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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. 2019   275 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. 2019 120 dětí 

 plánovaná kapacita 125 dětí 

 

 

Základní škola 

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

 IZO: 102 008 876 

 stav k 30. 9. 2019 373 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 

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

18 18 368 373 20,44 20,73 

 
f) Přehled o dojíždějících žácích: (dle zahajovacího výkazu), rok 2019/2020  

 

a) ze spádové oblasti b) z mimospádové oblasti 

Burkvíz 0 Bartultovice 1 

Česká Ves 0 Bohušov 6 

Dlouhá Voda 0 Dívčí Hrad 7 

Linhartovy 13 Dolní Povelice 1 

Hynčice 27 Hejnov 4 

Opavice 13 Holčovice 13 

Piskořov 1 Jelení 1 

Valštejn 3 Jindřichov 5 

Žáry 4 Komora 1 

Město Albrechtice 196 Krnov 1 

  Liptaň 14 

  Nové Heřmínovy - Kunov 1 

  Opawica - PL 1 

  Osoblaha 5 

  Petrovice 2 

  Koberno 1 

  Rudíkovy 3 

  Slezské Rudoltice 15 

  Rusín 1 

  Třemešná 24 

  Vysoká 4 

Celkem 257 Celkem 111 

+ 5 žáků v zahraničí 

 

g) Celkový počet žáků v prvním ročníku: 43 

 

h) ŠD, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 120 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 2019 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita)    500 

2 Počet stravovaných žáků - údaje dle V 17-01      275 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ    4,01 

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ     68,57 

 

 

 

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


Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál (tel.: 554 652 241-2) 

www.zsma.cz, podatelna@zsma.cz, e-mail: regina.hajna@zsma.cz 
Výroční zpráva školy za rok 2019/2020 

4 

 

Měsíc 

Počet 

stravovacích 

dnů 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Počet 

zapsaných 

zaměstnanců 

Počet 

zapsaných 

ostatních 

Počet 

uvařených 

obědů žáci + 

zaměstnanci 

Počet uvařených 

obědů celkem 

       

leden leden 21 253 38 33 5594 

únor únor 20 254 40 48 5019 

březen březen 20 252 41 65 4394 

duben duben 20 252 41 64 4988 

květen květen 21 246 41 61 5400 

červen červen 20 244 39 61 5020 

červenec červenec 19  10 54 98 

srpen srpen 15 3 37 56 240 

září září 21 287 43 60 5831 

říjen říjen 22 275 41 57 5869 

listopad listopad 21 277 40 56 6143 

prosinec prosinec 15 273 40 59 4158 

celkem celkem 235 2616 451 674 52754 

průměr na 

měsíc průměr na měsíc 19,58 218 37,58 56,17 4396,17 

průměr na 

den průměr na den     224,49 

 

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 2019/20 – 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: 

 Alice Hanková, místostarosta, bytem Město Albrechtice  

 Ing. Jana Murová, starosta města, bytem Město Albrechtice  

 

za zákonné zástupce: 

 Jana Mroščáková, bytem Město Albrechtice 

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

 Michaela Marková, bytem Opavice, Město Albrechtice 

 

za pedagogické pracovníky: 

 Taťáňa 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  

 vznik subjektu podle: zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
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 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
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 

3 

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.

 
sp

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 
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5 

R
o

zv
o

jo
v

ý
 p

ro
g

ra
m

 p
o

d
p

o
ra

 

v
ý

u
k
y

 p
la

v
án

í 
n

a 
zá

k
la

d
n

íc
h

 

šk
o

lá
ch

 2
0
1

8
9

/0
2

0
 

Plaváním ke zdraví I. a II. – 

realizace (září- leden) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

g
ra

m
u

 

5
3

 9
2
8

 K
č.

 

71 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 2019/2020 

(září- červen) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

  
  

  
  

  
  

6
6

 6
5
9

 K
č.

 

15 dětí  

7 

P
o

d
p

o
ra

 a
k

ti
v

it
 v

 o
b

la
st

i 

p
re

v
en

ce
 r

iz
ik

o
v
ý

ch
 p

ro
je

v
ů

 

ch
o

v
án

í 
u

 d
ět

í 
a 

m
lá

d
ež

e 
v

 r
o

ce
 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 

Musíme si pomáhat 

(září- červen) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

  
  

  
  

  
  

  
  
5

9
 4

0
0
 K

č
. 

Žáci z I. i II. 

stupně. 

 

2. Práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) 

 

 pedagogičtí pracovníci zvládají většinově uživatelskou práci s programy MS OFFICE, LibreOffice 

(Excel, Word, PowerPoint), ActivInspire, využívají nadstandartní multimediální vybavení (PC, 

notebooky, interaktivní tabule, tablety, vizualizéry, digitální fotoaparáty, diktafon, videokamera) 
 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) 

 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) 
 komunikace probíhala prostřednictvím EduPage a školní e-mailové pošty 

 agenda školy včetně klasifikace je vedena prostřednictvím programu EduPage (školní matrika a 

elektronická žákovská knížka) 
 strávníci ve ŠJ mají k dispozici elektronický objednávkový systém, který byl aktualizován (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 
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a) Průběžná realizace projektu „Další etapa modernizace ZŠ“ 

 pokračovala realizace projektu se zaměřením na vybavení školy moderními technologiemi 

 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, 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) 

 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 bylo vytvoření sítě Center kolegiální podpory (CKP) a organizace projektových 

odpoledních setkání pro ostatní pedagogy a širokou veřejnost (ukončeno leden 2020) 

 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) Využití výukových programů 

 žáci i pedagogičtí pracovníci využívají dostupné výukové programy na počítačích a tabletech: 

interaktivní učebnice (JČ, AJ, PRV, PŘ, F, Flexilearn), programy (např. Matik 6-9, Geogebra, 

Math Resource Studio 6) 
 v době distanční výuky využívány: Youtube - nahrávání neveřejných videí, natáčení videí 

pomocí vizualizéru, Wiber, Whatsap, FaceTime, EduPage- tvorba testů, prezentací, zápisů z 

výuky, referáty, nahrávání videí       
 online aplikace Quizlet, Kahoot, Mes-games, Toglic slouží k procvičování slovíček  

a mluvnice a konverzace JA a N, využívání aktivit Lesson Activity Toolkit, iTOOLS 
 online aplikace Umíme česky 

 

e) Zpracování vlastních materiálů s využitím ICT 

 tvorba pracovních listů, PowerPointových prezentací 

 v době distanční výuky: natáčení vlastních výukových videí a videí pomocí vizualizéru, 

využívání aplikace Edupage- online interaktivní tabule, tvorba testů, nahrávání videí  
 zápisy z hodin v elektronické podobě, např. v zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, úpravy 

již hotových prezentací dle vlastních potřeb v PowerPointu 

 

f) Využívání internetu jako zdroje informací 

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

pracují s interaktivními tabulemi, pravidelně jsou seznamování s riziky při využívání ICT  
 žáci jsou upozorňováni na nutnost kritického myšlení, vyhodnocování, ověřování a 

porovnávání při práci s informacemi 

 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) 

 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 

 

g) 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 2019 (R. Hajná) 
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 matematické soutěže Pangea, Klokan, Pythagoriáda (M. Pokorný, spolupráce s vyučujícími 

matematiky) 

 Hodina kódů – programování (R. Hajná) 

 Bobřík informatiky (R. Hajná, L. Grček, J. Busios) 

 celorepubliková soutěž - Astro Pi Hackathon – 2. místo (M. Kubiszová) 

 soutěž o nejlepší německý vtip (R. Doležalová) 

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

aktivit žáků, soutěže (M. Tupá, T. Kurečková, M. Kubiszová) 
 

3. Distanční výuka 

 od 16. března 2020 probíhala distanční výuka 

 

          a) Zapojení žáků do distančního vzdělávání, komunikace 

 zapojena většina žáků, žáci bez potřebného vybavení či k přístupu k internetu dostávali tištěné 

materiály a úkoly do schránek prostřednictvím asistentek pedagoga a školních asistentek a poštovních 

služeb 
 komunikace probíhala prostřednictvím EduPage a školní e-mailové pošty 

 

          b) Formy podpory digitální techniky (aplikace/platformy) 

 doporučené materiály na webu MŠMT- vzdělávání na dálku 

 využívány:Youtube- nahrávání neveřejných videí, natáčení videí pomocí vizualizéru, Wiber, 

Whatsap, FaceTime, EduPage- tvorba testů, prezentací, zápisů z výuky, referáty, nahrávání videí 

online interaktivní tabule, tvorba testů, nahrávání videí, elektronické zápisy z hodin 
 aktualizovány odkazy na procvičování učiva v týdenních plánech I. stupně 

 

          c) Hodnocení výkonů při distanční výuce 

 oceněna veškerá práce a snaha při zapojení žáka do distanční výuky 

 hodnocení motivační spojené s poskytováním zpětné vazby 

 

4. Volný čas žáků 

 podrobný přehled zájmových kroužků ve školním roce 2019/20 – viz příloha č. 4 

 pracovalo celkem 33 kroužků včetně aktivit společenských a zájmových organizací ve městě  

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

bruslení, bowling, využití cvičné kuchyně, spaní ve škole…) 

 příprava kulturních vystoupení (Rozsvěcování vánočního stromu, Mikuláš, Plesík pro 9. ročníky, 

Česko zpívá koledy, Vítání občánků – Liptaň, Oslaďme Adélce život, Pohádkové vystoupení pro 

rodiče) 

 

5. 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 

     

6. Propagace práce školy 

 

 aktualizovány webové stránky, poskytující ucelený pohled za uplynulý rok včetně prázdnin, bylo 

zveřejněno 160 článků + 80 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, ve Zpravodaji Města Albrechtic 

 obměna výzdoby školy, nástěnky, výtvarné materiály, výzdoba oken  
 využívání 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 (Orientační běh, Vyřezávání dýní, Vánoční dílna, Česko zpívá koledy, 

Výstava na stromech, Plesík pro deváťáky, Karneval plný smíchu, Oslaďme Adélce život) 

 natočena videoročenka 9. B (II. stupeň, R. Doležalová) 
 výroční zpráva školy je dostupná zájemcům na www.zsma.cz, rovněž je k dispozici v kanceláři 

ředitele školy 

 

Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Řízení a organizace 
a) pokračovat v aktivitách vedoucích k propagaci práce školy na místní i regionální úrovni 

(pravidelná aktualizace www stránek školy, zveřejňování informací v TKR a regionálním 

tisku, vydávání informačních a propagačních materiálů o práci školy) 

b) udržovat naplněnost tříd, věnovat pozornost přípravě projektů z oblasti rozvoje 

regionálního školství a zapojit členy učitelského sboru 

c) 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 

 
d) vybavení učebnicemi a učebními pomůckami 

 

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

z ONIV 

 
e) 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, pronájmy tělovýchovného areálu 
 pokračuje nákup nových učebnic a výukových programů, obnova vybavení školy učebními 

pomůckami 

 zkvalitnění a zvýšení kvality připojení internetu k síti školy 

 nákup interaktivního panelu do třídy nižšího stupně 

 nové posezení s knihovničkami pro žáky vyššího stupně na chodbách  
 dokončena výměna osvětlení chodeb a učitelských kabinetů 

 pravidelná výmalba tříd 

 pokračuje výměna podlahových krytin (linolea) v učebnách nižšího stupně (2 učebny) 

 výměna stravovacího systému ve školní jídelně 

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

moderní jednolitý sportovní povrch), klimatizace v půdních prostorách staré budovy školy 
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f) 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 během roku jsou 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 
 

g) plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů 

 podle ŠVP „Cesta“ probíhala výuka ve všech třídách  

 na konci roku proběhlo zhodnocení plnění plánů všemi pedagogickými pracovníky vzhledem 

k distanční výuce 

 v době distanční výuky se učivo se probíralo v souladu s učebními a tematickými plány, 

(případné úpravy byly konzultovány s dalšími vyučujícími) 

 

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

 v souladu s učebními plány byly připraveny kontrolní práce a prověrky v rámci činnosti 

metodických sekcí  

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

s maturitou 

 

i) příprava žáků na vyučování 

 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 EduPage byla využívána k zasílání domácích úkolů, online testů, videí, 

zápisů z probírané látky, v případě nemoci a distanční výuky mohli žáci využívat odkazy na 

učivo v týdenních plánech pro I. stupeň 

 

j) tělesná výchova 

 spolupráce s organizacemi, které vedou sportovních zájmové kroužky 

 kabinet TV průběžně doplňován novým sportovním nářadím (míče, náčiní pro gymnastiku, 

stuhy, šátky, gumy, činky) 

 spolupráce s plaveckou školou Bruntál (plavecké kurzy), se školou lyžování Fun-line (lyžařské 

kurzy pro nižší stupeň) 

 uskutečněny sportovní akce Orientační běh, Sportovní den pro 2. stupeň 

 chybí venkovní sportovní areál 

 

k) výuka cizích jazyků – JA a JN 

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

(Lesewettbewerb) ve čtení textů v německém jazyce, soutěž o nejlepší německý vtip 

 využití obou jazykových učeben pro I. i II. stupeň, interaktivních tabulí a netradičních forem 

práce ve výuce, konverzační výuky, diskuse… 

 celoročně probíhal pro zájemce Kurz s rodilým mluvčím – anglický jazyk, kroužek Angličtiny 

pro 3. třídy a kroužek v rámci školní družiny Angličtina pro nejmenší 

 

l) environmentální výchova 

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

zájmových aktivit byla zařazována vhodná témata 

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

a pokračovala činnost EKO rady (M. Tupá), projekty: Recyklohraní, Nakrmte Plastožrouta  
 žáci se zúčastňovali různých školních a mimoškolních aktivit, které zvyšovaly environmentální 

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

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

lesích) 

 pořádání akcí, které zvyšovaly environmentální vědomí žáků:                                    
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o exkurze a výlety do přírody (sběrný dvůr, čistička vod, Planetárium Ostrava, rozhledna 

Hraniční vrch, Krtečkova studánka, Burkvíz)  
o spolupráce se Svazem zahrádkářů (Výstavka ovoce a zeleniny se soutěží pro žáky, výstava 

Rukodělných výrobků) 

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

Ekosystémy)  
o enviromentální problematika řešena při výuce slohu (realizace mluvních cvičení, diskuze 

s žáky) 

o úspěchy v přírodovědných soutěžích (Biologická olympiáda- 5. místo v kraji) 
o mezipředmětové vztahy (třídění odpadu, sběr a sušení plodů a jejich využití ve VV a PV, 

krmení zvěře, vytváření herbářů, pokusy s rostlinami, sázení a setí, výroba krmítek, 

sledování počasí na naší meteorologické stanici) 
o žáci vedeni k aktivní a důsledné péči o interiér školy, udržování čistoty a pořádku, šetření 

energiemi, třídění odpadu 

 

m) ochrana člověka za mimořádných situací 

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

 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 jsou ve výuce a třídnických hodinách seznamováni se zásadami chování v krizových 

situacích (např. výhrůžný telefonát, ozbrojený útok apod.), 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 
 spolupráce se SDH Město Albrechtice 

 

n) výchova ke zdraví, zdravý životní styl 

 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 a akcí (Sportovní dopoledne, Orientační běh, bruslení, lyžařský výcvik), 2krát ročně 

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

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

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

 spolupráce se Zdravou 5, beseda s výživovou poradkyní, příprava zdravé svačinky,  
 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 
 žáci vybraných druhých a třetích 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  

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

stolní tenis) 

 prostředí školy je estetické, pravidelně udržované  

 

o) práce s pedagogickou dokumentací 

 evidence dokumentace a její archivace je vedena elektronicky 

 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) 
 ze strany zákonných zástupců ani dalších osob nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky 

 

p) klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2019/20 

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

pro  hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ Město Albrechtice“ a v souladu s vyhláškou MŠMT 

č. 211/2020 Sb. 

 celkový přehled viz příloha č. 2 

 

q) účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky 

 podrobné údaje viz příloha č. 3 
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r) 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 

 vhodný způsob komunikace (pravidla a zásady) rozvíjeny především na třídnických hodinách 

a různých školních aktivitách, třídní učitelé využívali portál  Madio- tipy do třídnických hodin 
 v případě závažnějších problémů jsou ke spolupráci zváni rodiče 

 

s) vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči  

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

 upřednostňovány osobní kontakty, funguje domluva 

 ke zlepšení informovanosti rodičů a předcházení nedorozumění bylo využíváno služeb 

elektronické žákovské knížky EduPage  

 

t) volba povolání 

 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“ 

 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  

v ostatních předmětech výuky, ve cvičné kuchyňce) 
 spolupráce s SPŠ 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 zapojily 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 21. listopadu 2019 (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 (letos poprvé se 

vyplňovaly a tiskly přihlášky na SŠ pomocí EduPage 

 

 

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

školách 

 

 ve školním roce 2019/20 ukončilo povinnou školní docházku 46 žáků (43 z devátého, 

2 z osmého ročníku a 1 ze sedmého ročníku) 

 z toho 27 žáků bude studovat maturitní obor (tj. 58,7%), 18 žáků učební obor (tj. 41,3%) 
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v) Přehled o rozmístění vycházejících žáků 

 

   

 název školy 
počet 

přijatých  
 podmínky přijetí   

 Gymnázium Krnov 3 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello, Ostrava 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 SPgŠ a SZŠ Krnov 5 M 
jednotná přijímací a talentová zkouška, 

prospěch na ZŠ 
  

 SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 Střední umělecká škola varhanářská Krnov 1 M talentová zkouška, prospěch na ZŠ   

 SPŠ Krnov 4 M, 6 U jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ,   

 SPŠS Opava 2 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 OA a SOŠL Opava 2 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 SZdr.Š Opava 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 SOU stavební Opava 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 Masarykova střední škola zemědělská Masarykova 

stření škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava 
4 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 SPŠ Hranice 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 Střední lesnická škola v Hranicích 1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ   

 SŠ elektrotechnická Ostrava 1 U prospěch na ZŠ   

 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná 

škola služeb Opava 
3 U  prospěch na ZŠ   

 SOŠ a ZŠ Město Albrechtice 2 U prospěch na ZŠ   

 SŠSS Ostrava 1 U prospěch na ZŠ   

 SŠ služeb a podnikání Ostrava 1 U prospěch na ZŠ   

  SŠ hotelnictví a služeb, Šilheřovice 1 U prospěch na ZŠ   

 SOŠ Bruntál 3 U prospěch na ZŠ   

 Albrechtova SŠ Český Těšín 1 U prospěch na ZŠ   

       
              M – maturitní obor 

                U – učební obor 

 

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

žáky…) 

 

1) integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 ve škole bylo integrováno 37 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

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

J. Vyležíková, N. A. Čtvrtníčková) a předmětu speciálně pedagogické péče (J. Gajdošová, A. 

Růžička), spolupráce s VP 

 na škole působili 3 asistenti pedagoga, 1 školní asistent (možnost doučování), 1 školní asistent 

v ŠD 

 PO 1 – 17 žáků, PO 2 -  16 žáků, z toho má 10 žáků Předmět speciální péče a 3 Pedagogickou 

intervenci, PO 3 – 2 žáci, s IVP – 14 žáků 

 vyučující zadávali individuální a diferencované úkoly, skupinovou práci, vedli žáky  

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

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

u integrovaných žáků tolerován fonetický zápis cizích slov 
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 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 po mistrovství 

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

dějepisné, z českého a anglického jazyka) 

 vzhledem ke koronavirové situaci se okresní a krajská kola některých olympiád nekonala 

 výsledky v příloze č. 3  

 

3) práce s portfoliem 

 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, 

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 výuky jsou zařazovány čtenářské dílny. 
 

a) školní knihovna  

 

Ve školním roce 2019/2020 poskytovala správkyně knihovny, Nela Akritidis Čtvrtníčková, 

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

 

Fond školní knihovny využívali učitelé a žáci prvního i druhého stupně. Vyučující na prvním 

stupni zapůjčili pro své žáky tituly osvědčené i nové literatury. Příležitostně prostory využívali k 

realizaci čtenářských dílen. Rovněž žákům doporučovali konkrétní knihy k zapůjčení pro vlastní 

četbu. 
 

V závislosti na plánu metodické sekce českého jazyka na vyšším stupni si žáci vypůjčili tituly 

k povinné četbě. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s koronavirovou krizí nebylo možné 

veškerou povinnou četbu zrealizovat tak, jak bývá zvykem, testem ověřujícím znalost díla, 

následnou diskuzí a plněním souvisejících úkolů. 

 

Nebývalý zájem o výpůjčku knih se objevil v průběhu měsíce ledna, kdy se žáci chystali na 

školní kolo recitační soutěže. Tomu předcházela kola třídní, kdy se všichni žáci po zadání 

vyučujícím museli zpaměti naučit libovolný prozaický text. 
 

Ve školním roce 2019/2020 se v prostorách školní knihovny rovněž realizovaly čtenářské 

kluby pro žáky nižšího stupně pod vedením Aleny Václavíkové a Ivety Liďákové. 

 

Školní knihovna ve školním roce 2019/2020 eviduje celkem 612 výpůjček. Třetinový pokles 

oproti minulému školnímu roku byl způsoben uzavřením škol v měsíci březnu z důvodu šíření 

onemocnění covid-19.  

 

 

Zpracovala N. A. Čtvrtníčková, vedoucí školní knihovny 
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b)  Městská knihovna Krnov, M. Albrechtice 

 

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

ŠVP, např. Za skřítky do knihovny, plánované pasování prvňáčků na čtenáře neproběhlo. 

 

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. 

V tomto školním roce jsme získali finanční podporu z dotačního programu s názvem Podpora 

aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže, poskytovatel 

Moravskoslezský kraj. 
Z projektu „Musíme si pomáhat“ se financoval adaptační kurz pro 6. třídy, společné aktivity  

6. a 1. tříd a preventivní akce (programy) v jednotlivých třídách, zaměřených na prevenci 

negativních jevů chování. 

 

 

a) analýza preventivního programu 

 

 Minimální preventivní program je vydán na základě Metodického pokynu k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28) 
 MPP obsahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání, která je rozdělena během celého 

školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy 
 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) 

 při omlouvání absence třídní učitelé postupují podle Metodického pokynu MŠMT 

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

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

soutěže, výlety, exkurze apod. 
 škola žákům nabízí několik zájmových kroužků a volnočasových aktivit 
 individuální práce se žáky je ve škole praktikována formou konzultačních hodin, 

individuální práce a přístupu učitelů, poradenskou činností výchovného poradce  

a metodika prevence 
 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, aktuální problémy 

v jednotlivých ročnících a s ohledem na absolvované programy v minulých letech.  

 v tomto školním roce měli žáci 47 neomluvených hodin (dva žáci)  

 46 hodin má žák prvního ročníku, který s tímto počtem neomluvených hodin přestoupil 

z jiné školy během tohoto školního roku (vedení školy informovalo OSPOD) 

 1 hodinu měla žákyně 8. ročníku (třídní učitelka ve spolupráci s metodičkou prevence 

pozvala rodiče, se kterými se daná situace vyřešila) 

 

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


Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál (tel.: 554 652 241-2) 

www.zsma.cz, podatelna@zsma.cz, e-mail: regina.hajna@zsma.cz 
Výroční zpráva školy za rok 2019/2020 

16 

 

c) Absence žáků (problémy, návrhy na řešení, doložitelná opatření) 

 

 I. pololetí  - omluvená 15 619 hodin (průměr na žáka – 42,33) 

   - neomluvená 47 hodin (průměr na žáka – 0,127), dva žáci 

 II. pololetí - omluvená 7 636 hodin (průměr na žáka – 20,81) 

   - neomluvená 0 hodin (průměr na žáka – 0) 

 při omlouvání absence třídní učitelé postupují podle Metodického pokynu MŠMT 

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

záškoláctví 
 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). 

 do dalšího školního roku je důležité pokračovat v důsledném dodržování metodického 

pokynu, který se touto problematikou zabývá, a v pečlivé kontrole absence ze strany 

třídních učitelů. 

 některým žákům byl vydán papírový omluvný list 

 

d) spolupráce s odborníky 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál 

 Poradna pro primární prevenci Ostrava 

 MÚ Krnov (OSPOD) 

 EUROTOPIE Opava, doučování žáků, besedy 

 Policie ČR besedy zaměřeny na prevenci páchání trestné činnosti  

a dopravní výchovu 

 Hasiči 

 SPC Bruntál 

 SVP Krnov 

 SVČ Krnov 

 Slezská diakonie 

 

                     d) preventivní akce 

 

 Adaptační kurz 6. A 

 Adaptační kurz 6. B 

 Společná akce 1. A, 6. B – pouštění draků 

 Společná akce 1. A, 6. B – předávání slabikářů 

 Společná akce 1. B, 6. A – hledání pokladu 

 Společná akce 1. B, 6. A – předávání slabikářů 

 Beseda s policií 1. – 3. ročník 

 Preventivní akce 2. ročník – Komunikace a vztahy 

 Preventivní akce 3. ročník – Komunikace a vztahy 

 Preventivní akce 4. ročník – Šikana, násilí 

 Preventivní akce 5. ročník – Kyberšikana, facebook 

 Preventivní akce 6. ročník – Rizika elektronické komunikace 

 Preventivní akce 7. ročník – Drogy 

 Preventivní akce pro 8. ročník – Drogy v dospívání (byla naplánovaná, ale z důvodu 

distanční výuky se akce neuskutečnila - březen) 

 Preventivní akce pro 9. ročník – bezpečné sexuální chování v dospívání (byla 

naplánovaná, ale z důvodu distanční výuky se akce neuskutečnila - duben) 

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

hudební koncerty apod. 

 

Zpracovala P.  Kostelníková, školní metodik prevence 
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 

 
ano ne věk 

celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 

kouření 
 /   

záškoláctví  /   

šikana  /   

gambling  /   

kriminalita /  7 2 

rasismus  /   

jiné  /   

 

 

6) výuka nepovinného předmětu náboženství:              ne  

 neprobíhala z důvodu malého počtu zájemců  
 

7) metodické orgány pracující na škole: 

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

 

8) příhraniční spolupráce 

 nekonala se z důvodu koronaviru 

 

9) další aktivity při škole 

 

Datum: Název akce:                                                         Organizoval: 

2. 9. 2019  Zahájení školní roku 2019/2020   všichni pracovníci  

2. – 6. 9. 2019 Výlet do Anglie                  Doležalová, Hajná 

3. - 4. 9. 2019  Adaptační kurz 6. B - Holčovice   Kostelníková, Horňáková 

5. – 6. 9. 2019 Adaptační kurz 6. A – Holčovice   Kostelníková, Grček 

12. 9. 2019  Třídní schůzky s rodiči    všichni ped. pracovníci 
12. 9. 2019  Atletický čtyřboj žáků 1. stupně – Krnov  Menzelová 

17. 9. 2019  Začátek plaveckého výcviku 2. a 3. tříd – 10 lekcí třídní učitelé 

17. 9. 2019  Celodenní pobyt 4. B v přírodě   Vopelková 

17. 9. 2019  Schůze Školské rady    Hajná, Kurečková,        

       Závodná 

24. 9. 2019  Celodenní pobyt 3. B v přírodě   Závodná 

24. 9. 2019  Projekce filmu Arnošt Lustig – devět životů – 9. tř vyučující 

25. 9. 2019  Opékání párků v parku – ŠD   vychovatelky ŠD 

26. 9. 2019  Exkurze v záchranné stanici pro psy Liptaň – 4. A Grčková 
30. 9. 2019  1. B v knihovně Krnov    Dudková 

1. 10. 2019  Dopravní výchova v Krnově – 4. A   Grčková 

2. 10. 2019  Dopravní výchova v Krnově – 4. B   Vopelková 

3. 10. 2019  Soutěž v hledání kešek v Opavě   Busios 

4. 10. 2019  Celodenní pobyt 5. A a 5. B v přírodě  Václavíková, Vyležíková 

4. 10. 2019  Hledání pokladu – 1. B a 6. A   Dudková. Kostelníková 

4. 10. 2019  Začátek Taneční výchovy – 9. třídy – 10 lekcí Hajná, třídní učitelé 

9. 10. 2019  Divadlo Opava – Saturnin – 9. třídy  Doležalová, Pokorná 

16. 10. 2019  Program Prevence – 2. a 3. třídy   třídní učitelé 

16. 10. 2019  II. ročník orientačního běhu   Busios, Grček 

17. 10. 2019  T-Profi Krnov – soutěž    Hajná 

17. 10. 2019  Pouštění draků – 1. A a 6. B   Vergu, Kostelníková 

18. – 19. 10. 2019 Astro Pi Hackathon Brno   Kubiszová 

21. 10. 2019  Hudební vystoupení – všichni žáci ZŠ  vyučující 

23. 10. 2019  Vyřezávání dýní     Chmelař, Závodná 

24. 10. 2019  Prezentace výuky karate – 1. stupeň  vyučující 

25. 10. 2019  Halloween     vyučující 1. stupně 

31. 10. 2019  Prezentace výuky karate – 6. a 8. třídy  Busios, Grček 

5. 11. 2019  Bobřík informatiky -  4. A, 4. B, 5. A  Hajná 
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6. 11. 2019  Bobřík informatiky – 5. B    Hajná 

7. 11. 2019  Řemeslné dny – SPŠ Krnov – 9. A   Pokorná 

8. 11. 2019  Řemeslné dny – SPŠ Krnov – 9. B   Doležalová 

8. 11. 2019  Planetárium Ostrava – 5. A + 5. B   Vyležíková, Václavíková 

13. 11. 2019  Přednáška Kyberšikana – 5. A + 5. B  Václavíková, Vyležíková 

13. 11. 2019  Kino Mír Krnov – 1. B    Dudková 

14. 11. 2019  Školní kolo futsalové ligy 6. a 7. tříd  Busios 

14. 11. 2019  Artifex Bruntál – 9. A a 9. B   Doležalová, Pokorná 

15. 11. 2019    Piškvorky Krnov – oblastní kolo   Pokorný 

18. 11. 2019  SPŠ stavební Opava – 9. A + 9. B   Doležalová, Pokorná 

20. 11. 2019  SOŠ M. Al-ce – zájemci z 9. A + 9. B  Kaňa 

20. 11. 2019  Dějepisná olympiáda – školní kolo   Kurečková 

21. 11. 2019  Třídní schůzky     všichni ped. pracovníci 

21. 11. 2019  Prezentace středních škol pro rodiče žáků 9. tříd Žlebčíková 

26. 11. 2019  Slavnostní předávání Slabikářů v 1. B  Dudková, Kostelníková 

26. 11. 2019  Dopoledne s technikou – SOŠ M. Al-ce – 8. B Hajná, Kubiszová 

27. 11. 2019  Loutkové divadlo Krnov – 2. B   Santariusová 

29. 11. 2019  Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí – 1. třídy Dudková, Vergu 

 

3. 12. 2019  Vánoční Krakow     Vopelková, Vyležíková, 

        Žlebčíková 

3. 12. 2019  Vánoce ve Šternberku – 1. B, 3. B   Dudková, Závodná 

4. 12. 2019  Slavnostní předávání Slabikářů v 1. A  Vergu, Kostelníková 

5. 12. 2019  Mladý chemik – krajské kolo Ostrava  Moš 

5. 12. 2019  Návštěva v chráněné dílně Harmonie – 2. A  Hlaváčková 

6. 12. 2019  Mikulášská nadílka pro žáky 1. – 6. tříd  Doležalová, Pokorná 

6. 12. 2019  Okresní přebor v šachu – Krnov   Sudová 

6. 12. 2019  Plesík 9. tříd     Doležalová, Pokorná 

9. 12. 2019  Malování baněk – Slezská tvorba Opava – 3. B Závodná 

10. 12. 2019  5. třídy na policejní stanici Město Albrechtice Václavíková, Vyležíková 

11. 12. 2019  Mosty a Cheva – stavební soutěž Opava  Škrochová 

11. 12. 2019  Loutkové divadlo Krnov – 1. A    Vergu 

11. 12. 2019  Vánoční tvoření pro rodiče a děti   Dudková, Grčková,  

        Závodná, Vyležíková 

        Santariusová 

11. 12. 2019  Česko zpívá koledy    Hajná 

12. 12. 2019  Beseda s Policií ČR pro 1. – 3. třídy  vyučující 

12. 12. 2019  2. školní kolo futsalové ligy 6. a 7. tříd  Busios 

17. 12. 2019  Kino Mír Krnov – 4. B    Vopelková 

17. 12. 2019  Exkurze v záchranné stanici pro psy Liptaň – 4. A Grčková 
17. 12. 2019  Školní kolo olympiády z JČ   Doležalová 

18. 12. 2019  7. B spí ve škole     Tupá 

19. 12. 2019  Kino Mír Krnov – 2. stupeň   třídní učitelé 

19. 12. 2019  9. B spí ve škole     Doležalová 

20. 12. 2019  Vánoční besídky – 1. stupeň   třídní učitelé 

14. 1. 2020  Okresní kolo dějepisné olympiády – Krnov  Kurečková 

14. 1. 2020  Dopoledne s technikou – SOŠ M. Al-ce – 8. A Žlebčíková 

15. 1. 2020  Preventivní akce – šikana – 4. A + 4. B  vyučující 

15. 1. 2020  Preventivní akce – drogy – 7. A + 7. B  vyučující 

15. 1. 2020  Školní kolo biologické olympiády    Tupá 

15. 1. 2020  Knihovna Krnov – čtenářské kluby   Liďáková, Václavíková 

16. 1. 2020  Futsal 6. a 7. tříd – Třinec    Busios 

16. 1. 2020  Krajský přebor škol v šachu Frýdek – Místek Pokorný 

17. 1. 2020  Preventivní program REK – 6. A + 6. B  vyučující 

17. 1. 2020  Bruslení Krnov – 4. A + 5. B   Grčková, Václavíková 

19.  –  24. 1.2020 Lyžařský kurz 7. tříd                  Busios, Grček,  

        Vyležíková 

21. 1. 2020  Mladý chemik – krajské kolo – Ostrava  Kubiszová 

21. 1. 2020  Olympiáda z JČ – okresní kolo Krnov  Doležalová 

22. 1. 2020  Trilopark – 1. stupeň    vyučující 
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22. 1. 2020  Netradiční biatlon – soutěž ŠD   vychovatelky ŠD 

24. 1. 2020  Fyzikální olympiáda – okresní kolo Krnov  Moš 

24. 1. 2020  Kino Mír Krnov – 4. a 5. třídy   třídní učitelé 

29. 1. 2020  Kino Mír Krnov – 1. – 3. třídy   třídní učitelé 

29. 1. 2020  Matematická olympiáda – okresní kolo Krnov Škrochová 

30. 1. 2020  Předání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí  třídní učitelé¨ 

3. 2. 2020  Divadlo Opava – 7. a 8. třídy   třídní učitelé 

5. 2. 2020  Mladý Demosthenes – školní kolo   Pokorná 

6. 2. 2020  Chemická olympiáda – okresní kolo   Kubiszová 

10. – 14. 2. 2020 Lyžařský kurz 3. B, 4. A a 5. A  třídní učitelé 

11. 2. 2020  Soutěž ve čtení německých textů – Opava  Doležalová 

11. 2. 2020  Olympiáda v JA – okresní kolo Krnov  Horňáková 

12. 2. 2020  YPEF – Lesní správa M.Al-ce – lesní soutěž Tupá 

13. 2. 2020  Kino Mír Krnov – ŠD    Honajzerová, 

        Bartoníčková 

21. 2. 2020  Karnevalové odpoledne pro 1. stupeň  Vopelková, Závodná 

26. 2. 2020  Zeměpisná olympiáda – okresní kolo Krnov  Grček 

27. 2. 2020  Vystoupení pro rodiče – 1. A   Vergu 

28. 2. 2020  Peče celá škola     všichni pracovníci 

28. 2. 2020  Bruslení Krnov – 5. B    Václavíková 

2. 3. 2020  Chemická olympiáda – okresní kolo Krnov  Škrochová 

2. 3. 2020  Pyžamová párty – ŠD    vychovatelky ŠD 

4. 3. 2020  Beseda o Boženě Němcové – 6. a 8. třídy  vyučující 

4. 3. 2020  Bruslení Krnov – 4. A    Grčková 

4. 3. 2020  Recitační soutěž 1. stupeň    Hlaváčková, Vergu 

5. 3. 2020  Recitační soutěž 2. stupeň    Doležalová, Pokorná 

        Akritidis Čtvrtníčková 

25. 6. 2020  Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd   Doležalová, Hajná 

        Pokorná 

26. 6. 2020  Předání vysvědčení za šk. r. 2019/2020  všichni pracovníci 

 

 

 

10)  činnost školní družiny 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla kapacita školní družiny zcela naplněna. Navštěvovalo ji 120 dětí 

z 1.– 5. tříd. Ty byly rozděleny do 4 oddělení, které vedly 3 kvalifikované vychovatelky, 

1 vychovatelka si pedagogické vzdělání doplnila v průběhu školního roku. Do ranní družiny pravidelně 

docházelo kolem 50 dětí.  

Školní družina naplňovala Školní vzdělávací program nazvaný Vláček plný her a zábavy různorodými 

činnostmi, které plnily funkci zájmovou, výchovně vzdělávací i relaxační.   

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést děti ke smysluplnému trávení volného 

času a vzájemnému respektu a úctě k sobě i druhým. Dětem byly dále vštěpovány základy slušného 

chování. 

    

 Společné akce: 

 

 výšlap na rozhlednu Hraniční vrch 

 prezentace kroužků ŠD na akci pořádané městem s názvem S liškou za sportem 

 opékání buřtů v parku 

 Drakiáda 

 sběr kaštanů 

 výroba dárků pro seniory ZŠ 

 kulturní vystoupení a příprava pohoštění dětí z kroužku vaření na vánoční posezení pro bývalé 

zaměstnance školy 

 vánoční besídky 

 účast na vánoční výstavě spolku Zahrádkářů 

 Netradiční biatlon 

 filmové představení v kině Mír 

 Pyžamová party 
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 vycházky za poznáváním okolí Města Albrechtic 

 

 Spolupráce s třídními učiteli při akcích ZŠ: 

 

 děti z kroužku vaření se zúčastnily soutěže Peče celá škol, zapojily se do projektu „Oslaďme 

Adélce život“ (výzdoba) 

 soutěže na náměstí k Halloweenu 

 účast 2. a 3. oddělení (malování obrázků) na výstavce Světový den jódu 

 výzdoba chodeb 

 výroba dárků (klaun – krabička) pro budoucí prvňáky  

 

                Spolupráce ŠD s rodiči: 

 

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

prostřednictvím EduPage 

 schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd 

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

 řešení drobných kázeňských problémů 

 

 

V letošním roce fungovalo ve školní družině těchto 6 kroužků: vaření, pohybové hry pro 1. a 2. třídu, 

míčové hry pro 3. a 4. třídu, angličtina pro nejmenší, Dovedné ruce a psaní na klávesnici PC. 

Vychovatelky se snažily pro děti připravovat po celý rok pestrý program. Kvůli vynucenému uzavření 

školy se mnoho akcí nepodařilo uskutečnit. 

S činností družiny se mohou rodiče i veřejnost seznámit na webových stránkách školy. 

 

 

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 formou samostudia i účastí na vzdělávacích akcích 

 

B. Oblast spolupráce s rodiči 
 upřednostňována komunikace osobní, operativní pak prostřednictvím ICT (EduPage – elektronická 

žákovská, e-mail), konzultační hodiny s jednotlivými vyučujícími 

 během roku zorganizovány 3 x ročně třídní schůzky pro rodiče s možností přivést k jednání děti 

(1 x 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 

 rodiče se podíleli 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 
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Část IV 

 

Údaje o pracovnících školy  
(personální podklady dle zahajovacího výkazu) 

 

a) celkový počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 

 

 2018/2019 2019/2020 

pedagogů celkem 32/29,84 32/30,50 

učitelů 24/23,59 25/25,00 

vychovatelů 4/3,5 4/3,50 

asistent pedagoga 4/2,75 3/2,00 

 2018/19 2019/20 

nepedagogů celkem 12/12 12/12,40 

ostatní zaměstnanci školy 

(správní + THP) 

7/7 7/7 

školní asistent* 1/1 2/1,40 

pracovnice ŠJ 4/4 4/4 

zaměstnanci celkem 44/41,84 44/42,90 

        * školní asistent hrazen z projektu Šablony II od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 (2 osoby, úvazek 1,4)  

 

 

b) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

 

 odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu s vyhláškou 

č. 563/2004 Sb. 

 na vyučující 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 522 hodin  

týdně, z toho 236 hodin na 1. stupni a 286 hodin na 2. stupni) 

 

2018/19 2019/20 

100% 95,8% 

 

odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole – aprobovanost výuky (celkem 522 hodin týdně,  

z toho 236 hodin na 1. stupni a 286 hodin na 2. stupni) 

 

2018/2019 2019/2020 

82,8% 83,1% 

 
Dosažené vzdělání 

Počet učitelů 
na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

učitelství pro I. stupeň ZŠ 9  
učitelství pro II. stupeň ZŠ  8 
speciální pedagogika  1 
vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy  3 
vysokoškolské nepedagogické + DPS  3 
středoškolské pedagogické 1  
středoškolské nepedagogické   
celkem 10 15 

 

 

 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) 
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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 

1. 10.2019 Jak na kázeň ve třídě všichni ped. 

17. 10. 2019 Angličtina od začátku – Jak začít? 1 

13. 11. 2019 Čtenářská gramotnost 10 

27. 11. 2019 Aktivní učitel v matematice 1 

2. 12. 2019 Angličtina od začátku – Jak začít 1 

 12. 2. 2020 Relaxační techniky u žáků s ADHD 1 

únor – červen 2020 Angličtina 9 

3. 6. 2020 Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 1 

   

29. 6. 2020 Jak na anglickou gramatiku efektivně a snadno 5 

      Přehled o čerpání dotace na DVPP za rok 2019/2020 

 (uhrazeno za školení celkem 84 810 Kč + cestovné 809 Kč, z projektu Cesta ke vzdělávání II. 

   uhrazeno 71 790 Kč) 

 

2) nepedagogičtí pracovníci 

 

Typ studia, kurzu Počet  pracovníků 

školení hygienického minima 4 

školení PO členové požární hlídky, noví 

zaměstnanci 

školení BOZP noví zaměstnanci 

        (uhrazeno za školení celkem 1200 Kč + cestovné 892 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. 

 

zápis do 1. ročníku z dubna 2020 pro školní rok 2020/21 celkem počet odvolání 

celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 42  

z toho počet žádostí o odklad školní docházky 5  

doporučeno posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře 

5  

počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0  

z toho počet žádostí o dřívější nástup začátku povinné 

docházky 

0  

jiná změna: vzdělávání v zahraničí 0  

jiná změna: odchod na jinou školu 0  

zapsáno pro školní rok 2020/21 37  

 

Plnění ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, období  
od 1. 9. 2019 do 31. 08. 2020 

Počet podaných žádostí o informace - nebyla podána žádná žádost 
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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 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 

 spolupráce s MŠ M. Albrechtice -  vzájemné návštěvy dětí  

 s Hasiči Město Albrechtice – cvičná evakuace školy 

 se ZUŠ Město Albrechtice, koncerty  

 s knihovnou Město Albrechtice (besedy) 

 s knihovnou města Krnov (přednášky a besedy) 

 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 

 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  

 

 spolupráce pracovníků školy na aktivitách KVIC a MO (spolupráce na úrovni dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, pořádání soutěží, výkon funkce okresního metodika) 

 neproběhla z důvodů  koronakrize (okresní a krajská kola byla zrušena)  

 

2) výhled do školního roku 2020/2021 

 pokračovat v zavádění pozitivních změn do vyučování a života školy 

 zajistit plán obnovy počítačového vybavení a softwaru 

 rozšiřovat a uplatňovat projektové vyučování, činnostní učení, kritické myšlení, vést žáky ke 

schopnosti pracovat s informacemi, vyhodnocovat je, formulovat závěry a veřejně je prezentovat 

 rozvíjet procesy zpětné vazby - sebehodnocení práce školy, vedení žáků k sebehodnocení jako 

východiska pro zkvalitňování úrovně procesu vzdělávání                    

 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 se SPC Opava, PPP Bruntál, elokované pracoviště Krnov, SPC Kpt. 

Vajdy Ostrava 
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Hospodaření školy v roce 2019 

 

Část I. – VÝNOSY 
 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Dotace ŠÚ 23 493 454  

Zúčtování fondů 144 291  

Dotace zřizovatele 5 480 908  

Příjmy z hospodářské činnosti  240 877 

Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 2 103 718,51 685 904,13 

Výnosy celkem 31 222 371,51 926 781,13 

Zisk 358 166,64 185 160,28 

 

Část II. – NÁKLADY 

 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady na mzdy pracovníků a odvody 24 072 764 302 828 

DPN 69 218  

ONIV, materiál a potraviny 1 714 452,32 294 323,87 

DDHM 1 119 018,42  

Opravy a údržba 586 612,90 6 650 

Ostatní provozní náklady 3 302 139,23 137 818,98 

Náklady celkem 30 864 204,87 741 620,85 

 
   

Investiční výdaje  

(čerpání investičního fondu)   

DHIM 173 030  

   

 

Zpracovala M. Kaletová, ekonomka 

Přílohy: 
 

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

zřizovatelem, případně finančním úřadem a Nejvyšším kontrolním úřadem.  

 

 

 
2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

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

4. Přehled zájmových kroužků 2019/2020 

5. Fotografie z některých školních akcí 
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Část VII. 

 

Zhodnocení a závěr 
 

Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2019/2020.  

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 paní 

místostarostkou, 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 ___. září 2020.   Regína Hajná, řed. školy  

   

                                                                                                      
Projednáno a schváleno na jednání školské rady dne____ . září 2020  

 předseda ŠR

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


 

 

 

 

 

 
    

Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
 

Příloha č.2 



 

 

Biologie     

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

15.1.2020 Biologická olympiáda - školní kolo 1. R. Tupý, 7. B Tupá 

  kategorie 6. - 7. tříd 2.  M. Holubová, 7. B   

    3.  P. Kováčová, 6. A   

  kategorie 8. - 9. tříd 1.  E. Bartoňová, 9. A   

    2.  M. Maderová, 8. A   

    3. J. Herman, 8. A   

    3.  M. Dubová, 8. B  

12.2.2020 YPEF - Mladí lidé v evropských zemích - okrskové kolo  účast  7. B - R. Tupý Tupá 

      M. Holubová   

      B. Galušková   

     

Dějepis     

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

29.11.2019 Dějepisná olympiáda - školní kolo - účast 8 žáků 8. - 9. tříd 1.  E. Bartoňová, 9. A Kurečková 

    2.  S. Košařová, 9. A   

    3.  T. Kubiszová, 8. B   

    3.  M. Maderová, 8. A   

14.1.2020 Dějepisná olympiáda - okresní  kolo - Krnov 9. - 10.  E. Bartoňová, 9. A Kurečková 

     
 
 
 
 
 
 
      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Přehled o zapojení žáků školy do soutěží a dosažených výsledcích ve školním roce 2019/2020 
 

Příloha č.3 



 

 

Fyzika 

      

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

18.10.2019 ASTRO PI - Hackathon, republiková soutěž Brno, 2. J. Kubisz, 5. B Kubiszová 

  organizovala agentura pro vesmírné vzdělávání ČR-ESERO  P. Tomaštík, 8. A   

     J. Herman, 8. A   

     J. Vyslucha, 8. A   

     T. Kubiszová, 8. B   

      L. Remešek, 8. B   

     

     

Chemie     

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

10. 2 2020 Chemická olympiáda - školní kolo 1.  N. Řezáčová, 9. B Kubiszová 

    2.  E. Bartoňová, 9. A   

    3.  A. Zlámalová, 9. B   

2.3.2020 Chemická olympiáda - okresní kolo 3. N. Řezáčová, 9. B Kubiszová 

      postup do kraje   

    5. E. Bartoňová, 9. A   

    8. A. Zlámalová, 9. B   

21.1.2020 
Hledá se nejlepší mladý chemik v ČR - regionální kolo 
Ostrava 15.  N. Řezáčová, 9. B Kubiszová 

  účast 2 398 žáků z 81 základních škol       

     

Informatika    

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

5.11.2019 Bobřík informatiky - celostátní kolo, 12. ročník 
úspěšný 

řešitel B. Tupá, 5. A Hajná 

     

    



 

 

Jazyk anglický 

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

13.2.2020 Olympiáda v jazyce anglickém - okresní kolo, Krnov     Doležalová 

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

  kategorie 8. - 9. tříd  účast J. Raptis, 9. B   

     

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. E. Bartoňová, 9. A Doležalová 

    2. N. Řezáčová, 9. B Pokorná 

    3. J. Návrat, 9. A   

30.1.2019 Olympiáda z jazyka českého - okresní kolo Krnov 8.-9. E. Bartoňová, 9. A Doležalová 

    15.-16. J. Návrat, 9. A   

12.2.2020 Mladý Démosthenes - školní  kolo - účast 5 žáků   N. Michailidisová, 6. A Pokorná 

     B. Galušková, 7. B   

     S. A. Kaňa, 6. B   

     M. Doležal, 7. B   

     E. Sýkorová, 8. A   

      A. Zlámalová, 9 .B   

      

Jazyk český     

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

4.3.2020 Recitační soutěž - školní kolo, 1. stupeň    J. Hlaváčková 

  1. místa kromě 1. tříd postup do okresního kola    K. Vergu 

  kategorie 1. tříd 1. A. Hanušová   

    2. N. Rášová   

    3. V. Hricková   

  kategorie 2. tříd 1. K. Gajdošová   



 

 

    2. V. Včelná   

    3. M. Michková   

  kategorie 3. tříd 1. T. Odstrčilíková   

    2. A. Salvetová   

    3. L. Svobodová   

  kategorie 4. tříd 1. D. Suchánek   

    2. F. Jurčík   

    3. J. Břicháčková   

  kategorie 5. tříd 1.  L. Doležal   

    2. E. Michalica   

    3. B. Hermanová   

6.3.2020 Recitační soutěž - školní kolo, 2. stupeň, účast 22 žáků     Doležalová 

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

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

    2. F. Veselý, 6. B   

    3. B. Galušková, 7. B   

  kategorie 8. - 9. tříd 1. T. Kubiszová, 8. B   

    2. M. Veselá, 9. A   

    3. A. Zlámalová, 9. B   

27.3.2019 Recitační soutěž  - okresní kolo Krnov       

  soutěž byla zrušena       

     

     

Jazyk německý    

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

 18. 2. 2020 LESEWETTBEWERB - čtení německého textu Opava 4. D. Richtár, 8. B Doležalová 

  oblastní kolo - celkem účast 21 soutěžících 8.  M. Veselá, 9. A   

    15. J. Herman, 8. A   

     
 
     



 

 

Matematika 

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

9.2.2020 PYTHAGORIÁDA - školní kolo      Pokorný 

  úspěšní řešitelé 5. - 8. tříd - postup do okresního kola       

  5. třídy   E. Michalica   

      J. Kubisz   

      B. Tupá   

  7. třídy   S. A. Kaňa   

  8. třídy   J. Vyslucha   

17.10.2019 Piškvorky - školní kolo - účast 20 žáků 2. stupně     Pokorný 

    1. L. Krótki, 6. B  

    2.  D. Štilecz, 7. B  

    3.  M. Vyležík, 6. A  

    4.  R. Ondrák, 6. B  

    5.  M. Doležal, 7. B   

15.11.2019 Piškvorky - oblastní kolo - Gymnázium Krnov     Pokorný 

  5 členná družstva, účast 6 družstev SŠ, 1 ZŠ 4.  ZŠ Město Albrechtice   

      Krótki, Štilecz, Vyležík,    

      Ondrák, Doležal   

14.10.2019 Logická olympiáda - internetová soutěž      Pokorný 

 výsledky Moravskoslezský kraj MSK - kategorie A 578. M. Janešík, 4. B   

      z 1 491 žáků   

  kategorie B 189.  N. Řezáčová, 9. B   

    303.  M. Vyležík, 6. A   

      z 2 663 žáků   

      

      

     
 
 
    



 

 

Pracovní výchova 

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

17.10.2019 T-PROFI - talenty pro firmy - 1. ročník - okresní soutěž Krnov     Hajná 

  skládání stavebnice Merkur 2.  J. Kubisz, 5. B   

     M. Kubíček, 5. B   

      L. Botek, 5. B   

11.12.2019 Soutěž Bricks Game  - oblastní kolo SPŠ Opava 2.  M. Holubová, 7. B Tupá 

  téma: "50 let od přistání na Měsíci"   
R. Tupý, R. Škroch, 7. 
B  

     N. B. Peters, 7. B  

  Soutěž Bridge Builder - oblastní kolo SPŠ Opava účast  P. Michálková, 8. A Hajná 

      N. Řezáčová, P. Kodrla,  

      J. Mlčoušek - 9. B  

     

     

Šachy     

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

6.12.2019 Okresní přebor družstev - Krnov     ing. K. Handlíř 

  starší žáci - postup do kraje   J. Raptis, 9. B   

      D. Štilecz, 7. B   

      L. Krótki, 6. B   

      F. Veselý, 6. B   

15.1.2020 Krajský přebor družstev - Frýdek - Místek 8. M. Grček, 4. B ing. K. Handlíř 

  mladší žáci    J. Veselý, 4. B   

      D. Hudecz   

      J. Loskot, 5. B   

  starší žáci  9. J. Raptis, 9. B   

      D. Štilecz, 7. B   

      L. Krótki, 6. B   

      F. Veselý, 6. B   



 

 

     
Tělesná výchova 
    

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

16.10.2019 Orientační běh dvojic - 2. ročník Město Albrechtice, školní kolo     Busios 

  pro žáky 6. - 9. tříd, účast 31 dvojic     Grček 

  kategorie dívky -  6. - 7.  ročník 1. N. Michailidisová, 6. A   

      G. Ramacciotti, 6. A   

  kategorie chlapci - 6. - 7.  ročník 1. M. Vyležík,  6. A   

      D. Živčák, 6. B   

          

          

  kategorie dívky - 8. - 9. ročník 1. 
Baronová, 9. B,  
Hošková   

          

  kategorie chlapci - 8. - 9. ročník 1. Kodrla, Mlčoušek, 9. B   

          

12.9.2019 Atletika -okrskové kolo Krnov                                     Hajná 

                                                          skok  vysoký 2. P. Kolner, 3. tř.    

                                                          hod raketkou 3.  P. Kolner, 3. tř.    

                                                          běh  3.  P. Kolner, 3. tř.    

                                                          běh na 60 m  3.  D. Pietras, 4. tř.   

                                                          běh na 600 m  3. D. Pietras, 4. tř.   

                                                          hod raketkou 2.  K. Foldynová, 3. tř.   

                                                          běh 2.  K. Foldynová, 3. tř.   

  družstva 3.  ZŠ M. Albrechtice   

9.10.2019 
Geošifra 1. ročník Opava, pořádá SPŠ stavební, obor 
geodezie 2. N. Řezáčová, 9. B Busios 

  oblastní soutěž   J. Mlčoušek, 9. B   

      P. Boček, 8. A   

      P. Michálková, 8. A   

14.11.2019 1. kolo Futsalová liga 1. L. Dlouhý, T. Moravec, Busios 



 

 

      M. Doležal, Š. Jedelský,   

      T. Němec,T. Olejniczak -    

      7. B   

      M. Vyležík, V. Foldyna   

      A. Divitaris, F. Křištof,   

      A. Baron - 6. A   

      
D.Živčák, M. Krejčiřík,6. 
B   

12.12.2019 2. kolo Futsalová liga - Třinec účast  L. Dlouhý, T. Moravec, Busios 

      M. Doležal, Š. Jedelský,   

      T. Němec - 7. B   

      M. Vyležík, V. Foldyna   

      A. Baron - 6. A   

      
D. Živčák, M. 
Krejčiřík,6. B   

     

     

     

     

     

6.12.2019 Florbal - okrskové kolo Krnov, 6.  - 7. třídy 2.-3. M. Vyležík, 6. A Busios 

      D. Živčák, 6. B   

      Š. Jedelský, M. Doležal,   

      D. Štilecz, T. Němec,    

      L. Dlouhý - 7. B   

      A. Baron, 6. A   

     

     
 
 
 
     



 

 

Zeměpis 

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

28.1.2020 Zeměpisná olympiáda - školní kolo     Grček 

  kategorie 6. tříd 1. R. Ondrák, 6. B Busios 

  kategorie 7. tříd 1. S. A. Kaňa, 7. B   

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

26.2.2020 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Krnov     Grček 

  kategorie 7. tříd 3. S. A. Kaňa, 7. B   

  kategorie 8. tříd 4.  N. Řezáčová, 9. B   

1.12.2019 Evropa kolem nás - krajské kolo 7.  
5. třída - "Lišáci" - 
Tupá, J. Vyležíková 

1.2.2020     Doležal, Návratová   

    5.  6. třída - "Poberťačky"    

      Kováčová, S. Němcová,   

    G. Ramacciotti   

Foto soutěž    

     

datum akce název akce umístění účastníci organizovali 

16.10.2019 "O nejlepší foto z prázdnin" - 6. ročník školní soutěže 1. N. Straková, 7. A Hajná 

  účast 23 žáků 2. V. Zemba, 9. B   

    3. E. Labajová, 3. B   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.4 

Přehled zájmových kroužků 2019/2020 

 
Školní družina  

 

Název 

kroužku místo den od do vedoucí 

Angličtina 

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

Dovedné ruce 2. oddělení pondělí 15.00 16.10 A. Honajzerová 

Vaření cvičná kuchyň středa 13.30 16.00 I. Liďáková 

Psaní na PC učeb. VPT úterý 15.00 16.15 J. Bartoníčková 

Pohybovky (3.-

5. tř.) tělocvična pátek 13.30 14.30 J. Bartoníčková 

Pohybovky (1.-

2. tř.) tělocvična čtvrtek 15.00 16.15 J. Bartoníčková 

Čtenářský 

klub(2.- 3.tř.) 3. oddělení úterý 15.00 16.30 I. Liďáková 

 

 
Škola  

 

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Ekologie učeb. PŘ středa 14.00 15.00 M. Tupá 

Angličtina (3. třídy) jazyk. uč. čtvrtek 15.00 15.45 M. Horňáková 

Psaní na PC učeb. VPT úterý 13.50 14.35 T. Kurečková 

Florbal (6. – 8. tř.) tělocvična úterý 14.45 15.45 L. Grček 

Futsal (6.-9. tř.) tělocvična středa 13.50 14.45 J. Busios 

Gymnastika tělocvična pondělí 16.00 18.00 Gavendová 

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

Matematika 8. tř. 

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

Kutil dílny pondělí 14.00 15.00 R. Chmelař 



 

 

Název kroužku místo den od do vedoucí 

Házená tělocvična pátek 13.54 14.30 L. Grček 

Fyzika je zábava uč. F-CH 

podle 

domluvy   M. Kubiszová 

Čtenářský klub 1. 

stupeň knihovna pondělí 13.45 15.15 A. Václavíková 

Čtenářský klub 

1. stupeň družina úterý 13.45 15.15 I. Liďáková 

Doučování 1. stupeň celoročně    

 

Zájmové organizace 

 

Název 

kroužku místo den od do vedoucí 

Atletika Krnov tělocvična středa 15.00 16.00 M. Skalická 

Tenis kurty, hala čtvrtek 15.00 16.00 L. Galuška 

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

Šachy (1. třída) učebna 8. A čtvrtek 12.00 12.45 K. Handlíř 

Šachy (2. – 

6. třída) učebna 8. A čtvrtek 13.00 13.45 K. Handlíř 

Šachy (7. – 

9. třída) učebna 8. A čtvrtek 13.45 15.00 K. Handlíř 

Karate – nováčci gym. sál 

út. – 

pá. 16.00 17.00 J. Lydka 

Karate – 8 kyu-7 

kyu gym. sál 

út. – 

pá. 17.00 18.00 J. Lydka 

Karate – 6 kyu – 

1 kyu gym.sál 

út. – 

pá. 18.00 19.00 J. Lydka 

Karate – mládež 

a dospělí gym. sál 

út. – 

pá. 19.00 20.00 J. Lydka 

Kopaná přípravka hřiště út. – čt. 16.30  P. Suchánek 

Kopaná ml. žáci hřiště út. – čt. 16.00  J. Holouš, P. Wenda 

Kopaná st. žáci hřiště út. – čt. 16.00  J. Holouš, P. Wenda 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční a pohybová výchova…                                  Lyžařský výcvik 7. tříd…                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Planetária….                                              Karneval plný smíchu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářský klub v ŠD…                                         Pečení s Mirkou van Gils Slavíkovou… 

Fotografie z některých školních akcí 

Pyžamová párty v ŠD… 
Předávání Slabikářů… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové vyučování…                                             Práce s Ozoboty… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruslení…                                                                  Návštěva Krakova… 

 

Výuka zeměpisu…                                               Pracovní výchova… 

 

 

Fotografie z některých školních akcí 

Drakiáda v ŠD… Orientační běh… 



 

 

 
 

Návštěva Londýna…                                                 Astro Pi…(1. místo) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka chemie…                                                       Čtení v 1. třídě… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Profi…(2. místo)                                                    Halloween… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z některých školních akcí 

Vyřezávání dýní… Trilopark… 



 

 

 
 

Projektové vyučování…                                             Beseda Božena Němcová… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz 6. tříd…                                             Online výuka… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka pro pejsky…                                                   Mikuláš… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z některých školních akcí 

Atletické závody… Peče celá škola… 


