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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1.1. Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO 

název:  Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál 

adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:  00852589 

REDIZO:  600 131 947 

telefon:  554 652 241 

e- mail:  podatelna@zsma.cz, reditel@zsma.cz 

web:  www.zsma.cz 

 

1.2 Zřizovatel školy 

zřizovatel:  Město Město Albrechtice 

adresa:  Náměstí ČSA 10, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

právní forma:  Město (městský úřad) 

IČO:  296 228 

statutární zástupce:  Ing. Jana Murová 

 

1.3 Ředitel školy 

ředitel:  Mgr. Jiří Šiffner 

telefon:  771 173 442 

e-mail:  reditel@zsma.cz 

 

1.4 Školská rada 

Po posledních doplňujících volbách pracuje školská rada v tomto složení: 

předseda:  Jana Tomíčková (zákonní zástupci) 

členové:  Jana Murová (zřizovatel) 

 Alice Hanková (zřizovatel) 

 Michaela Kubiszová (pedagogičtí pracovníci) 

 Taťána Kurečková (pedagogičtí pracovníci) 

 Zdenka Závodná (pedagogičtí pracovníci) 

 Zdeňka Boháčová (zákonní zástupci) 

 Michaela Marková (zákonní zástupci) 

 

1.5 Všechny součásti školy 

Základní škola 

adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

IZO:  102 008 761 

telefon:  554 652 241 

kapacita:  540 žáků 

 

Školní družina 

adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

IZO:  119 500 507 

ved. vychovatelka:  Alena Honajzerová 

e-mail:  alena.honajzerova@zsma.cz 

telefon:  777 719 364 

kapacita:  125 žáků 

 

mailto:podatelna@zsma.cz
http://www.zsma.cz/
mailto:reditel@zsma.cz
tel:+420777719364
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Školní jídelna 

adresa:  Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 

IZO:  102 868 310 

Vedoucí jídelny: Darja Stýskalová 

e-mail:  darja.styskalova@zsma.cz 

telefon:  554 652 214, 777 719 365 

kapacita:  500 

 

1.6 Datum zařazení do sítě škol 

od 1. 1. 1993 

 

1.7 Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta, č. j.: ZS/432/2007 (pro 1. - 9. roč.) 

 

1.8 Počet tříd, počet žáků základní školy 

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

18 18 373 363 20,73 20,17 

 

1.9 Přehled o dojíždějících žácích (dle zahajovacího výkazu) 

ze spádové oblasti z mimospádové oblasti 

Hynčice 29 Bartultovice 3 

Linhartovy 13 Bohušov 5 

Město Albrechtice 192 Dívčí Hrad 8 

Opavice 16 Dolní Povelice 1 

Piskořov 1 Hejnov 4 

Valštejn 4 Holčovice 10 

Žáry 3 Hrozová 1 

 Jelení 3 

 Jindřichov 4 

 Koberno 3 

 Komora 1 

 Krnov 5 

 Liptáň 12 

 Opawica (PL) 1 

 Osoblaha 5 

 Rudíkovy 6 

 Rusín 1 

 Slezské Rudoltice 9 

 Třemešná 20 

 Víno 1 

 Vysoká 2 

+ 5 žáků v zahraničí 
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1.10 Školní družina, počet žáků, oddělení a vychovatelů 

 

Školní družina Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

celkem 4 120 4 

 

1.11 Školní jídelna 

 

číslo 

řádk

u 

Ukazatel 2020 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita) 500 

2 Počet stravovaných žáků - údaje dle V 17-01   263 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ 4,01 

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ  65,59 

 

 

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

2.1 Celkový počet pracovníků 

školní rok 2019/2020 2020/2021 

 osob úvazků osob úvazků 

pedagogů 32 30,50 34 31,1364 

učitelů 25 25,00 26 25,1364 

vychovatelů 4 3,50 4 3,50 

Asistentů pedagoga 3 2,00 4 2,5 

nepedagogů 12 12,40 12 11,5 

Správní zaměstnanci 7 7 7 7 

Školní asistent* 2 1,4 1 0,5 

Pracovnice školní jídelny 4 4 4 4 

Zaměstnanců celkem 44 42,90 46 42,6364 
* školní asistent hrazen z projektu: Šablony II od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 (2 osoby, úvazek 1,4)   

                                                         Šablony III od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 (1 osoba, úvazek 0,5)  

 

2.2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu s vyhláškou   

č. 563/2004 Sb. 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole – kvalifikovanost výuky (celkem 

524 hodin týdně, z toho 236 hodin na 1. stupni a 288 hodin na 2. stupni). 
 

2019/20 2020/21 

95,8% 95,8% 
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2019/2020 2020/2021 

83,1% 79,6% 

 
Dosažené vzdělání 

Počet učitelů 

na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

učitelství pro I. stupeň ZŠ 9 1 

učitelství pro II. stupeň ZŠ  8 

speciální pedagogika  1 

vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy  2 

vysokoškolské nepedagogické + DPS  4 

středoškolské pedagogické 1  

středoškolské nepedagogické   

celkem 10 16 

 

2.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

funkce počet pracovníků úvazek 

účetní 1 1 

administrativní pracovnice 1 1 

školník 1 1 

uklízečky 4 4 

pracovnice školní jídelny 4 4 

školní asistent 1 0,5 

 

2.4 Metodické orgány 

Činnost v sekcích probíhá podle vzdělávacích okruhů stanovených RVP a aktualizovaným ŠVP 

„Cesta“. 

 

 

3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 

 
3.1 Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů 

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta“ 

platného od 1. 9. 2007, a to ve všech třídách. 

Vzhledem k distanční výuce bylo učivo redukováno podle doporučení MŠMT tak, aby byly 

splněny výstupy RVP, což se ve většině předmětů podařilo. Tam, kde se výstupy nepovedlo 

zcela naplnit, budou převedeny do následujícího školního roku. 

Na konci 1. a také 2. pololetí proběhlo zhodnocení plnění plánů všemi pedagogickými 

pracovníky vzhledem k distanční výuce zapříčiněné nepříznivou epidemickou situací. 

 

3.2 Zápis a rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce 

Do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020–2021 bylo do 2 tříd přijato 40 žáků. 

 

třídy 1. A 1. B 

Počet žáků 20 20 

Počet žáků celkem 40 
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3.2.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 

 

Počet žáků u zápisu 37 

Dodatečný zápis 0 

Počet nepřijatých žáků 0 

Počet odkladů k 30. 6. 2021 6 

Počet žáků, kteří přestoupili z jiných škol do 31. 8. 2021 2 

Počet žáků, kteří přestoupili na jinou školu do 31. 8. 2020 0 

Celkový počet žáků do 1. tříd ve šk. roce 2021/2022 33 

Počet žáků plnících PŠD v zahraničí 0 

 

3.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

3.2.1 Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na 

středních školách 

Celkový počet vycházejících žáků 32 z toho 1 v zahraničí a 1 ze 7. ročníku. 

21 žáků nastoupí na maturitní obor, tj. 67, 7 %. 

10 žáků nastoupí na učební obor, tj. 32,3 %. 
 

3.2.2 Počet žáků přijatých na studijní obory SOŠ, SOU a gymnázií 

název školy 
počet 

přijatých 
podmínky přijetí 

Gymnázium Krnov 3 M 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPgŠ a SZŠ Krnov 1 M 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ dopravy a cestovního 

ruchu Krnov 
1 M 

jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠ Krnov 4 M, 1 U 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

Střední umělecká škola 

varhanářská Krnov 
1 M 

talentová zkouška, 

pohovor, prospěch na ZŠ 

Soukromá obchodní 

akademie Opava 
2 M 

jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SPŠS Opava 1 M 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

Slezské gymnázium Opava 
1 M 

jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

OA a SOŠL Opava 2 M 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

Střední škola hotelnictví a 

služeb a Vyšší odborná 

škola služeb Opava 

1 M, 1 U 
jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ Bruntál 2 U prospěch na ZŠ 

SPŠ a OA Bruntál 1 M jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 
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Střední škola hotelnictví, 

gastronomie a služeb 

SČMSD Šilheřovice 

1 U prospěch na ZŠ 

Střední škola služeb a 

podnikání, Ostrava-Poruba 
1 M 

jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

SOŠ škola a Základní 

škola Město Albrechtice 
3 U prospěch na ZŠ 

SOU stavební Opava 1 U prospěch na ZŠ 

Střední škola průmyslová a 

umělecká, Opava 
1 M 

jednotná přijímací 

zkouška, prospěch na ZŠ 

Církevní konzervatoř 

Německého řádu, Opava 
1 M talentová zkouška 

Střední škola Odry 1 U prospěch na ZŠ 

           M = maturitní obor, U = učební obor 

3.2.3 Volba povolání 

Předmět Volba povolání se vyučuje na vyšším stupni v 8. a 9. ročníku. Na nižším stupni se žáci 

seznamují s různými povoláními v předmětu Prvouka a Pracovní činnosti. 

V každém ročníku na nižším stupni proběhne během školního roku velké množství besed, 

exkurzí, celoroční využití školní kuchyňky, v 6. ročníku probíhá kurz Abeceda podnikání. Ve 

školním roce 2020/2021 byla tato možnost silně omezena epidemickou situací. 

Informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky a jejich rodiče byly průběžně předávány 

přes Edupage a zveřejňovány na webových stránkách školy. 

Každý žák 9. ročníku vypracoval práci, která se týkala podrobných informací o vybrané střední 

škole. 

Možnost konzultací rodičů a žáků s výchovnou poradkyní při rozhodování výběru střední školy 

telefonicky. 

 

3.3 Přehled výsledků vzdělávání a chování žáků 

Od 14. 10. 2020 přešla škola podle nařízení Vlády ČR na distanční vzdělávání, které trvalo 

s různými přestávkami po většinu školního roku 2020/2021. Během distanční výuky není 

počítána absence a výsledné přehledy tak nejsou srovnatelné s ostatními školními roky. 

Hodnocení proběhlo podle pokynů a doporučení MŠMT a dle dohodnutých pravidel z porad 

pedagogických pracovníků. 

V případě žáků, kteří neprospěli, se jedná o případy, u kterých i přes individuální podporu při 

distanční výuce ze strany pedagogů a asistentů, a také ani po několikerých jednáních s rodiči 

nedocházelo k patřičnému zapojování do distanční výuky a plnění zadané práce. 

Množství školních a mimoškolních akcí, které v předchozích letech probíhaly v rámci různých 

předmětů či školních zájmových činností, letos zredukovala na minimum nepříznivá 

epidemická situace a dlouhodobý přechod na distanční výuku. 

Velkým přínosem distanční výuky naopak bylo zefektivnění práce s ICT technologiemi, a to 

jak ze strany učitelů, tak i žáků. 
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3.3.1 Přehled výsledků vzdělávání 

 

 počet 

žáků 

prospělo prospělo s 

vyznamenáním 

nedostatečná na 

konci 2. pololetí 

Splněné 

opravné 

zkoušky 

neprospělo 

1. stupeň 189 26 161 2 0 2 
2. stupeň 174 93 76 5 2 3 
celkem 363 119 237 7 2 5 

 

3.3.2 Přehled výsledků chování 

 

 počet 

žáků 
pochvala 

TU 

pochvala 

ŘŠ 

napomenutí 

TU 

důtka TU důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň   

z chování 

1. stupeň 189 88 6 1 0 0 0 0 
2. stupeň 174 32 5 3 0 0 0 0 
celkem 363 120 11 4 5 0 0 0 

 

3.3.3 Údaje o počtu zameškaných hodin 

 

počet omluvených hodin počet neomluvených hodin 

suma na žáka suma na žáka 

16863 46,45 1 0,003 

 

3.4 Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

Spolupráce probíhá s PPP Krnov, PPP Bruntál, SPC Bruntál, SPC Ostrava, PPP Opava. 
 

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 4. stupeň PO 

25 16 4 0 

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 45 +1.  

PO 2 -  16 žáků z toho má 11 žáků Předmět speciální péče a 3 Pedagogickou intervenci. 

PO 3 – 4 žáci z toho má 1 Pedagogickou intervenci. 

Pouze s IVP – 1 žák. 

4 asistentky pedagoga. 

2 speciální pedagogové na Předmět speciální péče. 

Podpora nejen žáků ze SVP a zákonných zástupců probíhala průběžně speciálním pedagogem, 

výchovnou poradkyní, třídními učiteli a asistenty pedagoga. 

 

3.5 Péče o talentované žáky 

Talentovaní žáci byli průběžně připravováni na soutěže od regionálních až po republikové a 

na olympiády. 

Vzhledem k epidemické situaci se neuskutečnil rozsah soutěží jako v letech před epidemií 

COVID, a ty soutěže, které se uskutečnily, probíhaly v on-line režimu. 

 

3.6 Informační gramotnost (školní knihovna) 

Ve školním roce 2020/2021 poskytovala správkyně školní knihovny knihovnické služby vždy 

flexibilně po domluvě bez pevně stanoveného výpůjčního času. 
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Fond školní knihovny byl k dispozici žákům i učitelům 1. a 2. stupně. O výpůjčky projevili 

zájem také správní zaměstnanci. Vyučující na 1. stupni zapůjčili knihy pro společnou četbu. 

Vzhledem k hygienickým opatřením souvisejícím s onemocněním covid-19 nevyužívali 

prostory knihovny k realizaci čtenářských dílen tak, jak tomu bylo v minulých letech. 

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

k povinné četbě. Z důvodů realizace distanční výuky někteří vyučující počet povinných titulů 

zredukovali. 

Školní knihovna ve školním roce 2020/2021 eviduje celkem 457 výpůjček, což je oproti 

minulému roku pokles o 25%. Již druhým rokem počet zapůjčených knih klesá. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna absencí žáků ve škole a jejich dlouhodobým setrváním na distanční výuce. 

 

3.7 Environmentální výchova 

Environmentální výchova se prolíná všemi předměty (mezi hlavní patří přírodověda, 

vlastivěda, přírodopis, zeměpis, chemie, člověk a zdraví), je zahrnuta i do práce školní družiny. 

Žáci jsou vedeni k šetření s energiemi, udržování pořádku a třídění odpadu - v letošní školním 

roce omezeno zapojení do projektu Nakrmte Plastožrouta a Recyklohraní (sběr víček z PET 

lahví a vybitých baterií) kvůli epidemické situaci. 

Žáci jsou motivováni a vychováváni k ohleduplnému chování k přírodě a k zodpovědnosti za 

své chování různými aktivitami. 

Exkurze – čistička odpadních vod, sběrný dvůr, online exkurze elektráren, výlety a vycházky 

do přírody – Krtečkova studánka, rozhledna Hraniční vrch, stezka Dubí vrch, psí útulek 

v Liptani, dančí obora v Třemešné, jezdecké centrum v Městě Albrechticích aj. 

Besedy, miniprojekty (včely, ekosytémy, lapbooky). 

Sběr plodů, krmení zvěře – vánoční strom pro zvířátka. 

Výroba hmyzích hotelů. 

Výstava na stromech. 

Den Země – sběr odpadků, soutěže v družině, sázení vypěstovaných stromů. 

Žáci se zapojili do soutěží s environmentální tematikou online formou (Zlatý list, Biologická 

olympiáda, Chemická olympiáda, Mladý chemik…). 

Škola spolupracovala s Českým svazem ochránců přírody Město Albrechtice pod vedením 

paní Křištofové (program Ochutnej zahrádku…) a se spolkem Zahrádkáři (výstavka ovoce a 

zeleniny, tvoření z dýní, roubování). 

 

3.8 Výuka cizích jazyků 

Na škole je vyučován jazyk anglický a jazyk německý. 

Žáci jsou pravidelně připravováni na olympiády a soutěže v jazyce anglickém i německém. 

Kvůli nepříznivé epidemické situaci se však neuskutečnilo takové množství soutěží jako 

v letech před epidemií. 

Pro žáky jsou ve škole k dispozici dvě jazykové učebny (pro 1. a 2. stupeň). Vybaveny jsou 

interaktivními tabulemi, kvalitními reproduktory a sluchátky. Veškeré vybavení je pravidelně 

využíváno ve výuce, díky čemuž je uplatnitelná široká škála forem a metod výuky, a to jak na 

1. tak i 2. stupni. 

 

3.9. Tělesná výchova 

Spolupráce s organizacemi, které vedou sportovních zájmové kroužky. 

Kabinet TV je průběžně doplňován novým sportovním nářadím.  

Spolupráce s plaveckou školou Bruntál (plavecké kurzy). 

Uskutečněny sportovní akce Sportovní den pro 2. stupeň a Atletické závody pro 1. stupeň. 

Škole stále chybí venkovní sportovní areál. 
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Část tělesné výchovy nemohla být ve školním roce 2020/2021 realizována z důvodu 

epidemické situace. Ze stejného důvodu neproběhl lyžařský výcvik v 7. ročnících. 

 

3.9 Distanční výuka 

Během distanční výuky se vyučování přeneslo do on-line prostředí. Pedagogové byli proškoleni 

ve funkcionalitách systému EduPage a programu MS Teams. Na tyto dvě platformy byla 

přenesena stěžejní část výuky. Ostatní aplikace byly využívány pouze jako doplněk výuky 

k procvičování, ozvláštnění a osvěžení výuky, názornosti apod. 

EduPage sloužil pro asynchronní on-line výuku – tvorba a zasílání prezentací, testů, úkolů a 

také jako komunikační kanál učitel – žák, učitel – rodič. 

V MS Teams pak byla realizována synchronní on-line výuka (videokonference, třídnické on-

line hodiny). 

Dále byly přednostně pro žáky 9. ročníků otevřeny individuální konzultace (1 učitel – 1 žák) 

jako podpora k přijímacímu řízení na střední školy. 

Škola nabídla k zapůjčení potřebným IT vybavení (notebooky), zařídila několika žákům 

připojení k internetu ve spolupráci se společností T-Mobile, a rovněž spolupracovala s vedením 

města Město Albrechtice na připojení žáků k městské internetové síti. 

 

3.10 Výchovně vzdělávací práce ve školní družině 

K pravidelné docházce do školní družiny bylo ve školním roce 2020/2021 zapsáno celkem 120 

dětí. Kapacita družiny byla opět zcela naplněna. Děti byly rozděleny do 4 oddělení, které vedly 

vychovatelky s požadovanou kvalifikací. 

Školní družina pracovala podle Školského vzdělávacího programu „Vláček plný zábavy 

a radosti“. Prostředkem k naplňování cílů ŠVP se staly především hry, soutěže a vycházky. 

Činnosti odpočinková, rekreační, zájmová a příprava na vyučování vytvářely komplex 

výchovně vzdělávacích činností ŠD. Cílem těchto činností a celé výchovné práce ve ŠD 

je nenásilnou formou naučit děti nejen využít volný čas k zajímavým aktivitám, získávání 

nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. Vychovatelky usilovaly 

o udržování přátelských vztahů mezi dětmi. 

Vzhledem ke koronavirové epidemii byla činnost ŠD značně omezena. 

Vybrané akce ŠD: 

- Jablkobraní 

- výroba vánočních přání pro bývalé zaměstnance školy v penzi a jejich osobní doručení 

- výroba papírových ozdob na vánoční stromeček v kapličce v Biskupicích  

- vycházky za poznáváním okolí Města Albrechtic 

- 4. ročník Zimní olympiády pro 1. a 2. třídu 

- jarní výzdoba oken školy 

- soutěž v dřepování (v době uzavření školy) 

- soutěž v přeskocích přes švihadlo 

- atletický pětiboj 

Akce ZŠ, na kterých se ŠD podílela, případně se jich zúčastnila: 

- účast v soutěži Stavby ze sněhu 

- zapojení 1. oddělení do výtvarné soutěže Namaluj Jeseníky 

- malování a foliování čarodějnic na školní akci Putování s čarodějnicí Agátou 

- výzdoba chodeb 

- výroba dárků (pohádkové bytosti) pro budoucí prvňáky  

- spolupráce s třídními učitelkami při distanční výuce (natáčení videí, výroba pomůcek, 

příprava složek s úkoly, pomoc s doučováním dětí, dohled nad online hodinou u vybraných 

žáků aj.) 

- doprovod vychovatelek na školních výletech 
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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 v září při třídní schůzce  

- řešení drobných kázeňských problémů 

 

V letošním školním roce bohužel nemohly fungovat ve školní družině žádné kroužky. Kvůli 

uzavření škol a různým epidemiologickým opatřením se mnoho akcí nepodařilo uskutečnit. 

Přesto se vychovatelky snažily připravit dětem hlavně pohybové aktivity, které se konaly venku 

na čerstvém vzduchu (Jablkobraní, Zimní olympiáda, soutěž v přeskocích přes švihadlo, 

atletický pětiboj). Během uzavření škol se všechny vychovatelky zapojily do organizování 

jednoduchých aktivit, které děti plnily z domova. 

S činností družiny se mohou rodiče i veřejnost seznámit prostřednictvím článků na webových 

stránkách školy. 

 

 

4. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

4.1 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 
 

 

4.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

Základní škola každoročně zpracovává a průběžně plní Minimální preventivní program, jehož 

součástí je prevence sociálně patologických jevů. 

 

4.2.1 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 

-  vpřípadě 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 Metodický 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 

 

 
ano ne věk 

celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 

kouření 
/  10, 12 2 

Záškoláctví  /   

Šikana  /   

Gambling  /   

Kriminalita  /   

Rasismus  /   

Jiné  /   
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4.2.2 Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů měla být realizována prostřednictvím preventivních 

programů. Většina se nekonala z důvodu distanční výuky. 

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 1 neomluvenou hodinu (jeden žák). 

 

4.2.3 Spolupráce s odborníky 

Naše škola v rámci prevence spolupracuje s těmito organizacemi: 

- Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál 

- Poradna pro primární prevenci Ostrava 

- MÚ Krnov (OSPOD) 

- EUROTOPIE Opava 

- Policie ČR 

- Hasiči 

- SPC Bruntál 

- SVP Krnov 

- SVČ Krnov 

 

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

1. pololetí  - omluvená 10 315 hodin (průměr na žáka – 28,5) 

  - neomluvená 0 hodin (průměr na žáka – 0) 

2. pololetí - omluvená 6548 hodin (průměr na žáka – 18) 

  - neomluvená 1 hodin (průměr na žáka – 0,003) 

 

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 probíhají  jednání (pohovor s rodiči, popř. výchovná 

komise), opakovaná absence se dále 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 může být (v případě potřeby) vydán papírový omluvný list. 

 

4.2.5 Preventivní akce konané pro jednotlivé ročníky 

- adaptační kurz 6. A 

- adaptační kurz 6. B 

- pasování na čtenáře 

- preventivní akce 2. ročník – Komunikace a vztahy - proběhlo 

- preventivní akce 3. ročník – Komunikace a vztahy (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční 

výuky se akce neuskutečnila) 

- preventivní akce 4. ročník – Šikana, násilí (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční výuky 

se akce neuskutečnila) 

- preventivní akce 5. ročník – Kyberšikana, facebook (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční 

výuky se akce neuskutečnila) 

- preventivní akce 6. ročník – Rizika elektronické komunikace (byla naplánovaná, ale z důvodu 

distanční výuky se akce neuskutečnila) 

- preventivní akce 7. ročník – Drogy (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční výuky se akce 

neuskutečnila) 
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- preventivní akce 8. ročník – Drogy (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční výuky se akce 

neuskutečnila) 

- preventivní akce 9. ročník – Sex (byla naplánovaná, ale z důvodu distanční výuky se akce 

neuskutečnila) 

 

Další akce I. stupeň 

- Záchranná stanice Liptáň  

- návštěva policejní stanice  

- pobyt v přírodě  

- návštěva záchranné stanice  

- plavání 

- návštěva Městské knihovny v Krnově 

- dopravní výchova 

- on-line beseda – Skřítci v Knihovně 

- atletický den 

- spaní ve škole 

 

Další akce II. stupeň 

- spaní ve škole 

- taneční a pohybová příprava 

- sportovní den 

- vaření ve cvičné kuchyni 

 

 

5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo rovněž poznamenáno epidemickou situací. 

Většina vzdělávacích akcí tedy probíhala individuálně a formou webinářů. 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Počet osob 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Studium v oblasti pedagogických věd  

Studium pro asistenty pedagoga  

Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet osob 

Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů 13 

Robot Emil – úvod do konstruktivistické výuky informatika na 1. stupni ZŠ 2 

Letní škola s iPadem 2021 2 

Webinář nakladatelství Taktik – Hv pro 1. -5. ročník ZŠ 2 

Webinář Nová škola 1. - 3. část 2 

Jak na anglickou gramatiku efektivně a snadno 5 

Jak motivovat a hodnotit pedagogické pracovníky 2 

Anglická konverzace 24 VH (kurz angličtiny pro pokročilé s rodilými 

mluvčími) 

1 

Čtení v 1. třídě – od písmene po čtení s porozuměním 1 

Webinář 40 top aplikací a nástrojů pro online výuku napříč předměty 1 

Webinář Formativní hodnocení Q&A 1 

Webinář Učíme se online na 1. stupni ZŠ 1 

Webinář Nápady do hodin/iPad v hodině 1 

Webinář Vykročte do 1. roč. s Taktikem 1 
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Konference – Elixír fyziky 1 

Elixír do škol 1 

Webinář 3 principy pro úspěšný start v 1. třídě 1 

Webinář Intermezzo pro učitelskou duši 1 

Webinář 5 zabijáků pohodového čtení aneb trápí vás dyslexie 1 

Webinář Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy 1 

Webinář Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové 1 

Hudebně relaxační techniky ovlivňující chování dětí 1 

Kurz pro učitele chemie 1 

Metodická poradna 1 

 

 

6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

 

Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti byla silně ovlivněna epidemickou 

situací, kdy škola po většinu školního roku 2020/2021 fungovala v rámci distanční výuky, a po 

návratu k prezenční výuce byly školní a mimoškolní aktivity silně omezeny pravidly podle 

nařízení Vlády ČR. 

Akce, které mohly proběhnout, byly prezentovány na webu školu, a pokud stály za zveřejnění 

tak i v místním tisku Zpravodaj, na kabelové televizi, na Facebooku města a také v TV Polar. 

- Pasování na čtenáře v krnovské knihovně (11. 9. 2020) 

- Skřítci v knihovně v krnovské knihovně (18. 9. 2020) 

- Kurz tanečních pro 9. ročníky (začátek v září a průběh v době prezenční výuky) 

- Ochutnej zahrádku (září 2020) 

- Jablkobraní v ŠD (21. 9. a 25. 9. 2020) 

- Adaptační kurz 6. B (29. 9. 2020) 

- Adaptační kurz v 6. A (1. 10. 2020) 

- Znáte ačokču? (říjen 2020) 

- Preventivní programy ve spolupráci s Eurotopií (říjen 2020) 

- Výstava na stromech (říjen 2020) 

- Mikulášská nadílka (prosinec 2020) 

- Strom pro zvířátka (prosinec 2020) 

- Vánoce na zámku v Hošťálkovech (prosinec 2020) 

- Astro PI – Mission Zero (zima 2021) 

- Zimní olympiáda v ŠD (leden 2021) 

- Mladý chemik on-line (26. 1. 2021 krajské kolo) 

- Návštěva elektráren on-line (březen 2021) 

- Sněhová soutěž (leden 2021) 

- Rozřehtejte s námi školu (duben 2021) 

- Matematický klokan on-line (březen 2021) 

- Fyzikální olympiáda on-line (18. 3. 2021 okresní kolo) 

- Chemická olympiáda on-line (29. 3. okresní kolo) 

- Archimediáda (1. 2. – 31. 3. 2021 školní kolo) 

- Zápis do 1. tříd (12. 4. – 16. 4. 2021) 

- Chemická olympiáda on-line (19. 4. 2021 krajské kolo) 

- Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR on-line (21. 4. 2021 regionální finále) 

- Biologická olympiáda (duben 2021 školní kolo) 

- Fyzikální olympiáda on-line (22. 4. 2021 krajské kolo) 

- Den Země ve školní družině (22. 4. 2021) 
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- Putování s čarodějkou Agátou (30. 4. – 2. 5. 2021) 

- Zlatý list korespondenční formou (duben 2021 krajské kolo) 

- Skřítci v krnovské knihovně (květen 2021) 

- Pasování na čtenáře (červen 2021) 

- Atletické závody 1. stupně (červenec 2021) 

- Sportovní den 2. stupně (červenec 2021) 

- Atletický pětiboj v ŠD (10. 6. 2021) 

- Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR on- line (15. 6. národní finále) 

- Biologická olympiáda on-line (červen 2021 krajské kolo) 

- Kultura (bez) hranic (červenec 2021) 

 

 

7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 
Ve školním roce 2020/21 neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

8.1 Hospodaření školy v roce 2020 

Část I.  – VÝNOSY 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Dotace ŠÚ 27 107 710  

Zúčtování fondů 299 351  

Dotace zřizovatele 5 030 000  

Příjmy z hospodářské činnosti  140 493 

Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 800 750,88 423 414,09 

ESF 698 046,34  

Výnosy celkem 33 935 858,22 563 907,09 

Zisk 54 855,47 96 637,49 

 

Část II. – NÁKLADY 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady na mzdy pracovníků a odvody 27 374 225,20 204 687 

DPN 85 103  

ONIV, materiál a potraviny 1147 929,57 183 759,09 

DDHM 1 286 626,31  

Opravy a údržba 1 028 447,10  

Energie 1 581 854,93 14 283,43 

Odpisy 737 237,55 1 107,45 

Ostatní provozní náklady 639 579,09 63,432,63 

Náklady celkem 33881,002,75 467 269,60 

 
   

Investiční výdaje  

(čerpání investičního fondu) 

  

DHM 386 310  
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8.2 Vnitřní audit 

Vnitřní audit, zajišťován zřizovatelem 7. 9. 2020 

 

 

9. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH 

ZDROJŮ 

 

Cesta ke vzdělávání II. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010813 

Cílem projektu je personální posílení školy o pozici školního asistenta a podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem. 

Financování: Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100 % 

Celková výše podpory: 1 533 479 Kč 

Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021) 

 

Cesta ke vzdělávání III. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018590 

Cíl projektu: Cílem projektu je personální posílení školy o pozici školního asistenta a podpora 

žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Financování: Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100 % 

Celková výše podpory: 748 334 Kč 

Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023) 

 

Women for Women – Obědy pro děti 

Cíl projektu: pomoc dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče 

nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách 

Doba trvání: od září 2020 do června 2021 

Celková částka: 83 399 Kč 

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. Etapa) 

Cíl projektu: zajistit dětem výuku a dopravu plavání v plaveckém bazénu 

Doba trvání: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Celková částka: 52 716 Kč 

 

 

10. SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY  

 

10.1 Spolupráce s odborovými organizacemi  

Na pracovišti není odborová organizace. Ředitel školy konzultuje zaměstnanecké otázky s 

širším vedením školy a prezentuje je na pedagogických radách nebo pracovních poradách. 

 

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

Bruntál 

- adresa: Město Albrechtice, Opavická 1, 793 95 

- 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 

mailto:miluse.kaletova@zsma.cz
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- pokladník: Jana Muroňová, e-mail: jana.muronova@zsma.cz 

Spolek rodičů, přátel dětí a školy zajišťuje finance pro činnost školy, jako jsou odměny 

nejlepším žákům na konci školního roku, ceny do soutěží, úhrady cestovného na žákovské 

soutěže, exkurze apod. 

 

10.3 Spolupráce s dalšími partnery 

- s MěU Město Albrechtice – podávání a realizace projektů ESF, propagace společných 

aktivit zřizovatele a školy na webových stránkách školy, na kabelové televizi a v městském 

Zpravodaji, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky školy 

- s MŠ Město Albrechtice 

- s Hasiči Město Albrechtice 

- se ZUŠ Město Albrechtice (koncerty) 

- s knihovnou Města Albrechtic (besedy) 

- s knihovnou města Krnova (besedy, přednášky) 

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

- s Policií ČR 

- 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 Město Albrechtice 

- s Lesy ČR 

- se Svazem ochránců přírody 

- se Svazem zahrádkářů 

- s vesmírnou agenturou ESA 

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

- s PPP Krnov, SVP Krnov, SVC Bruntál 

- s MAP Krnovsko 

- se sponzory školy z řad rodičů i organizací 

- s KVIC – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

11. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenaný epidemickou situací více než rok předchozí. Po většinu 

školního roku fungovala škola v režimu distanční výuky. Tato skutečnost se podepsala mj. na 

realizaci zájmového vzdělávání, kroužků a aktivit sloužících k reprezentaci školy na veřejnosti. 

Na druhou stranu distanční výuka umožnila rozvinout práci s ICT technologiemi a možná také 

získat další náhledy na vedení výuky. Se všemi těmito skutečnostmi se zaměstnanci školy 

dokázali vypořádat a věřím, že budou i nadále pokračovat v dobře odvedené práci pro děti 

navštěvující naší školu. 

Děkuji proto všem zaměstnancům školy za jejich práci a odpovědný přístup k plnění úkolů, 

které nejsou vždy snadné. Dále děkuji SRPDŠ pod vedením paní Miluše Kaletové, MěÚ M. 

Albrechtice pod vedením paní starostky ing. Jany Murové ve spolupráci s paní místostarostkou, 

zastupitelstvu města a také sponzorům školy. 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 27. srpna 2021.  

Jiří Šiffner, ředitel školy  

 

 

Projednáno a schváleno na jednání Školské rady dne 20. září 2021  

Jana Tomíčková, předsedkyně ŠR 

mailto:jana.muronova@zsma.cz

