Remešek, 7. B   

      L. Dlouhý, 6. B   

     Šachy 
    

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

15.12.2018 Okresní finále družstev - Vrbno     Pokorný 

 
mladší žáci A - 4. - 5. třída 1. M. Grček, 4. B Kaňa 

      L. Krótki, 5. B   

      F. Veselý, 4. B   

      D. Živčák, 5. B   

  mladší žáci B - 4. - 5. třída 9. D. Hudecz, J. Veselý,   

      M. Štibora, T. Rášo   

  starší žáci 6. J. Raptis, 8. B   

      D. Štilecz, 6. B   

      V. Cigánek, 6. B   

     

      J. Návrat, 8. A   



 

 

     

15.1.2019 Krajský přebor družstev - Orlová 4. M. Grček, 3. B 
ing.K. 
Handlíř 

  mladší žáci A   L. Krótki, 5. B   

      F. Veselý, 4. B   

23.02 2019  Velká cena Vrbna     
ing.K. 
Handlíř 

  kategorie Benjamínci 1. M. Grček, 3. B   

  kategorie mladší žáci 2. F. Veselý    

      D. Galuška, 9. B   

      J. Veselý, 9. B   

21.6.2019 13. ročník přeboru školy v šachu - účast 15 žáků 1. J. Raptis, 8. B Pokorný 

    2. L. Krótki, 5. B   

    3. M. Vyležík, 5. A   

     Tělesná výchova 
   

 
  

   datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

24.10.2018 Orientační běh dvojic - 1. ročník Město Albrechtice, školní kolo     Busios 

  pro žáky 5. - 9. tříd     Grček 

  kategorie dívky -  5. ročník 1. Michailidisová,Poláková   

    2. Kováčová, Ramacciotti   

    3. Křištofová, Němcová   

  kategorie chlapci - 5. ročník 1. Hula, Živčák   

    2. Foldyna, Ircing   

    3. Ondrák, Veselý   

  kategorie dívky -  6.- 7. ročník 1. Dubová, Trautenbergerová   

    2. Bočková,Svobodová   

    3. Babíková, Maderová   

  kategorie chlapci - 6.- 7. ročník 1. Vašenda, Bari   

    2. Tarabík, Boček   

    3. Mroščák, Remešek   

  kategorie dívky - 8.- 9. ročník 1. Baránková, Krasová   



 

 

     

    2. Vrbová, Remešková   

     

    3. Veselá, Řezáčová   

  kategorie chlapci - 8.- 9. ročník 1. Kodrla, Bělunek   

    2. Bennek, Švec   

    3. Mašek, Polák   

2.10.2018 Atletika -okrskové kolo Krnov                                koule 1. N. Pitáková, 9. A  Grček,Busios 

                                                                           hod míčkem 1. K. Krasová, 9. A    

                                                                           hod míčkem 2. E. Baránková, 9. A    

                                                                           běh na 60 m 1. J. Dunča, 9. B    

                                                                           skok vysoký 2. J. Dunča, 9. B    

                                                                           hod míčkem 3. M. Kovalksý, 9. B    

  účast   M. Kadlíková, 8. B   

       V. Vendolská, 9. B   

      D. Švec, 9. A   

      D. Matějka, 9. B   

      J. Mlčoušek, 8. B   

          

          

28.11.2018 Florbal - okresní finále Krnov - dívky 1. Pitáková, Krasová, Grček 

      Baránková, Frančáková   

      Vrbová, Vendolská-9. tř.   

      Dvořáková, 8. A   

      Dubová, Babíková-7. tř.   

13.2.2019 Florbal - krajské finále Opava - dívky 4. Pitáková, Krasová, Grček 

      Baránková, Frančáková   

      Vrbová, Vendolská-9. tř.   

      Dvořáková, 8. A   

      Dubová, Babíková-7. tř.   

15.1.2019 Florbal - okrskové kolo, 6. - 7. ročník, chlapci 4. M. Gaja, D. Pšenica, Busios 

      M. Tarabík, P. Boček,   



 

 

      T. Němec, Š. Jedelský   

4.4.2019 "Kin-ballem přes hranice" soutěž ZŠ a SŠ Krnovska 2. 9. A - Pitáková,  Busios 

  SŠ zemědělská M. Albrechtice, okresní kolo   Bennek, Krasová,   

     

  
 

  Baránková, Švec,    

      Š Jančo   

2.5.2018 McDonald´s Cup – minikopaná - okresní kolo Krnov 4. ZŠ Město Albrechtice Kynická 

  kategorie 4. - 5. tříd       

          

      D. Živčák, A. Baron,   

      M. Vyležík, R. Ondrák   

          

7.5.2019 McDonald´sCup - minikopaná - okresní kolo Krnov 6. ZŠ Město Albrechtice Kynická 

  kategorie 1. - 3. třídy       

          

          

          

          

          

13.5.2019 Májová laťka - školní kolo      Busios 

  kategorie 6. - 7. tříd - dívky 1. N.Petrošová,6. A - 115cm Grček 

    2. E. Trautenbergerová, 7. A   

    3. M. Dubová, 7. B   

  
      
              

  kategorie 6. - 7. tříd - chlapci 1. P. Boček, 7.A, 130 cm   

  
 

2. M. Doležal, 6. B   

  
 

3. M. Jurčík, 7. B   

  kategorie 8. - 9. tříd - dívky 1. A. Baronová, 8.B,130 cm   

  
 

2. K. Krasová, 9. A   

  kategorie 8. - 9. tříd - chlapci 1. M. Kovalský,9. B, 165 cm   

  
 

2. J. Dunča, 9. B   



 

 

     

  
 

3. D. Matějka, 9. B   

     

 
 
 

 
 
     

 
 
 

29.5.2019 Branný závod Mikroregionu Krnovsko - 4. ročník, Holčovice   Vyležíková 

 
jednotlivci - chlapci 3.  A. Baron, 5. A   

 
  3.  D. Švec, 9. A   

 
jednotlivci - dívky 1. S. A. Kaňa, 6. B   

  družstva - I. kategorie - 5. třídy 1. Baron, Křištofová,    

  
 

  Ramacciotti     

  družstva - III. kategorie - 9. třídy 3. Baránková, Krasová,   

      Švec   

     Výtvarná výchova 
   

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

20.06. 2018    "Tady jsme doma" - pořádá ZUŠ Město Albrechtice 1. T. Kubiszová, 7. B Žlebčíková 

    cena diváků J. Hricková, 9. B   

     Zeměpis 
    

     datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

20.1.2019 Zeměpisná olympiáda - školní kolo     Grček 

  kategorie 6. tříd 1. S. A. Kaňa, 6. B Busios 

  kategorie 7. tříd 1. M. Maderová, 7. A   

 
kategorie 8. - 9. tříd 1. N. Řezáčová, 8. B   

20.2.2018 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Krnov     Grček 

  kategorie 6. tříd 2. S. A. Kaňa, 6. B   

  kategorie 7. tříd 7. M. Maderová, 7. A   

  kategorie 8. tříd 7. N. Řezáčová, 8. B   

18.3.2019 Zeměpisná olympiáda - krajské kolo Ostrava 3. S. A. Kaňa, 6. B Busios 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

4.10.2018 "O nejlepší foto z prázdnin" - 5. ročník školní soutěže 1. E. Labajová, 4. B Hajná 

  účast 21 žáků 2. V. Zemba, 8. B   

    3. N. Hrbáčková, 2. tř.   

     3. K. Kotulková, 6. B   

    4. A. Zlámalová, 8. B   

    5. D. Richtár, 7. B   
 

                                                          
   

     23.6.2018 Bludiště - Česká televize Ostrava 2. E. Baránková, 9. A Glötzerová 

      K. Krasová, 9. A   

      D. Švec, 9. A   

      L. Křištofová, 9. B   

25.5.2019 "Zdravá 5" celostátní soutěž Nadačního fondu Albert - Praha 2. K. Foldynová, 2. tř. I. Vyležíková 

  soutěžily děti ze školní družiny - z kroužku vaření z pěti týmů B. Tomšíková, 2. tř. Hajná 

      V. Foldyna, 5. A   

21.3.2019 Gymnastický víceboj - okrskové kolo - pořádal gymnastický kroužek     Gavendová 

  ZŠ Město Albrechtice pro dívky do 15 let     Bugrisová 

  kategorie 4. tříd 1. K. Skrzyžalová, 4. A   

    2. E. Labajová, 4. B   

    3. M. Včelná, 4. B   

  kategorie 5. tříd 1. T. Křištofová, 5. A   

  kategorie 6. tříd 1. N. Petrošová, 6. A   

    2. K. Hošková, 6. B   

    3. V. Kočířová, 6. A   

  kategorie 7. tříd 3. E. Sýkorová, 7. A   

  kategorie 8. - 9. tříd 1. L. Křištofová, 9. B   

    2. A. Baronová, 8. B   

    3. N. Řezáčová, 8 .B   

Ostatní soutěže 

Fotografická soutěž 



 

 

 
Příloha č. 4 

 

Přehled výsledků přijímacích zkoušek ve srovnání školy s ČR 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Přehled zájmových kroužků 2018/2019 

 
Školní družina 

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Angličtina 1. a 2. tř. učeb. cizích jaz. úterý 15.00 15.40 M. Kulichová 

Dovedné ruce 2. oddělení pondělí 15.00 16.10 A. Honajzerová 

Vaření cvičná kuchyň středa 13.30 15.20 I. Liďáková 

Psaní na PC učeb. VPT úterý 15.00 16.00 K. Kynická 

Míčové hry (3.- 5.tř.) tělocvična pondělí 15.00 16.00 I. Liďáková 

Pohybovky (1.- 2.tř.) tělocvična čtvrtek 15.00 16.00 I. Liďáková 

Hudebně dramatický 3. oddělení středa 15.00 16.10 K. Kynická 

 

 

Škola 
  

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Pěvecký sbor hudebna čtvrtek 13.40 14.40 V. Glötzerová 

Ekologie učeb. PŘ středa 14.00 15.00 M. Tupá 

Psaní na PC 
učeb. 

VPT 
pondělí 13.45 14.30 T. Kurečková 

Florbal (6. - 9. tř.) tělocvična čtvrtek 13.50 15.00 L. Grček 

Futsal (6.- 9. tř.) tělocvična středa 13.50 15.00 J. Busios 

Chemie doučování 
učeb.  F-

CH 
středa 14.00 15.00 Kubiszová 



 

 

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Atletický kroužek tělocvična úterý 15.00 16.30 Gavendová 

Gymnastika tělocvična pondělí 16.00 18.00 Gavendová,  Unčovská 

Novinářský uč. VPT úterý 14.00 15.00 R. Hajná, T. Kurečková 

Matematika 7. tř. 

douč. 
učeb. 8. B středa 13.45 14.45 R. Žlebčíková 

Výtvarná dílna učeb. VV úterý 13.30 17.00 J. Hrubý 

Výtvarná dílna učeb. VV středa 13.30 17.00 J. Hrubý 

Kutil dílny pondělí 14.00 15.00 R. Chmelař 

Sportovní 

gymnastika 
tělocvična středa 13.50 15.00 L. Grček 

Kurz s rodilým 

mluvčím 
učeb. JA pátek 12.45 13.45 Eddy Şenluğ 

Kurz s rodilým 

mluvčím 
učeb. JA pátek 13.45 14.45 Eddy Şenluğ 

Fyzika je zábava uč. F-CH 
po 

domluvě   
M. Kubiszová 

Čtenářský klub 1. 

stupeň 
knihovna pondělí 13.45 15.15 A. Václavíková 

Čtenářský klub 2. 

stupeň 
knihovna úterý 13.45 15.15 N. Akritidis Čtvrtníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zájmové organizace 
 

 

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Tenis kurty, hala čtvrtek 15.00 16.00 L. Galuška 

Gymnastika gym. sál čtvrtek 13.30 15.00 R. Gavendová,  K. Bugrisová 

Stolní tenis 
ZŠ 

Hašlerova 
středa 16.30 18.00 J. Chovaniok 

Šachy (mladší) klubovna středa 13.00 13.45 K. Handlíř 

Šachy (starší) klubovna středa 13.45 14.30 M. Hrbáček 

Karate gym. sál 
út. – 

pá. 
16.00 17.45 J. Lydka 

Kopaná 

přípravka 
hřiště 

po. – 

čt. 
17.00 18.30 J. Peterka 

Kopaná ml. žáci hřiště 
po. – 

čt. 
17.00 18.30 J. Holouš, P. Wenda 

Kopaná st. žáci hřiště 
út. – 

čt. 
17.00 18.30 J. Holouš, P. Wenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruslení…                                                                    Dopravní výchova…. 

 

 

 

  

 

Pasování na čtenáře…                                                    Nahrávací studio…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS v para hokeji…                                                      Kuchařská soutěž Zdravá5 Praha… 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Psaní ZAV…                                                                Halloween… 

 

Mac´Donaldscup… Zápis s Večerníčkem a jeho kamarády… Besedy s Policií ČR… Taneční vystoupení Den dětí… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz šestých tříd…                                        Divadlo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na rozhlednu…                                                  Vyřezávání dýní… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční a pohybová výchova…                                 Výroba adventních věnců… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrofyzikální soutěž…                                              Mikuláš… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzshow s hudbou…                                                  Projekt 3. třídy vesmír… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 5. třídy světadíly….                                      Spolupráce s polskými kamarády…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinová zimní olympiáda…                                 Lyžařský výcvik nižší stupeň… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří…                                              Zápis do prvních tříd… 

 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malování vajíček…                                                        Orientační běh… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy první pomoci…                                                 Čarodějnice… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava výročí republiky…                                             Rozlučka devátých tříd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavání…                                                                        Lyžařský výcvik sedmých tříd… 


