
 

ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál 
www.zsma.cz 

_________________________________________ 
 

 

 

 

Výroční zpráva školy 
školní rok 2014/2015 

 
 

Město Albrechtice 31. července 2015                     Regína Hajná, ředitelka školy

http://www.zsma.cz/


Obsah 
 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO       str.  1 

Zřizovatel školy 

Ředitel školy 

Všechny součásti školy 

Datum zařazení do sítě str.  2 

Počet tříd, počet žáků 

Přehled o dojíždějících žácích 

Celkový počet žáků v prvním ročníku 

ŠD součást základní školy str.  2 

Počet pracovníků školní jídelny k 15. 10. 2014 str.  2 

ŠJ součást základní školy str.  3 

Celková kapacita školy a jejich součástí str.  3 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva str.  3 

Školní vzdělávací program 

Další aktivity zařízení (školská rada, SRPDŠ)  str.  3 

Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, vývoj str.  4       

    Rozvojové programy a realizované projekty str.  4 

    Práce s informačními a komunikačními technologiemi  str.  5 

    Volný čas dětí str.  7 

    Výchovné poradenství str.  7 

    Propagace školy str.  7 

 

Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělání 
Řízení organizace str.  8 

Materiálně a technické zabezpečení provozu školy str.  8 

    Vybavení učebnicemi str.  8 

    Provoz, opravy a modernizace 

    Prověrky bezpečnosti práce str.  9 

Oblast výchovy a vzdělání str.  9 

    Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů str.  9 

    Výsledky vzdělávání žáků str.  9 

    Příprava žáků na vyučování str.  9 

    Tělesná výchova str. 10 

    Výuka cizích jazyků str. 10 

    Environmentální výchova str. 10 

    Ochrana člověka za mimořádných situací  str. 11 

    Práce s pedagogickou dokumentací str. 11 

    Klasifikace prospěchu  a chování za 2. pololetí… str. 11 

    Účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky str. 11 

    Chování žáků a jejich vzájemné vztahy str. 11 

    Volba povolání str. 12 

    Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí… str. 12 

    Integrace žáků se SPU str. 13 

    Péče o talentované žáky str. 13 

    Práce s portfoliem str. 13 

    Informační gramotnost, školní knihovna str. 13 

    Vyhodnocení Minimálního preventivního programu str. 14 

    Výuka nepovinného předmětu náboženství str. 15 

    Metodické orgány pracující na škole str. 15 

    Další aktivity při škole str. 15 

    Činnost školní družiny str. 18



    Personální podmínky str. 19 

    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání str. 19 

Oblast spolupráce s rodiči str. 19 

 

Část III. 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, KO, ŠÚ 
Provedené kontroly ze strany ČŠI str. 20 

 

Část IV. 
 

Údaje o pracovnících školy  str. 20 

Celkový počet pracovníků  str. 20 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti str. 20 

    Odborná a pedagogická způsobilost str. 20 

    Některé výrazné zvláštnosti v odborné a pedagogické způsobilosti str. 21 

Mzdové podmínky pracovníků (právní subjekt) str. 21 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogický i nepedagogických pracovníků str. 21 

 

Část V. 
 

Výkon státní správy str. 22 

 

Část VI. str. 22 

 

Další údaje o zařízení str. 22 

Logopedie str. 22 

Spolupráce školy s dalšími subjekty str. 22 

Spolupráce pracovníků školy na metodických aktivitách str. 23 

Výhled do školního roku 2015/2016 str. 23 

 

 

Hospodaření školy v roce 2014 
 

Část I. – Výnosy str. 23 

 

Část II. – Náklady str. 23 
 

Přílohy – zápisy o výsledcích kontrol (uloženo v archivu školy) 

 

 

Část VII. 
 

Zhodnocení a závěr str. 24 

 

Přílohy: 

1. Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření… 

2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí ve školním roce 2014/2015 

3. Přehled o zapojení žáků školy do soutěží a dosažených výsledcích  ve školním roce 2014/2015 

4. Fotografie z některých školních akcí 
 
 

  



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 2014/2015 

1 

 

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: Luděk Volek 

 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. 2014   288 jídel (255 žáků + 33 ostatních) 

 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: Marie Kulichová 

 e-mail: marie.kulichova@zsma.cz 

 kapacita k 31. 10. 2014 90 dětí  

 plánovaná kapacita 95 dětí 

 

 

Základní škola 

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

 IZO: 102 008 876 

 stav k 30. 9. 2014 352 žáků 

 plánovaná kapacita 540 žáků 
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d) Datum zařazení do sítě 

 od 1. 1. 1993, právní subjekt, příspěvková organizace 

 

e) Počet tříd, počet žáků (dle výkazů UIV) 

 

Počet tříd 

 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu 

Počet žáků 

na učitele 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

16 17 344 352 21,50 20,71 14,96 15,31 

 
f) Přehled o dojíždějících žácích: 145 (dle zahajovacího výkazu), rok 2014/2015  

 

a) ze spádové oblasti b) z mimospádové oblasti 

Burkvíz 1 Bartultovice 1 

Česká Ves 0 Bohušov 2 

Dlouhá Voda 0 Bučávka 3 

Linhartovy 11 Dolní Povelice 2 

Hynčice 25 Hejnov 3 

Opavice 8 Heřmanovice 4 

Valštejn 2 Holčovice 3 

Žáry 5 Janov 0 

Město Albrechtice 203 Jindřichov 8 

  Krásné Loučky 0 

  Krnov 1 

  Liptaň 23 

  Osoblaha 5 

  Petrovice 2 

  Rudíkovy 10 

  Slezské Rudoltice 8 

  Spálené 1 

  Třemešná 18 

  Víno 1 

  Vysoká 2 

Celkem 255 Celkem 97 

 
g) Celkový počet žáků v prvním ročníku: 37 

 

h) ŠD, která je součástí základní školy  
i)  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 90 3/ 3 

 

j) Počet pracovníků školní jídelny 

k)   

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 

4 4 

 

l) ŠJ, která je součástí školy  
číslo 

řádku 
Ukazatel 2014 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita)     500 

2 Počet stravovaných žáků - údaje dle V 17-01       255 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ     4 

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ      63,75 

5 Průměrný plat pracovníka ŠJ  Kč     15704 

6 Mzdový náklad na žáka  školy Kč     2154 

http://www.zsma.cz/
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Měsíc 

Počet 

stravovacích 

dnů 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Počet 

zapsaných 

zaměstnanců 

Počet 

zapsaných 

ostatních 

Počet 

uvařených 

obědů žáci + 

zaměstn. 

Počet uvařených 

obědů celkem 

leden 19 237 31 0 4737 4737 

únor 20 239 32 0 4840 4840 

březen 16 239 32 0 4013 4013 

duben 18 238 31 0 4448 4448 

květen 18 231 33 0 4275 4275 

červen  20 228 30 0 4251 4251 

červenec 0 0 0 0 0 0 

srpen 0 0 0 0 0 0 

září 22 244 33 0 5383 5383 

říjen 20 255 32 0 4957 4957 

listopad 19 244 31 0 4786 4786 

prosinec 14 242 32 0 3627 3627 

celkem 186 2397 317  45317 45317 

průměr na 

měsíc 18,6 239 31,7 0 4531,7 4531,7 

průměr na 

den         243,64 243,64 

 

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

 školní jídelna 500 jídel 

 školní družina   95 žáků   

 základní škola 540 žáků 

 

n) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

 školní rok 2014/15 – 1. - 9.  Školní vzdělávací program pro základní 

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

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

zařízení – školská rada podle zákona 561/2004 Sb., sdružení 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: 

 Martin Špalek, místostarosta, bytem Město Albrechtice  

 Hana Kmínková, zapisovatelka, bytem Město Albrechtice,   

 Luděk Volek, starosta města, bytem Město Albrechtice  

 

za zákonné zástupce: 

 Josef Tarabík, bytem Hynčice 

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

 Monika Chmelařová, bytem Město Albrechtice 

 

za pedagogické pracovníky: 

 Miroslava Tupá, bytem Město Albrechtice  

 Nela Akritidis Čtvrtníčková, bytem Město Albrechtice 

 Jana Vyležíková, bytem Holčovice  
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Sdružení 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 

 hlavní činnost: pomoc základní škole při práci s dětmi (913320) 

 den vzniku: 21.10.1995 

 zákonný zástupce zakladatele: Miluše Kaletová 

 e-mail: miluse.kaletova@zsma.cz 

 pokladník: Iveta Kolarovčeková (iveta.kolarovcekova@zsma.cz) 

 e-mail: iveta.kolarovcekova@zsma.cz 

 

p) 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
 N

U
T

S
 I

I 
M

S
K

 

V
ý

zv
a 

č.
 4

.1
  

R
o

zv
o

j 
v

en
k
o

v
a 

 

Modernizace vzdělávacích aktivit – 

ZŠ Město Albrechtice  

(podán zřizovatelem 

 ve spolupráci se ZŠ) 

 

- průběžná realizace 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

2
4

 1
2
4

 2
6

5
 K

č 

d
o

ta
ce

 p
o
k

ry
je

 9
2

,5
%

 

z 
v

y
n

al
o

že
n

ý
ch

 

p
ro

st
ře

d
k
ů
 

380 + další 

cílové 

skupiny 

2 

R
o

zv
o

jo
v

ý
 p

ro
g

ra
m

 M
Š

M
T

, 

P
o

d
p

o
ra

 e
n

v
ir

o
n

m
en

tá
ln

íh
o

 

v
zd

ěl
áv

án
í,

 v
ý

ch
o

v
y
 a

 o
sv

ět
y

 

(E
V

V
O

) 

    

„3 T“ – Třídím, třídíš, třídíme 

 

- průběžná realizace 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

1
0

7
 3

0
3

 K
č 

 

S
p

o
lu

ú
ča

st
 z

ři
zo

v
at

el
e 

 1
0

 0
0

0
 K

č 

380  

3  

R
O

P
 N

U
T

S
 I

I 
M

S
K

 

V
ý

zv
a 

č.
 4

.1
. 

- 
0

3
  

R
o

zv
o

j 
v

en
k
o

v
a 

    

Stavební úpravy a modernizace ŠJ 

ZŠ Město Albrechtice 

realizace zahájena v měsíci dubnu, 

termín dokončení srpen 2012 

 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

7
 8

6
7
 7

6
6

, 
K

č
  

D
o

ta
ce

 p
o

k
ry

je
 9

2
,5

%
 

z 
v

y
n

al
o

že
n

ý
ch

 p
ro

st
ře

d
k

ů
 

 

 

250 + další 

cílové 

skupiny 
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0
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0
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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
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o
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n

ý
ch

 p
ro

st
ře

d
k

ů
 

162 žáků 

z II. stupně 

školy 

5 

V
ý

zv
a 

5
6

 Z
v

y
šo

v
án

í 
k

v
al

it
y
 

v
e 

v
zd

ěl
áv

án
í 

O
P

 V
K

 

R
eg

is
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ač
n

í 
čí

sl
o

: 
C

Z
.1

.0
7

/1
.1

.0
0

/5
6

.0
6
5

2
 

Cesta k jazykům 

realizace (červenec-prosinec 2015) 

C
el

k
o

v
á 

h
o

d
n

o
ta

 p
ro

je
k

tu
 

5
1

7
 4

1
0

 K
č 

350 žáků 

 

2. Práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) 

 

 využívání ICT se řadí mezi priority školy 

 vyučující uživatelsky zvládají práci s MS Office (textový editor, tabulkový procesor, prezentační 

program)  

 většina pedagogických pracovníků využívá ICT denně k přípravě na vyučování a hledání vhodných 

materiálů do výuky, k tvorbě pracovních listů, k zadávání a kontrole samostatné žákovské práce, 

při zadávání domácích úkolů 

 žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici nadstandardní vybavení PC, notebooky, interaktivní 

tabule, dataprojektory  

 úspěšně pokračuje výuka kvalifikované obsluhy klávesnice PC  metodou ZAV, do zvládání techniky 

psaní jsou zapojeni žáci v předmětu informatika, v kroužcích a ve školní družině, (tradiční výborná 

umístění nejlepších písařů na republikových, krajských i okresních soutěžích jsou k dispozici na 

webu školy) 

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

a ELKA (elektronická žákovská knížka), možnost komunikace jejím prostřednictvím vítají zákonní 

zástupci dojíždějících dětí jako operativní doplněkk k osobním jednáním s pedagogickými 

pracovníky školy 

 ve školní jídelně slouží ICT  k zajištění plateb za odebraná jídla, k informovanosti rodičů o skladbě 

jídelníčků, rovněž k výběru jídel a jejich odběru s využitím čipů 

 škola je připojena k internetu rychlostí 25 Mbit/sec, správa sítě i konektivita jsou financovány 

z prostředků zřizovatele 

 100%  prostorů školy je pokryto Wi-Fi 

 

a) Průběžná realizace projektu „ZŠ Město Albrechtice, škola pro 21. století“ 

 byla odeslána poslední monitorovací zpráva, projekt ukončen 

 Informační a komunitní centrum je využíváno včetně veškerého vybavení ICT  pro výuku 

cizích jazyků, finanční gramotnosti, projektových hodin, pořádání školních soutěží, školení 

a seminářů (interaktivní tabule), pořádání zápisů do prvních tříd, dětská autorská čtení 

 uskutečnil se  kurz Psaní pro rodiče (deseti hodinová bezplatná výuka) 

 jazyková učebna je přednostně využívána pro výuku cizích jazyků (nácvik poslechu, 

rozfázování, posilování dovedností vedoucích k osvojení dovednosti „listening“) 

 

b) Průběžná realizace projektu „Další etapa modernizace ZŠ“ 

 během roku pokračovala realizace projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ“  navazující 

na projekt pokračující pátým rokem „ZŠ Město Albrechtice, škola pro 21. století“ se 

zaměřením na další vybavení školy moderními technologiemi  
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 do tříd byly doinstalovány  další 4  interaktivní tabule Activboard s interaktivními 

dataprojektory do odborných učeben (přírodopisu, zeměpisu, jazykové učebny a kombinované 

učebny fyziky a chemie)  

 z multimediální vybavení bylo dodáno 26 tabletů Assus, 4 vizualizéry, diktafon, digitální 

zrcadlovka, 5 kusů GPS navigací 

 z učebních pomůcek žákovské mikroskopy, video mikroskopy, preparační sady, interaktivní 

i nástěnné mapy, globusy, modely koster různých živočichů, anatomické modely, laboratorní 

sady pro školní chemické a fyzikální pokusy, které zlepší výuku přírodovědných a technických 

předmětů i jazykové gramotnosti 

 

c) Průběžná realizace projektu „Cesta k jazykům“ 

 příprava jazykově-vzdělávacích pobytů pro 2 učitele (srpen – listopad 2015)   

 příprava jazykově-vzdělávacího pobytu pro 20 žáků + 2 učitele ve Velké Británii (září  

– listopad) 

 nákup 400 knih mimočítankové četby pro I. a  II. stupeň a čteček knih do školní knihovny 

 

d) Využití výukových programů 

 více jak 150  výukových programů (CJ, M, JČ a prvouky) mohou využívat především děti 

z I. stupně především o přestávkách na PC nebo na noteboocích, nejčastěji využívané 

(Slovní úlohy, Vyjmenovaná slova, Matematika 1, TS Matematika, Ferda 1, 2) 

  k výuce (procvičování a upevňování učiva) slouží programy Terasoft pro Ch, M, F, Př, JČ, 

Z a další předměty (například Matematika – GeoGebra, Matik, Conti (Návojský), Geonext, 

Fyzikální veličiny, ActivInspire – rýsování virtuálními pomůckami), Didakta 

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

co čtu, Dopravní výchova), dále Happy Street 1, 2 ve 3. a 4. ročníku, Project1 (4th Edition), 

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

Street1, 2 a Project1, učebnice Pingpong – www.hueber.de 

Flexilearn – Interaktivní mapy (Školní atlas věta, Školní atlas Česká republika Evropa) 

 využívané stránky z internetu – nižší stupeň (www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.vyrostu.cz, www.zsadolfovice.cz, 

http://hraveuceni.idnes.cz/, www.naberanku.cz, www.skolakov.cz) 

 využívané stránky z internetu – vyšší stupeň (www.prometheanplanet.com, 

                        www.ucimeinteraktivně.cz, www.okvision, www.jindrichpolak.cz , www.zslado.cz,   

                             www.toporopa.eu) 

  

e) Zpracování vlastních materiálů s využitím ICT 

 na I. stupni tvorba pracovních listů do Prv, ČJ, M, Vl a Př, prezentace k učivu v PowerPointu   

 na II. stupni vytváření pracovních listů do M, Př, JA, JČ, D, prezentace výukových videí 

v  PowerPointu a příprav ve SmartNotebooku do hodin F a CH   

 pracovní listy do JA a konverzace JA, podklady pro práci ve skupinách, příprava vlastních 

online procvičovacích materiálů (Google formuláře), vytváření sady DUM ve Smart 

Notebooku se zaměřením na procvičování slovní  zásoby 

 využívání aktivit Lesson Activity Toolkit pro žáky s VPU- SPU 

 zpracování listů ke čtenářské dovednosti, pracovní listy do hodin literatury 

 pracovní listy pro integrované žáky ve výuce i mimo výuku (reedukace) 

 zpracování materiálů do hudební výchovy (využití na internetu) 

 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 

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

určených pro děti i rodiče, plány jsou průběžně aktualizovány  

 průběžně jsou obnovovány i odkazy na procvičování učiva pro vyšší stupeň 

 využívání hotových příprav pro interaktivní tabule www.activucitel.cz, www.veskole.cz 

 žáci se učí zpracovávat prezentace v PowerPointu s využitím zdrojů na internetu 

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

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

 žáci jsou vedeni k práci s informacemi ( referáty, adekvátnost slovní zásoby pomocí online 

slovníků nebo překladačů)  
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g) Pedagogičtí pracovníci zvládají většinově uživatelskou práci s programy 

 MS OFFICE (Excel, Word, PowerPoint) 

 ActivInspire a Smart Notebook s rezervami 

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

video convertor, Presenter pro vizualizér, Cloudy MS OneDrive, GeoGebra, Geonexh a další 

(Milan Pokorný) 

 práce s grafickým programem Zoner, střihovým programem Pinnacle, MovieMaker 

(R. Hajná, M. Pokorný, S. Martínková) 

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

 ECDL Start Certificate: Moduly M1, M2, M3, M4, M6, M7 a M9 (S, Martínková) 

 

h) Zapojení žáků do testování a soutěží prostřednictvím internetu 

 prázdninová soutěž O nejlepší foto z prázdnin (R.  Hajná) 

 soutěž společnosti Intel Škola budoucnosti - natočení videa tabletem „Za-uč-ho“ (R. Hajná) 

 soutěž Rádia Čas o vstupenky na MS v hokeji ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 

s  názvem Video-pohlednice z našeho města (R. Doležalová) 

 projekt Minipodnikání na ZŠ -Junior Achievement ve Zlíně s podporou Vysoké školy 

ekonomické v Praze, MŠMT a Evropské unie (T. Kurečková)  

 soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“ (T. Kurečková, R. Žlebčíková) 

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

a mezinárodní internetová soutěž  (T. Kurečková) 

 vlastní internetové testy v AJ – Google formuláře (S. Martínková) 

 v českém jazyce – soutěž Moravskoslezského kraje „Čertovské pohádky“ (N. A. Čtvrtníčková) 

 vědomostní soutěž Eurorebus (E. Kynická) 

 soutěž Bílé Plus (Z. Závodná a L. Grčková) 

 soutěž v informatice Bobr (P. Valeček) 

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

matematiky) 

 prezentace výstupů z přírodovědných a zeměpisných aktivit žáků (M. Tupá, P. Valeček) 

 příprava na dějepisné, zeměpisné, biologické, ekologické a recitační soutěže 

 

3. Volný čas žáků 

 podrobný přehled zájmových kroužků ve školním roce 2014/15 – viz příloha č. 4 

 pracovalo 28 kroužků včetně aktivit společenských a zájmových organizací ve městě  

 

4. Výchovné poradenství 

Počet výchovných poradců na škole: 1  

Získané vzdělání  

 

VP: R. Žlebčíková 

výchovné poradenství -  čtyřsemestrální studium pro VP ano 

vzdělávací kurz – Výchovné poradenství ve školní praxi ano 

vzdělávací kurz – Řešení výchovných a kázeňských problémů ano  

vzdělávací kurz „Volba povolání“     ne 

vzdělávací kurz ke specifickým poruchám    ne 

 program pro kvalifikované VP k rozšíření jejich kompetencí               ano 

     

5. Propagace práce školy 

 

 v průběhu roku zpracován plán činností pro posílení „Public relations na škole“ 

 stránky školy jsou pravidelně aktualizovány, patří mezi nejnavštěvovanější na okrese Bruntál 

i v rámci ČR (statistiky www.navrcholu.cz, www.toplist.cz)   

 bylo zveřejněno 165 článků + 115 krátkých zpráv 

 průběžně zasílány články do regionálních novin: R. Hajná, T. Kurečková, R. Doležalová 

(celkem zveřejněno10 článku v Bruntálské regionálním deníku a několik článku v Albrechtickém 

zpravodaji) 

 součástí stránek  je oddíl „Virtuální prohlídka školy“, který umožňuje nahlédnout prostřednictvím 

70 panoramatických (sférických) fotografií do všech odborných učeben školy, do školní družiny, 

tělocvičny i školní jídelny, k dispozici je i prohlídka okolí školy 
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  na obsahu školního webu se především podíleli R. Hajná (administrátorka webu), T. Kurečková, 

R. Doležalová, , V. Dudková, N. A. Čtvrtníčková, Z. Závodná, V. Glötzerová, A. Václavíková, 

M. Pokorný, dále spolupracovaly  R. Žlebčíková,  J. Hlaváčková, L. Grčková, E. Kynická, 

P. Kostelníková, M. Hajný, J. Pokorná, D. Vopelková, M. Kulichová, S. Martinková, J. Hlaváčková, 

I. Santariusová 

 informace pro rodičovskou veřejnost jsou sdělovány prostřednictvím místní kabelové televize 

a vyvěšením na elektronické úřední desce školy 

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

šachů na TKR Město Albrechtice a na nástěnce vedení školy (M. Pokorný) 

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

viz příloha výroční zprávy 

 na staré i nové budově pravidelná obměna výzdoby školy, nástěnky, výtvarné materiály, výzdoba 

oken – zima,  výměna propagačních materiálů na nástěnce 

 ve spolupráci se ZŠ pod hlavičkou SRPDŠ uspořádán IX. společenský ples - hlavní organizátorka 

N. A. Čtvrtníčková, spolupracuje většina pracovníků školy zejména D. Vopelková, R. Doležalová, 

M. Tupá, V. Glötzerová, M. Pokorný, M. Kaletová, I. Kolarovčeková, J. Hlaváčková, R. Hajná, 

R. Žlebčíková, V. Mertová,  R. Chmelař, R. Hajná, N. Drahokoupilová, J. Kalová a řada dalších 

pracovníků školy, členové školské rady a zástupci rodičovské veřejnosti 

 v lednu uspořádán Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků i širokou veřejnost 

(propagace formou pozvánek, plakátů)  

 využití maskota školy – Sluníčko, triček s logem školy (prezentace na soutěžích, turnajích)  

 zpracována informační brožurka o škole 

 pokračuje spolupráce školy se zřizovatelem při organizaci Dne dětí, Adventního setkání u vánočního 

stromu, dále vzájemná setkání dětí ZŠ a MŠ  

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

ekonomky školy 

 

Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Řízení a organizace 
a) snaha vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání školy  

b) maximální zaměření pedagogů na zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu 

c) provedeny změny v organizaci metodických sekcí, zlepšování fungování stávajících 

metodických sekcí (týmová spolupráce) a provázanost mezi 1. a 2. stupněm 

d) hospitační činnost prováděna podle plánu kontrolní a hospitační činnosti na rok 2014/2015 

 

Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

 
e) vybavení učebnicemi a učebními pomůckami 

 

 učebnice jsou objednávány a používány dle schválených směrnic MŠMT  

 k obnově fondu učebnic a učebních pomůcek bylo využito, stejně jako v předchozích letech, 

všech dostupných finančních prostředků z ONIV, v současnosti jsou k dispozici žákům všechny 

potřebné základní učební texty 

 
f) provoz, opravy a modernizace zařízení  

 

Škola je rozhodnutím zřizovatele správcem veškerého nemovitého majetku souvisejícího s jejím 

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

příspěvku na příslušný kalendářní rok).  

 

 o investičních akcích rozhoduje zřizovatel ve spolupráci s ředitelstvím školy 

 organizace zajišťuje v rámci VHČ pronájem školního bufetu, učebny pro potřeby Výtvarné dílny 

pana J. Hrubého, pronájmy tělovýchovného areálu 

 v červenci 2014 byla uhrazena z investičních prostředků výměna poruchového a zastaralého 

serveru za nový, včetně nových routerů a zálohovacích jednotek 
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 novými skříněmi a regály byly vybaveny další dvě třídy na 1. stupni 

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

programů, finanční zdroje poskytuje úspěšné podávání projektů ROP Moravskoslezsko 

 zrenovována učebna VPt2 (osvětlení, elektrické rozvody, nový nábytek, zastaralé počítače byly 

nahrazeny novými)  

 postupná generální oprava osvětlení ve třídách na I. i II stupni 

 u hlavního vchodu nainstalován  zabezpečovací systém „elektronický vrátný“, který využívá 

i družina 

 příprava na renovaci interiéru hlavního vchodu, je potřeba dovybavit vnitřní informační systém 

včetně prezentace výsledků školy u hlavního vstupu i uvnitř školy (nástěnky, fotografie žáků, 

kteří během roku dosáhli úspěchů v soutěžích sportovních, literárních, vědomostních, vyhradit 

místo pro výstavu trofejí, pohárů a diplomů) 

 pokračují přípravné práce pro instalaci kamery městského systému před budovou školy 

 přetrvává nezbytnost oprav dlažeb v nové budově školy, výměna podlahových krytin v učebnách 

(linolea), další výměna osvětlení ve třídách (úspornější a výkonnější zářivky), výměna podlahy 

ve velké tělocvičně (náhrada stávajících parket za moderní jednolitý sportovní povrch), 

modernizace a obnova školních družin novým nábytkem 

 

g) prověrky bezpečnosti práce 

 průběžně jsou zajišťovány revize rozvodů plynu, elektřiny, rozvodů vody i elektrických 

přenosných zařízení a dalšího vybavení školy. 

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

v předepsaných lhůtách 

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

Siudová 

 pravidelně jsou každoročně prováděny individuální cvičné evakuace tříd  

 

Oblast výchovy a vzdělávání 
 

h) plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů 

 podle aktualizovaného ŠVP „Cesta“ probíhala výuka ve všech třídách (koordinátorka 

p. uč. J. Hlaváčková) 

 v pololetí proběhlo zhodnocení plnění plánů všemi pedagogickými pracovníky 

 během roku proškolení v modulu InspIS ŠVP( elektronický systém bude  sloužit k vytváření, 

editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí) 

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

(případné úpravy byly konzultovány s dalšími vyučujícími), v plánovaném rozsahu jsou plněny 

laboratorní práce 

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

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

s učebními plány 

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

s maturitou 

 

j) příprava žáků na vyučování 

  úkoly byly zadávány pravidelně včetně dobrovolných úkolů sloužících k rozšíření učiva 

(možnost rozšířeného kladného hodnocení i pro slabší žáky) 

 v metodických sekcích byla sjednocena pravidla pro četnost oprav domácích úkolů a využití 

při výuce – práce s chybou 

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

 úkoly jsou v odůvodněných případech diferencovány (žáci s SPU, talentovaní žáci)  

 využívání ICT při předávání informací rodičům nemocných dětí o probírané látce a zadání DÚ 

prostřednictvím elektronické žákovské EL-KY, možnost kopírování zápisů za dobu nemoci 

 

 

k) tělesná výchova 

 je provázána s činností sportovních zájmových kroužků 
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 vybavení kabinetu obnoveno novým sportovním náčiním (míče pro futsal, nohejbal, fotbal, 

volejbal, házenou, zakoupeno doskočiště na skok vysoký s laťkou i plachtou, rozlišovací dresy) 

 navázána spolupráce s lektory bruslení Krnov - výjezdy dětí z I. stupně na zimní stadion 

v Krnově na 10-ti hodinové lekce bruslení 

 byly uskutečněny turnaje ve florbale, fotbale, vybíjené, přehazované, soutěž ve skoku vysokém 

  chybí venkovní sportovní areál (v areálu školy není prostor pro jeho vybudování) 

 

l) výuka cizích jazyků – JA a JN 

 intenzivní využívání  nové počítačové a jazykové učebny 

 ve druhém pololetí jsme využili projektu Rodilí mluvčí do škol –  (od února do června 

v hodinách asistovala Julietta Arapethyan) 

 k dispozici kvalitní počítačové programy zaměřené nejen na procvičování gramatiky, 

ale i  na utvrzování a rozšiřování slovní zásoby, dále pak je pro žáky zajímavá práce 

s interaktivní tabulí,  využívání krátkých videonahrávek namluvených rodilým mluvčím 

 netradiční formy výuky - Čtenářské dílny v angličtině - v rámci tzv. individualizace výuky 

zdramatizovali žáci 5. A  v hodinách angličtiny legendu Robin Hood, sami opakovaně 

poslouchali a četli jednotlivé kapitoly u notebooků a doplňovali na interaktivní tabuli  

 v 6. ročníku proběhla mini projektová výuka se zapojením CLIL (Mezopotámie s propojením 

na výtvarnou výchovu, dějepis) 

 v němčině využití Bobotubes při nácviku říkadel a písní 

 pokračování v eTwinningového projektu  „Is This Castle Haunted?“ – pověsti a strašidla v našem 

kraji – učitel se stává průvodcem a rádcem v učení, žák se učí opatřit si relevantní informace, 

nahrávání video- medailonků 

  příprava žáků na olympiádu z anglického jazyka 

 

m) environmentální výchova 

 žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí, jsou motivováni a vychováváni k ohleduplnému 

přístupu k životnímu prostředí formou zapojení do soutěží (biologická, chemická, zeměpisná 

olympiáda, ekologická soutěž, Zlatý list) 

 pravidelná činnost EKO rady (M. Tupá), pokračovaly  projekty –  Recyklohraní a Nakrmte 

plastožrouta  (soutěž ve sběru elektrospotřebičů, víček), vybrané prostředky jsou často 

z rozhodnutí dětí věnovány na dobročinné účely (celkem bylo odevzdáno 8897 baterií a 392 kg 

víček) )   

 uplatňování mezipředmětových vztahů – stěžejními předměty jsou především prvouka, 

přírodověda, vlastivěda, zeměpis, aktivity jsou zařazovány i do činnosti školní družiny 

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

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

o pokračovala spolupráce s členy Základní organizace Svazu ochránců přírody pod vedením 

paní A. Křištofové -  pomoc žáků 4. tříd v osazování záhonu trvalek v areálu zámeckého 

parku (projekt Rozumu navzdory) 

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

Rukodělných výrobků) 

o vycházky do přírody s lesním pedagogem  

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

zahradnictví pana Husera, rozhledna Hraniční vrch, Dubí vrch, výukový program ZOO 

Ostrava) 

o výborná spolupráce s LČR „Zasaď si svůj strom“ - výsadba nového lesa pod chatou Annou 

(I. stupeň) 

o besedy na téma Mykologie, Dravci 

o pedagogové i žáci se podíleli na přípravách pohádkové cesty (naučná stezka)  

o zpracování mini projektů s ochranou přírody (ČR, Lesní patra, Šetříme energie, Krmítka 

pro ptáky, Rozhledna hraniční vrch)  

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

o žáci se úspěšně  zapojovali do přírodovědných soutěží 

o mezipředmětové vztahy (výstavka z odpadového materiálu, třídění odpadu, sběr plodů 

a jejich využití ve VV a PV, sledování počasí na naší meteorologické stanici  

 

n) ochrana člověka za mimořádných situací 

 pokračuje výborná spolupráce se SDH Město Albrechtice, prohlídka hasební techniky 
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 preventivní akce hasičů Krnov pro 2. a 6. ročníky (Tonda s Kamilem zasahují) 

 v hodinách prvouky, přírodovědy přírodopisu školení žáků k poskytování první pomoci 

www.zachrannykruh.cz, CD „Štěstí přeje připraveným“ 

 žáci byli podrobně seznámeni se zásadami chování v krizových situacích (např. výhrůžný 

telefonát, ozbrojený útok apod.) průběžně během roku na třídnických hodinách a v rámci 

mezipředmětových vztahů seznámeni s  důležitými telefonními čísly, obsahem lékárničky, 

znalostí důležitých adres,  jak se chovat v případě nehody a atd.), průběžné seznamování 

s vnitřními bezpečnostními předpisy školy 

 v průběhu školního roku prováděny cvičné evakuace po třídách (zápis v TK) 

 

o) výchova ke zdraví, zdravý životní styl 

 témata byla průběžně  zařazována do všech vyučovaných předmětů - prvouka, přírodověda, 

člověk a zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie, jazyk český, výtvarná výchova, tělesná 

výchova  

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

na dodržování psychohygienických zásad  

 u mladších dětí jsou v průběhu výuky zařazovány tělovýchovné chvilky, pobyty v přírodě, 

pořádání mimoškolních sportovních aktivit, kompenzační cvičení 

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

 časté pobyty venku při hodinách TV a při vycházkách 

 Zdravá strava -  příprava zeleninových pokrmů ve cvičné kuchyňce  

 pitný režim zajištěn pro děti z I. stupně - automat na výdej mléčných výrobků, dále je realizován 

projekt „Ovoce školám“  

 byl uplatňován komplexní přístup - přírodověda, přírodopis, RV, ČJ a Z, MPP (mimo jiné 

prevence kouření a požívání alkoholu), spolupráce s pediatrem a zubním lékařem 

 pořádány sportovní akce, rozšířena nabídka pohybových aktivit ve spolupráci s organizacemi 

ve městě (florbal, tenis, kopaná, odbíjená, stolní tenis) 

 žáci vybraných  tříd se zúčastnili povinného i rozšiřujícího kurzu plavání 

 pro žáky nižšího stupně a pro žáky 7. ročníků uspořádán lyžařský kurz 

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

bazénu a kluziště v Krnově, kurzy dopravní a zdravotní výchovy  

 prostředí školy je estetické, pravidelně udržované  

 

p) práce s pedagogickou dokumentací 

 evidence dokumentace a její archivace je vedena elektronicky 

 jsou dodržovány zásady ochrany osobních údajů, pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně 

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

zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů 

 aktuální informace uváděné v pedagogické dokumentaci (integrace, SPU, zdravotní stav, sociální 

podmínky a další) jsou pravidelnou součástí jednání pracovních porad a pedagogických rad 

 aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována VP, 

drobné nedostatky jsou neprodleně odstraněny 

 

q) klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2014/15 

 při hodnocení a klasifikaci žáků je postupováno podle vlastního materiálu školy 

„Zásady hodnocení chování a prospěchu na ZŠ Město Albrechtice“  

 celkový přehled viz příloha č. 2 

 

r) účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky 

 podrobné údaje viz příloha č. 3 

 
s) chování žáků a jejich vzájemné vztahy 

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

respektování názorů druhých 

 otázky utváření vztahů mezi žáky a vhodného způsob komunikace byly součástí 

třídnických hodin a různých školních aktivit 

 v případě závažnějších problémů jsou ke spolupráci zváni rodiče 

  

t) vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči  
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 při řešení jakýchkoliv záležitostí jsou upřednostňovány osobní kontakty, funguje domluva, rodiče 

nově příchozích žáků oceňují především přátelskou atmosféru a otevřenost školy 

 pro operativní řešení a ke zlepšení informovanosti rodičů či předcházení nedorozuměním 

je s úspěchem využíváno služeb elektronické žákovské knížky EL-KA  

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

řada rodičů oceňuje a různými formami spolupráce podporuje aktivity vyučujících ve prospěch 

dětí  

 

 

u) volba povolání 

 na nižším stupni se vyučuje se v rámci předmětu prvouka a pracovní činnosti 

 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) 

 ve spolupráci s vyučujícími nižšího stupně se žáci průběžně seznamují s velkým množstvím  

pracovních profesí, a to hlavně formou besed, exkurzí, v hodinách prvouky, v  literární výchově,  

v pracovních činnostech, ale také i v ostatních předmětech výuky, nově také ve cvičné kuchyňce 

 v 6. ročnících probíhá kurz „Abeceda  podnikání“ 

 žáci před podáním přihlášky na střední školy využívali Dny otevřených dveří k získání informací 

o zvoleném studijním oboru 

 žáci 8. ročníku získali podrobné informace na besedě s pracovnicí ÚP  

 spolupráce žáků, jejich zákonných zástupců, třídních učitelů a výchovné poradkyně pro volbu 

povolání usnadnilo rozhodování při výběru budoucího profesního zaměření žáků 

 

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

školách 

 

 ve školním roce 2014/15 ukončilo povinnou školní docházku 40 žáků (38 z devátého a 2 z osmého 

ročníku) 

  z toho 21 žáků úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky  

 tři žáci absolvovali talentové zkoušky a byli přijati na umělecký obor  

 

w) Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd 

  

název školy 
počet 

přijatých  
 podmínky přijetí 

Gymnázium Krnov 4 přijímací zkoušky 

SPgŠ a SZŠ Krnov 5 
přijímací a talentové zkoušky 

prospěch na ZŠ, účast na soutěžích 

SOŠ dopravy a cestovního 

ruchu Krnov 
1 

přijímací zkoušky 

prospěch na ZŠ 

Střední škola průmyslová a 

umělecká Opava  
        1  talentové zkoušky, prospěch na ZŠ 

SOŠ ochrany majetku a osob 

Ostrava  
         1  talentové zkoušky, prospěch na ZŠ  

SŠ Zemědělství a služeb 

Město Albrechtice 
4 prospěch na ZŠ 

Střední zdravotnická škola a 

VOŠ Eduarda Pöttinga 

Olomouc  

        1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 

Střední škola hotelnictví a 

gastronomie Šilheřovice 
        2 prospěch na ZŠ  

OA a Střední odborná škola 1 přijímací zkoušky, 
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logistická Opava prospěch na ZŠ 

SŠSS Ostrava Hrabůvka          2  prospěch na ZŠ   

SŠ hotelnictví a služeb 

a Vyšší odborná škola Opava 
3 

přijímací zkoušky, 

prospěch na ZŠ 

Střední škola technická Opava 1 prospěch na ZŠ 

Masarykova střední škola 

zemědělská a Vyšší odborná 

školy Opava 

3 
přijímací zkoušky,  

prospěch na ZŠ 

SPŠ Bruntál 2 
přijímací zkoušky, 

prospěch na ZŠ 

VOŠ a SŠ Zábřeh          2  prospěch na ZŠ  

Střední škola designu a módy 

Prostějov 
        1 talentové zkoušky, prospěch na ZŠ 

1. KŠA Praha Karlín          1  prospěch na ZŠ  

SOU Opava          1  prospěch na ZŠ   

Soukromá střední škola 

Praktik Horní Benešov  
        2  prospěch na ZŠ   

Střední škola služeb a 

podnikání, Ostrava Poruba 
        1 

přijímací zkoušky, 

prospěch na ZŠ 

Střední odborná škola 

lesnická a strojírenská 

Šternberk 

1 prospěch na ZŠ 

 

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

žáky…) 

 

1) integrace žáků s SPU 

 bylo integrováno 21 žáků s SPU 

 pravidelnou reedukaci provádějí dyslektické asistentky Z. Závodná, J. Vyležíková, 

J.  Hlaváčková, D. Vopelková, R. Doležalová, N. A. Čtvrtníčková 

 pokračuje stálá spolupráce s odbornými pracovišti 

 individuální přístup vyučujících, možnost využívání řady výukových programů pro žáky s SPU 

včetně upraveného programu pro kvalifikované zvládnutí klávesnice PC ZAV 

 v cizích jazycích je u integrovaných žáků tolerován fonetický zápis cizích slov 

 

2) péče o talentované žáky 

 talentovaní žáci byli systematicky připravováni na soutěže od regionálních až mistrovství 

republiky, výsledky v příloze č. 3  

 jeden žák navštěvuje hodiny matematiky ve vyšším ročníku 

 

3) práce s portfoliem 

 školní portfolio je k dispozici na školním webu  – fotografie a videa z činnosti školy 

 vyučující se řídí vlastním metodickým materiálem školy k práci s portfolii, sami si vedou 

učitelská portfolia (procvičovací kartičky, sady DUM, pracovní listy) 

 portfolia jsou vedena po ročnících a jsou uložena na I. stupni přímo ve třídách, 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 do 

nich 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 
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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. 

 

a) školní knihovna  

Ve školním roce 2014/2015 byla školní knihovna k dispozici všem žákům a učitelům školy. 

Půjčovní doba byla stanovena na každé úterý od 11:35 do 12:20 pro první stupeň.  Žáci a učitelé 

druhého stupně si knihy půjčovali dle individuální dohody s knihovníkem. 

Služeb školní knihovny využili učitelé prvního stupně za účelem společné četby v hodinách 

literatury. Oproti loňskému roku individuálních čtenářů na prvním stupni ubylo. Tituly dále 

zapůjčovali učitelé vyššího stupně pro potřeby povinné četby v 6. až 9. ročníku. 

Žáci školy si v průběhu roku půjčovali výhradně beletrii. Nevyužívali možnosti zapůjčení 

odborné literatury pro tvorbu referátů. K tomuto účelu využívali jako zdroj informací výhradně 

internet. Výjimkou bylo zapůjčení dějepisných titulů na přípravu do dějepisné soutěže. 

Ve školním roce 2014/2015 si žáci a učitelé vypůjčili celkem 468 titulů, což je více než 

o 100 kusů méně než v loňském roce. 

 

b) Městská knihovna v Městě Albrechticích a v Krnově 

  třídy z I. i II. stupně se účastnily besed  připravených knihovnami  

Zpracovala N. A. Čtvrtníčková, vedoucí školní knihovny 

 

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. 

 

a) analýza preventivního programu 

 MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky 

 realizace záměrů obsažených v MPP poskytuje žákům možnost seznámit se se zásadami 

rozvíjení zdravého životního stylu,  osvojit  si pozitivní vzory chování, rozvíjet osobnost  

 v oblasti prevence SPJ všichni pracovníci úzce spolupracují: vedení školy, třídní učitelé, 

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

všichni snaží předcházet nežádoucím jevům, jakékoliv náznaky problémů v chování žáků 

jsou okamžitě řešeny 

 při řešení negativních jevů je důležité získání rodičů ke spolupráci se školou, při řešení 

závažnějších problémů je postupováno ve spolupráci s MěÚ a orgány zaměřenými na péči 

o dítě 

 všichni pracovníci školy vytvářejí příjemné pracovní prostředí a pozitivní vztahy k žákům, 

což se projevuje ve vztazích mezi žáky nejen v třídních kolektivech, ale i směrem 

k ostatním žákům školy  

 program je zaměřen na zlepšování klimatu školy, rozvíjení vztahu vzájemného 

respektování mezi žáky i pracovníky školy 

 pokračuje hledání cest k zapojení rodičů do preventivní péče, prostředkem k jejich 

získávání jsou individuální jednání na konzultačních třídních schůzkách za přítomnosti 

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

všemi pedagogickými pracovníky školy, upřednostňujeme však osobní jednání 

 široká nabídka kroužků pozitivně ovlivňuje vztahy mezi žáky, do činnosti se zapojila 

třetina dětí 

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

školy 

 
b) spolupráce s odborníky 

 se Slezskou diakonií (cílem organizace je podporovat rodiny v nepříznivé sociální situaci 

ohrožující výchovu a vývoj dětí, aby tyto mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci 

v prostředí svého domova, pracovníci sociální asistence navštěvují rodiny v jejich 

přirozeném prostředí, v domácnostech a spolu s nimi pracují na řešení problémů 

a získávání nových dovedností) 

 s Městský úřadem Krnov – odbor sociální 

 s PPP Bruntál, pracoviště Krnov 

 s SVP Krnov 
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 se Sociální kurátorkou pro mládež 

 s Tesalonika Bruntál – přednášky na témata: Skrytá nebezpečí internetu, Jak si nenechat 

ublížit, Moderní je nekouřit, Přátelství a láska, Sex, láska a vztahy 

 s hasiči z Krnova i Města Albrechtic  

 uskutečnily se opakované besedy žáků s policisty z Města Albrechtic, Bruntálu, které byly 

zaměřeny na prevenci páchání trestné činnosti a zamezení úrazů způsobených používáním 

zábavné pyrotechniky, dopravní výchova 

 

 

Zpracovala P.  Kostelníková, školní metodik prevence 

 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 

 
ano ne věk 

celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 

kouření 
- / 11 – 15 0 

záškoláctví / - 11 – 15 2 

šikana / - 6 – 15 7 

gambling - / - 0 

kriminalita - / - 0 

rasismus - / - 0 

jiné - / - 0 

 

6) výuka nepovinného předmětu náboženství:              ano  

 název registrované církve, náboženské společnosti: římskokatolická církev  

 zařazení žáci z jiných škol: ne 

 

7) metodické orgány pracující na škole: 

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

 

8) další aktivity při škole 

 

Datum: Název akce: Organizoval: 

 

01. 09. 2014 Slavnostní zahájení školního roku   Všichni PP 

03. 09. 2014 Zahájení plaveckého výcviku   vyučující 1. stupně 

04. 09. 2014 7. B – adaptační kurz v Krnově   Kurečková, Žlebčíková 

08. 09. 2014 6. A – adaptační kurz ve Zlatých Horách, dvoudenní Čtvrtníčková 

10. 09. 2014 Třídní schůzky     všichni PP 

16. 09. 2014 Školská rada     členové ŠR 

18. 09. 2014 6. B – adaptační kurz, dvoudenní   Adámek, Glötzerová  

19. 09. 2014 4. A, 4. B – dopravní hřiště Krnov   Grčková, Závodná 

24. 09. 2014 5. A – vycházka na zámek Linhartovy  Vopelková 

25. 09. 2014 2. B – kino Krnov     Dudková 

30. 09. 2014 4. B – návštěva zámku Linhartovy   Grčková 

 

01. 10. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik Krnov   Dudková, Vyležíková 

01. 10. 2014 3. tř., 4. A – plavecký výcvik Krnov   Hlaváčková, Závodná 

02. 10. 2014 3. tř. – spaní ve škole    Hlaváčková 

07. 10. 2014 4. A – vycházka na zámek Linhartovy  Závodná 

07. 10. 2014 6. B – návštěva knihovny    Pokorná 

10. 10. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik Krnov   Dudková, Vyležíková 

13. 10. 2014 3. tř. – dopravní hřiště Krnov   Hlaváčková 

15. 10. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik Krnov   Dudková, Vyležíková 

15. 10. 2014 3. tř., 4. A – plavecký výcvik Krnov   Hlaváčková, Závodná 

20. 10. 2014 zájezd do Londýna, pětidenní   Doležalová, Kolarovčeková 

21. 10. 2014 4. B – zimní stadión Krnov    Grčková 
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22. 10. 2014 5. B – zimní stadión Krnov    Kynická 

24. 10. 2014 3. a 4. A – plavecký výcvik Krnov   Hlaváčková, Závodná 

30. 10. 2014 1. – 5. třídy – podzimní tvoření z dýní  vyučující 1. – 5. tříd 

31. 10. 2014 8. a 9. třídy – školská futsalová liga   Adámek 

 

   06. 11. 2014 6. a 7. třídy – školská futsalová liga   Adámek 

07. 11. 2014 5. A – zimní stadión Krnov    Vopelková 

11. 11. 2014 7. B – exkurze do firmy Weppler Czech Ostrava Hajná, Žlebčíková 

11. 11. 2014 2. B – kurz keramiky v SVČ Méďa Krnov  Dudková 

12. 11. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik Krnov   Dudková, Vyležíková 

12. 11. 2014 3. tř., 4. B – plavecký výcvik Krnov   Grčková, Hlaváčková 

13. 11. 2014 9. A, 9. B – veletrh řemesel a zaměstnání  Kostelníková, Pokorná 

19. 11. 2014 Třídní schůzky      všichni PP 

25. 11. 2014 5. B – bruslení v Krnově    Kynická 

25. 11. 2014 2. B – kurz keramiky v Krnově   Dudková 

26. 11. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik v Krnově  Dudková, Vyležíková 

 

01. 12. 2014 Okrskové kolo ve florbalu    Adámek 

03. 12. 2014 Mladý Demosthenes    Pokorná 

05. 12. 2014 Okresní finále šachových družstev ve Vrbně  Pokorný 

05. 12. 2014 Adventní setkání u vánočního stromu  TU 1. stupně 

09. 12. 2014 Okresní finále ve florbalu dívek   Adámek 

10. 12. 2014 2. A, 2. B – plavecký výcvik v Krnově  Dudková, Vyležíková 

10. 12. 2014 6. A – kurz sebeobrany    Akritidis Čtvrtníčková 

11. 12. 2014 6. B – Slezské zemské muzeum   Glötzerová 

16. 12. 2014 Přebor školy v šachu    Pokorný 

19. 12. 2014 Vánoční besídky     všichni PP  

  

07. 01. 2015 2. A, 2. B – plavecký výcvik v Krnově  Dudková, Vyležíková 

07. 01. 2015 3. tř., 4. A – plavecký výcvik v Krnově  Hlaváčková, Závodná 

14. 01. 2015 5. A, 5. B – planetárium Ostrava   Kynická, Vopelková 

20. 01. 2015 Okresní kolo Dějepisné olympiády   Kurečková 

21. 01. 2015 2. A, 2. B – plavecký výcvik v Krnově  Dudková, Vyležíková 

21. 01. 2015 3. tř., 4. B – plavecký výcvik   Hlaváčková, Závodná 

26. 01. 2015 Regionální kolo soutěže Demosthenes  Doležalová 

28. 01. 2015 4. B – spaní ve škole    Grčková 

28. 01. 2015 6. A – zimní stadión Krnov    Akritidis Čtvrtníčková 

29. 01. 2015 2. B – návštěva knihovny v Krnově   Dudková 

29. 01. 2015 Plesík absolventů tanečního kurzu   třídní učitelky 8. – 9. tříd 

 

10. 02. 2015 1. A – návštěva knihovny v Krnově   Santariusová 

11. 02. 2015 3. tř. – zimní stadión Krnov    Hlaváčková 

11. 02. 2015 4. A, 4. B – divadlo Opava    Grčková, Závodná 

12. 02. 2015 Okresní kolo olympiády z JČ   Pokorná 

16. 02. 2015  2. a 4. ročníky – lyžařský výcvik, pětidenní  Dudková, Grčková 

17. 02. 2015 Okresní kolo zeměpisné olympiády   Hajný 

18. 02. 2015 3. tř. – zimní stadión Krnov    Hlaváčková 

23. 02. 2015 7. A, 7. B – lyžařský výcvik, pětidenní  Adámek, Čtvrtníčková,                   

                                                                                                              Vyležíková 

23. 02. 2015 5. B – návštěva knihovny v Krnově   Kynická 

23. 02. 2015 Okresní kolo olympiády z JA   Doležalová 

24. 02. 2015 5. A – návštěva knihovny v Krnově   Vopelková 

25. 02. 2015 8. B – Seminář tvůrčího psaní   Doležalová, Kolarovčeková 

25. 02. 2015 3. tř. – zimní stadión Krnov    Hlaváčková 

26. 02. 2015 4. A – zimní stadión Krnov    Závodná  

 

04. 03. 2015 3. tř. – zimní stadión Krnov    Hlaváčková 

04. 03. 2015 Rodičovské schůzky    všichni PP 

06. 03. 2015 Okresní kolo chemické olympiády   Mertová 

10. 03. 2015 4. B – bruslení v Krnově    Grčková 
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12. 03. 2015 Okresní kolo recitační soutěže   Hajný 

16. 03. 2015 8. B, 9. A – soutěž Bludiště    Hajná, Doležalová,  

                                                                                                               Kostelníková 

19. 03. 2015 4. A, 4. B – exkurze ve Vítkovicích   Grčková, Závodná 

19. 03. 2015 ČEZ Street Hockey    Adámek 

 

01. 04. 2015 ŠD - turnaj ve vybíjené     Hajný 

08. 04. 2015 Velikonoční laťka     Adámek, Valeček 

14. 04. 2015 Krajské kolo recitační soutěže   Akritidis Čtvrtníčková 

16. 04. 2015 Finále ČEZ Street Hockey    Adámek 

17. 04. 2015 4. A, 4. B – dopravní hřiště v Krnově  Grčková, Závodná 

21. 04. 2015 1. B – exkurze na sběrný dvůr   Václavíková 

21. 04. 2015 8. A, 8. B, 9. A, 9. B – divadlo Opava  Doležalová, Kostelníková,  

                                                                                                               Kurečková, Pokorná  

 

22. 04. 2015 6. B, 8. A – Workshop bubny   Glötzerová 

23. 04. 2015 Biologická olympiáda kat. D – Krnov  Tupá 

23. 04. 2015 6. A, 7. A, 9. B – Workshop bubny   Glötzerová 

24. 04. 2015 7. B, 8. B, 9. A – Workshop bubny   Glötzerová 

27. 04. 2015 Biologická olympiáda kat. C – Krnov  Tupá 

28. 04. 2015 2. B – návštěva zahradnictví   Dudková 

28. 04. 2015 3. tř., 4. A – vycházka na rozhlednu   Hlaváčková, Závodná 

29. 04. 2015 Ekologická soutěž – Bruntál   Tupá 

30. 04. 2015 1. A, 1. B – návštěva MŠ    Santariusová, Václavíková 

30. 04. 2015 Dopravní soutěž – Krnov    Grčková 

 

04. 05. 2015 4. A, 4. B – sázení stromků    Grčková, Závodná 

04. 05. 2015 Celostátní kolo soutěže Pangea   rodiče E. Bartoňové 

05. 05. 2015 4. a 5. třídy – McDonald´s Cup   Kynická 

05. 05. 2015 2. A, 2. B – sázení stromků    Dudková, Vyležíková 

06. 50. 2015 2. a 3. třídy – McDonald´s Cup   Kynická 

06. 05. 2015 Soutěž O nejlepší podnikatelský záměr  Kurečková, Žlebčíková 

06. 05. 2015 1. A, 1. B, 3. tř. – sázení stromků   Hlaváčková, Santariusová,  

                                                                                                               Václavíková 

 

07. 05. 2015 8. A – hokejové utkání USA – Bělorusko  Doležalová, Kurečková 

07. 05. 2015 5. A, 5. B – sázení stromků    Kynická, Vopelková 

11. 05. 2015 Soutěž Zlatý list     Tupá 

12. 05. 2015 Okresní kolo Pythagoriády – Petroš   Vopelková 

12. 05. 2015 8. B, 9. A – hokejové utkání Norsko – Bělorusko Doležalová, Kostelníková 

12. 05. 2015 1. – 5. třídy – přednáška mykologa   Závodná 

13. 05. 2015 1. – 5. třídy – přednáška ornitologa   Závodná 

13. 05. 2015 Okresní kolo McDonald´s Cup   Kynická 

14. 05. 2015 Okresní kolo Pythagoriády – Drahokoupilová  Kostelníková 

15. 05. 2015 Okresní kolo dopravní soutěže   Grčková 

15. 05. 2015 Fotografování tříd a nejlepších žáků   třídní učitelé 

18. 05. 2015 4. A, 4. B – výsadba květin    Grčková, Závodná 

19. 05. 2015 Soutěž U6 – Ostrava    Doležalová 

26. 05. 2015 8. A – školní výlet Praha, dvoudenní   Adámek, Kurečková 

27. 05. 2015 1. a 2. třídy – divadlo Opava – muzikál Mrazík Dudková, Santariusová, Václavíková,  

                                                                                                               Vyležíková 

28. 05. 2015 ŠD – olympiáda - Lichnov    Hajný 

28. 05. 2015 Mistrovství ČR v psaní ZAV – Karviná, dvoudenní Kurečková 

 

01. 06. 2015 8. B – školní výlet Praha, dvoudenní   Doležalová, Tupá 

03. 06. 2015 7. A – školní výlet Rožnov pod Radhoštěm  Doležalová, Tupá 

04. 06. 2015 2. A, 2. B – beseda s hasiči    Dudková, Vyležíková 

04. 06. 2015 6. A – školní výlet Mikulov, dvoudenní  Akritidis Čtvrtníčková 

04. 06. 2015 1. A, 1. B – školní výlet Šternberk, jednodenní Santariusová, Václavíková 

04. 06. 2015 6. B – školní výlet Brno, dvoudenní   Adámek, Glötzerová 
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09. 06. 2015 5. A – školní výlet Zlatá Opavice   Kulichová, Vopelková 

10. 06. 2015 4. A, 4. B – výlet na farmu Seletice   Grčková, Závodná 

10. 06. 2015 2. A, 2. B – školní výlet Šternberk, jednodenní Dudková, Vyležíková 

11. 06. 2015 4. B – školní výlet Brno, dvoudenní   Grčková 

11. 06. 2015 1. A, 1. B – výšlap na rozhlednu Hraniční vrch Santariusová, Václavíková 

11. 06. 2015 9. A – školní výlet Olomouc, dvoudenní  Doležalová, Kostelníková 

12. 06. 2015 9. B + pěvecký sbor – nahrávací studio Opava Glötzerová 

15. 06. 2015 9. B – školní výlet Olomouc, dvoudenní  Akritidis Čtvrtníčková, Pokorná 

16. 06. 2015 3. tř. + 4. A – školní výlet Zlaté Hory, jednodenní Hlaváčková, Závodná 

16. 06. 2015 7. B – školní výlet Malá Morávka, dvoudenní  Glötzerová, Žlebčíková 

17. 06. 2015 4. A, 4. B – dopravní hřiště Krnov   Grčková, Závodná 

17. 06. 2015 4. A – spaní ve škole    Závodná 

17. 06. 2015 5. B – školní výlet Ostrava, jednodenní  Kynická 

18. 06. 2015 Školní přebor v šachu    Pokorný 

19. 06. 2015 Pěvecký sbor – vystoupení v Dívčím Hradě  Glötzerová, Závodná 

22. 06. 2015 5. A – vycházka na zámek Linhartovy  Kaletová, Vopelková 

23. 06. 2015 7. A, 7. B – návštěva ZOO Ostrava   Mertová, Tupá, Valeček, Žlebčíková 

23. 06. 2015 1. A, 1. B – vycházka na zámek Linhartovy  Santariusová, Václavíková 

23. 06. 2015 ŠD – turnaj ve vybíjené    Hajný, Kulichová 

23. 06. 2015 5. B – spaní ve škole    Kynická 

24. 06. 2015 Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ  Kostelníková, Pokorná 

24. 06. 2015 Konference žákovských Minipodniků – Praha  Kurečková 

24. 06. 2015 2. B – vystoupení dětí v Domově pro seniory  Dudková 

24. 06. 2015 3. třída – spaní ve škole    Hlaváčková 

26. 06. 2015 Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 všichni PP 

  

  

9)  činnost školní družiny 

 

    Ve školním roce 2014- 2015 navštěvovalo ŠD 90 dětí, které byly rozděleny do 3 oddělení. Na ranní 

družinu docházelo v průměru okolo 35 dětí.  Činnosti vycházely ze školního vzdělávacího programu 

„Vláček plný zábavy a radosti“.  

Hlavní důraz byl kladen na každodenní pobyt na čerstvém vzduchu, případně na cvičení v tělocvičně. 

V zájmových kroužcích si děti rozvíjely kompetence pracovní, a to nejen v kroužku dovedných rukou, 

ale také při výtvarných a pracovních činnostech. 

    Při psaní na klávesnici PC si rozvíjely kompetence sociální a k učení. Zapojily se také do talentové 

soutěže, kde si vedly rovněž velmi dobře. Děti navštěvující 1. a 2. třídy se seznamovaly s angličtinou 

zábavnou formou, druháci si rozšiřovali slovní zásobu, tvořili jednoduché věty, počítali do 20, zpívali 

anglické písně. Děti z kroužku pohybových her trénovaly míčové hry, hlavně vybíjenou. 

 

Mezi vydařené společné akce patřily: 

 sběr kaštanů 

 vycházka na rozhlednu 

 vánoční besídky 

 výroba dárečků pro seniory 

 návštěva klientů v Domově pro seniory 

 příprava dárků pro budoucí prvňáky 

 maňáskové divadlo s mateřskou školou 

 indiánská cesta za pokladem 

 turnaj ve vybíjené ŠD – Krnov 

 olympiáda ŠD – Lichnov 

 přátelské setkání se ŠD Žižkova Krnov 

 návštěva golfového hřiště 

 vycházky za poznáváním okolí Města Albrechtic 

 

Spolupracovali jsme s třídními učiteli při akcích ZŠ: 

 talentová soutěž v kvalifikovaném psaní na klávesnici PC 

 výzdoba chodeb (vánoční, velikonoční) 

 výzdoba na školní ples 
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 Halloween – park Pod lipami 

 školní výlety a vycházky do přírody 

 

Spolupráce s rodiči při: 

 zajišťování občerstvení na vánoční besídky 

 materiální pomoc při zajišťování výzdob y (dýně, papíry) 

 řešení drobných kázeňských problémů 

         

    Úspěchy byly zaznamenány především při aktivitách dětí v pohybových činnostech a sportovních 

aktivitách (činnosti se švihadlem, sportovních hrách – vybíjená). Spolupráce s družinou z Krnova. 

Pro školní rok 2015– 2016 byla zahájena modernizace 2.oddělení, nákup nových hraček a dalšího 

potřebného vybavení.  

 

Zpracovala M.  Kulichová, vedoucí vychovatelka 

 
10) personální podmínky 

 

učitelé: 

 na jednu paní učitelku z I. stupně  se vztahuje výjimka k doplnění kvalifikace po nabytí účinnosti 

zákona 561/2004 Sb., školský zákon 

 na II. stupni  nesplňoval jeden vyučující kvalifikační požadavky   

 
vychovatelky: 

 všechny pracovnice splňují předepsané kvalifikační požadavky 

 
správní zaměstnanci -  škola: 

 splňují kvalifikační požadavky pro výkon funkcí podle pracovního zařazení, úspěšně zajišťují 

provoz školy, podílejí se na VHČ školy 

 

správní zaměstnanci -  jídelna: 

 vedoucí jídelny a vedoucí kuchařka splňují kvalifikační požadavky 

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

 upřednostněno jazykové vzdělávání, práce s integrovanými žáky a uživatelská práce s ICT 

 pedagogičtí pracovníci využívají aktivity směřující ke stálému sebevzdělávání formou samostudia 

i účastí na vzdělávacích akcích 

 

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

žákovská, e-mail) 

 během roku zorganizovány 4 x třídní schůzky pro rodiče s možností přivést k jednání děti 

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

pro rodiče vycházejících žáků)  

 na náměty a připomínky rodičů z třídních schůzek je neprodleně reagováno 

 rodiče pomáhali při zajišťování kulturních i sportovních akcí, účastnili se jako pomocný dohled 

školních výletů, podíleli se na sponzorování činnosti školy  

 

 

Část III 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, případně kontroly 

KO ŠÚ 

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

 nebyly provedeny 
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Část IV 

 

Údaje o pracovnících školy  
(personální podklady dle zahajovacího výkazu) 

 

a) celkový počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 

 

 2013/2014 2014/2015 

pedagogů celkem 25/25 26/26 

učitelů 22/22 23/23 

vychovatelů 3/3 3/3 

asistent pedagoga - - 

 2013/2014 2014/2015 

nepedagogů celkem 11/11 11/11 

ostatní zaměstnanci školy 

(správní + THP) 

7/7 7/7 

pracovnice ŠJ 4/4 4/4 

zaměstnanci celkem 36/36 37/37 

 

Ve školní roce 2014/2015 došlo k rozdělení 33 žáků 5. ročníku na 5. A a 5. B a k navýšení o 1,0 úvazku 

pedagoga – mzda hrazená z prostředků MÚ (platí pro roky 2014/15 - 2018/19) 

 

b) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

 

 odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu s vyhláškou   č. 563/2004 Sb. 

- s pracovníkem, který nesplňoval kvalifikaci a neukončil studium byl ukončen pracovní poměr 

- postupně jsou přijímáni do pracovního poměru pouze kvalifikovaní učitelé 

  

 odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole – kvalifikovanost výuky (celkem 475 

hodin týdně, z toho 217 hodin na 1. stupni a 258 hodin na 2. stupni) 

 

2013/14 2014/15 

79,9% 90,5% 

 

 odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole – aprobovanost výuky (celkem 475 hodin 

týdně, z toho 217 hodin na 1. stupni a 258 hodin na 2. stupni) 

 

2013/14 2014/15 

57,9 % 73,5% 

 
Dosažené vzdělání 

Přepočtený počet učitelů 

na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

učitelství pro I. stupeň ZŠ 9 0 

učitelství pro II. stupeň ZŠ 0 7 

speciální pedagogika 0 0 

vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy 0 2 

vysokoškolské nepedagogické 0 3 

středoškolské pedagogické 1 0 

středoškolské nepedagogické 0 1 

celkem 10 13 

 

 doplňující pedagogické studium (CŽV) na VŠ v roce 2014/15 úspěšně ukončila V. Glötzerová 

 

 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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 p. uč. V. Mertová - odborně zaměřené studium „Nové přístupy k využití ICT ve výuce 

přírodovědných předmětů na základní škole“, řešitel Ostravská univerzita v Ostravě, reg. č. 

projektu CZ.1.07/1.1. 07/02. 0047, ukončeno získáním certifikátu pro chemii a přírodopis 

 

c) mzdové podmínky pracovníků (právní subjekt) 

 

Celkový 

počet 

pracovníků 

Počet 

pedagog. 

pracovníků  

Průměrná 

výše měsíční 

mzdy ped. 

pracovníků 

Průměrná  

výše měsíční 

mzdy 

nepedagog. 

pracovníků 

Průměrná 

měsíční  výše 

nenárokové 

složky mzdy  

pedagog. 

pracovníků 

Průměrná 

měsíční výše 

nenárokové 

složky mzdy 

nepedagog. 

pracovníků 

37,105 25,716 27409 14343 1087 761 

 

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

školy  

 

1) pedagogičtí pracovníci 

  

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

pracovníků 

09. 09. 2014 Metodická poradna 1 

20. 10. 2014 Základy Hejného vyučovací metody 1 

12. 11. 2014 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

01. 12. 2014 Body music 1 

27. 12. 1973 Kolegiální poradenství v pedagogické praxi 1 

09. 12. 2014 Jak lépe učit češtinu 1 

27. 02. 2015 Jak sestavit plán reedukace 1 

05. 03. 2015 Kurz anglického jazyka 1 

02. 04. 2015 Školení InspIs ŠVP 5 

26. 03. 2015 Moderní škola potřebuje moderní PR 1 

přehled o čerpání dotace na DVPP za rok 2014/2015 

uhrazeno za školení celkem 19 410 Kč + cestovné 906 Kč  

 

2) nepedagogičtí pracovníci 

 

Typ studia, kurzu počet . pracovníků 

Veřejnoprávní kontrola hospodaření 2 

Účetnictví – aktuality k 1. 1. 2015 2 

Školení BOZP pro školníky 1 

Školení BOZP pro vedoucí pracovníky 2 

uhrazeno za školení celkem 5 323 Kč + cestovné 1 454 Kč 
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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 27. 1. 2015 pro školní rok 2015/16 celkem počet odvolání 

celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 41 0 

z toho počet žádostí o odklad školní docházky 4 0 

doporučeno posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře 

4 0 

počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0 0 

z toho počet žádostí o dřívější nástup začátku povinné 

docházky 

0 0 

doporučeno posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře 

0 0 

jiná změna: vzdělávání v zahraničí 0 0 

jiná změna: odchod na jinou školu 2 0 

zapsáno pro školní rok 2015/16 35 0 

 

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

období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013  

  
Počet podaných žádostí o informace  

- nebyla podána žádná písemná žádost 

 

Část VI. 
 

Další údaje o zařízení 

 
1) logopedie – asistentka p. uč. I. Šimeková 

 kroužek Hravé logopedie ve školním roce 2014/2015 probíhal každou středu od 12:00 do 13:30 

hodin pod vedením Základní školy Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace  

 výuka probíhala individuálně, respektuje se věk, individuální zvláštnosti a specifické potřeby dětí, 

logopedickou prevenci navštěvovalo celkem 9 dětí, z toho 3 dětí  nápravu ukončily a 6 dětí bude 

pokračovat v příštím školním roce 2015/2016 

 nejčastějším problémem je porucha výslovnosti – dyslálie, sykavky (c, s ,z) a kmitné hlásky 

(l, r a ř), celá prevence probíhala hravou formou učení, děti měly zavedený sešit, pro více informací 

či konzultace měli možnost rodiče využít EL-KU 

 v klubovně školy poskytuje odbornou péči dalším našim dětem i dalším zájemcům z regionu  

jednou týdně Dr. Stodůlková 

 

 

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

při plnění úkolů ve vzdělávání 

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

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

i zveřejňování videozáznamů v kabelové televizi a městském Zpravodaji 

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

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

úhrady cestovného na žákovské soutěže, exkurze a podobně 

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

 spolupráce s MŠ M. Albrechtice -  vzájemné návštěvy dětí na zařízeních (do 1. třídy), účast dětí 

na zábavném programu pořádaném ZŠ, kulturní vystoupení dětí ze ZŠ v MŠ, pronájem tělocvičny 
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 s Hasiči Město Albrechtice – pomoc škole při organizaci bezpečnostních prověrek PO, vedení 

hasičského kroužku 

 se ZUŠ Město Albrechtice – návštěvy výchovných koncertů 

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

dopravy, prevence sociálně patologických jevů, pomoc policie při zajišťování bezpečnosti dětí při 

sportovních akcích, ukázky výstroje a výzbroje 

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

pro potřeby ZŠ 

 TJ Město Albrechtice zastoupené ing. K. Handlířem, předsedou (šachového oddílu) 

 s LČR Město Albrechtice zastoupenými  p. V. Závodným, lesním správcem 

 Ochránci přírody – p. A.  Šiška, p. A. Křištofová 

 Svazem zahrádkářů –výstavky a soutěže pro žáky 

 spolupráce se sponzory školy  

 69 dárců cen pro organizátory IX. společenského plesu – slosování vstupenek 

 

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

pedagogických pracovníků, pořádání soutěží, výkon funkce okresního metodika) 

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

 okresní finále v halové kopané (7 družstev), okresní finále ve florbalu dívek (7 družstev), první 

kolo školské futsalové ligy (7 družstev), první kolo ČEZ Street hockey – hlavní pořadatel 

M. Adámek 

 

3) výhled  do školního roku 2015/2016 

 nadále pokračovat v zavádění pozitivních změn do vyučování a života školy 

 zlepšovat a pokračovat v práci s informačními a komunikačními technologiemi včetně 

kvalifikované práce s klávesnicí, zvyšovat využívání ICT jako prostředku vzdělávání 

 rozvíjet pedagogicko-psychologické, metodické a didaktické dovednosti pedagogů prostřednictvím 

DVPP (moderní metody výuky) 

 bude pokračovat spolupráce školy s SPC Opava, PPP Bruntál, elokované pracoviště Krnov  

 dále budou podnikány kroky ke zlepšení materiálního vybavení  k výuce  integrovaných žáků 

 

Hospodaření školy v roce 2014 

 

 

Část I.  – VÝNOSY 
 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Dotace ŠÚ 13 945 781,00  

Zúčtování fondů 361 269,45  

Dotace zřizovatele 4 500 000,00  

Příjmy z hospodářské činnosti  250 285,00 

Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 1 085 957,29   

Výnosy celkem 19 893 007,74  250 285,00 

Zisk 19 882,59 159 325,79 

 

Část II. – NÁKLADY 

 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady na mzdy pracovníků a odvody 14 150 804,00 41 591,00 

DPN 23 124,00  

ONIV, materiál a potraviny 401 300,00  

DDHM 262 788,50  

Opravy a údržba 819 648,55  

Ostatní provozní náklady 4 215 460,10 49 368,21  

Náklady celkem 19 873 125,15 90 959,21 
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Investiční výdaje  

(čerpání investičního fondu) 

  

DHIM 0  

   

   

 

Přílohy: 
 

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

zřizovatelem, případně finančním úřadem a Nejvyšším kontrolním úřadem.  

 

1. 23. 5. 2014, kontrola dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

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

základě pověření zřizovatele – p. Ing. Karel Ondrášek  - nebylo zjištěno porušení zákona (protokol 

je k dispozici v kanceláři paní účetní) 

2. 24. 5. 2014 kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – OSSZ 

Bruntál nebyly zjištěny závady v kontrolovaném období (protokol je k dispozici v kanceláři paní 

účetní) 

 

2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2014/2015 

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

4. Přehled zájmových kroužků 2014/2015 

5. Fotografie z některých školních akcí 

  

Část VII. 

 

Zhodnocení a závěr 
 

Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2014/2015.  

Poděkování za odvedenou práci patří všem pracovníkům školy.  Svůj podíl na úspěšné práci školy má 

také SRDPŠ při ZŠ pod vedením paní Miluše Kaletové,  MěÚ M. Albrechtice pod vedením p. starosty Luďka 

Volka ve spolupráci s p. místostarostou Martinem Špalkem, 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 2015.   Regína Hajná, řed. školy  

   

                                                                                                      
Projednáno a schváleno na jednání školské rady dne ....             2015  

 Jiří Mlčoušek, předseda ŠR 
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Název školy:  Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál            
                    

            
                   

 Nehodnocení žáci - počet :   1  8. A - dlouhodobá nemoc       

 Slovní hodnocení    0             

 Uvolnění ž. - z urč. předmětů  0             

 Individuální vzdělávání   0             

 Vzdělávání v zahraničí paragraf 38 Šk .zákona 2  1. B Španělsko,  2. B Thajsko    
  P  R  O  S  P  Ě  C  H    C  H  O  V  Á  N  Í    A  B  S  E  N  C  E  

ročník počet neprosp. neprospělo prospělo prospělo s vyzn. průměrný   napomen. důtka důtka pochvala pochvala  počet hod/žák celkem  

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

1. 36 0 0,00 1 35 97,22 1,06 0 0 0 0 0 6 1 49,11 0,00 1 768 0 
2. 45 0 0,00 8 37 82,22 1,18 0 0 2 3 0 15 2 40,56 0,00 1 825 0 
3. 25 0 0,00 6 19 76,00 1,34 0 0 3 1 0 4 3 48,32 0,00 1 208 0 
4. 44 0 0,00 12 32 72,73 1,36 0 0 0 2 0 12 4 58,34 0,00 2 567 0 
5. 34 0 0,00 10 24 70,59 1,45 0 0 3 1 0 5 4 38,88 0,00 1 322 0 

6. 42 1 2,38 21 20 47,62 1,65 1 0 11 1 2 12 6 45,31 0,31 1 903 13 
7. 50 6 12,00 26 18 36,00 1,87 1 0 13 4 2 10 7 67,16 0,00 3 358 0 
8. 36 3 8,33 24 9 25,00 1,91 0 0 5 5 0 9 6 80,53 0,00 2 899 0 
9. 38 1 2,63 29 8 21,05 2,04 0 0 3 3 1 8 5 80,84 0,00 3 072 0 

1. - 9. 350 11 3,14 137 202 57,71 1,64 2 0 40 20 5 81 38 56,92 0,04 19 

922 

13 

 352 včetně žáků v zahraničí               
Zpracoval: Milan Pokorný, z. ř.            dne: 24. 6. 2015      Ředitelka: Mgr. Regína Hajná     

                   

     

Klasifikace prospěchu a chování žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2014/2015 

Příloha č. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

24.1.2015 Biologická olympiáda - školní kolo 1.  P. Pettinaroli, 6. B Tupá 

  kategorie 6. - 7. tříd 2.  I. Kotková, 7. B   

    3.  B. Bakošová, 6. B   

24.1.2015 kategorie 8. - 9. tříd 1.  T. Kostelník, 9. A   

    2.  P. Kociánová, 9. A   

    3.  E. Poláchová, 9. A   

    3.  M. Němcová, 8. A   

23.4.2015 Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie 6. - 7. tříd 5.  P. Pettinaroli, 6. B Tupá 

    10. I. Kotková, 7. B   

27.4.2015 Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie 8. - 9. tříd 7.  M. Němcová, 8. A Tupá 

    9.  P. Kociánová, 9. A   

20.5.2015 Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie 6. - 7. tříd účast P. Pettinaroli, 6. B Tupá 

11.5.2015 "Zlatý list" - krajské kolo Břidličná 2.  
S. Hulová H. 
Vaculová, Tupá 

  
 

6. A, 6. B 
M. Kociánová, E. 
Hajná   

  
 

  J. Kropáčová,   

  
 

  K. Gebauerová   

  
 

3.  S.A. Kaňa, Galušková   

  
 

2. B Holubová, Moravec   

  
 

  Tupý, Konečný   

  
 

4.  Musilvá, Turek, Síkora   

  
 

9. A Kociánová, Kostelník   

  
 

  Schaffartzik   

  
 

7.  Turková, Veselá,   

  
 

7. A, 7. B Bučková, Lovásová   

      Mlčoušek,Kubaláková   

     

     

Biologie 

Příloha č. 3 

Zapojení a výsledky školy v soutěžích ve školním roce 2014/2015 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

28.11.2014 Dějepisná olympiáda - školní kolo - účast 11 žáků 8. a 9. tříd 1.  T. Kamenárová, 9. B Kurečková 

    2.  T. Kostelník, 9. A   

    3.  M. Trebulák, 8. B   

20.1.2015 Dějepisná olympiáda - okresní  kolo - Krnov 7.  T. Kostelník, 9. A Kurečková 

 
  8.  T. Kamenárová, 9. B   

    9.  M. Trebulák, 8. B   

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

18.4.2012 Ekologická soutěž - okresní kolo v Bruntále 1. M. Musilová, 9. A Tupá 

      P. Kociánová, 9. A   

      R. Schaffartzik, 9. A   

      E. Poláchová, 9. A   

  
6.  M. Němcová, 8. A Tupá 

  
  N.Drahokoupilová,8.B   

  
  M.Murová, 8. B   

  
  J. Táborská, 8. B   

září-
červen "Třídím, třídíš, třídíme", školní kolo soutěže ve sběru 1.  5. A, 2. B Tupá 

  vybitých baterií, víček od PET lahví 2.  4. B, 4. B   

    3.  2. B, 4. A, 5. B   

 

 

 

 

 

 

Dějepis 

Ekologie 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

1.12.2014 Chemická olympiáda - školní kolo 1. T. Kostelník, 9. A Mertová 

    2. T. Kamenárová, 9. B   

    3. P. Kociánová, 9. A   

6.3.2015 Chemická olympiáda - okresní kolo 7.  T. Kostelník, 9. A Mertová 

    9. T. Kamenárová, 9. B   

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

23.2.2015 Olympiáda v jazyce anglickém - okresní kolo, Krnov 7. E. Poláchová, 9. A  Doležalová 

    8. T. Kostelník, 9. A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 

Anglický jazyk 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

10.12.2014 Olympiáda z jazyka českého - školní kolo, účast 17 žáků 8.a9.tříd 1.  P. Kociánová, 9. A Doležalová 

  
 

2.  M. Musilová. 9. A Pokorná 

    3. N. Drahokoupilová, 8.B   

3.12.2014 Mladý Démosthenes - školní kolo  - komunikační dovednosti 1.  E. Hajná, 6. A Pokorná 

  kategorie 11-13 let 2.  T. Lovásová, 7. A Doležalová 

    3.  D. Bušos, 7. A Akritidis -  

  kategorie 14 - 15. let 1.  N.Drahokoupilová,8.B  - Čtvrtníčková 

    2.  S. Vidermanová, 6. B   

    3.  M. Moravcová, 8. A   

25.1.2015 Mladý Démosthenes - regionální kolo      Doležalová 

  kategorie 11 - 13 let 2.  E. Hajná, 6. A   

  kategorie 14 - 15 let 2.  N.Drahokoupilová,8.B   

18.2.2015 Recitační soutěž - školní kolo - 2. stupeň 1.  A. Veselá, 7. B Glötzerová 

  kategorie 6. - 7. tříd 2. E. Hajná, 6. A Doležalová 

    3.  J. Veselý, 6. B Pokorná 

  kategorie 8. - 9. tříd 1.  S. Vidermanová, 6. B Akritidis -  

    2.  N. Šimečková, 9. A Čtvrtníčková 

 
  3.  I. Dvořáková, 8. B   

25.2.2015 Recitační soutěž - školní kolo, 1. stupeň 1.  F. Veselý Hlaváčková 

  kategorie 1. tříd 2.  M. Vojkůvková Závodná 

    3.  A. Divitaris   

    4. P. Kováčová   

 

 

 

 

 

 

Jazyk český 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

25.2.2015 Recitační soutěž - školní kolo, 1. stupeň     Hlaváčková 

  kategorie 2. - 3. tříd 1. S. A. Kaňa, 2. B Závodná 

    2. V. Kočířová, 2. A   

    3.  B. Galušková, 2. B   

    4. M. Mroščák, 3. tř.   

  kategorie 4. - 5. tříd 1. M. Veselá, 4. A   

    2.  A. Poláchová, 4. A   

    3.  E. Bartoňová, 4. A   

    4. E. Baránková, 5 .A   

1.3.2015 Recitační soutěž - okresní kolo 1.  S. A. Kaňa, 2. B Hajný 

  kategorie 2. - 3. tříd   postup do kraje   

  kategorie 6. - 7. tříd 1. A. Veselá, 7. B   

      postup do kraje   

  kategorie 4. - 5. tříd 3. M. Veselá, 4. A   

  kategorie 8. - 9. tříd 3. S. Vidermanová, 9. B   

20.5.2015 Krajská přehlídka mladých recitátorů Ostrava účast  S. A. Kaňa, 2. B Akritidis - 

      A. Veselá, 7. B Čtvrtníčková 

16.5.2015 Celostátní literární soutěž - "Malá Proseč Terezy Novákové" účast  M. Moravcová, 8. A Doležalová 

  X. ročník - pozvání na slavnostní vyhodnocení       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk český 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

1.2.2015 Mezinárodní matematická soutěž Pangea 2015     Pokorný 

  kategorie 4. tříd - průměr v ČR 36,3 % 1. E. Bartoňová,4. A 95,1%   

    2. L. Vyležík, 4. A, 80,0 %   

    3. A. Dlouhá, 4 . A,  65,7 %   

  kategorie 5. tříd - průměr v ČR 28,4 % 1. L. Petroš, 5. A, 70,0 %   

    2. A. Šimeková, 5. A,43,0%   

    3. K. Krasová, 5. A, 42,5 %   

    3. L. Polášková,5. A,42,5%   

  kategorie 6. tříd - průměr v ČR 35,1 % 1. D. Galuška, 6. B, 70,1 %   

    2. P. Tarabík, 6. A, 64,2 %   

    3. L. Boháčová,6. B,62,8 %   

  kategorie 7. tříd - průměr v ČR 28,5 % 1. V. Orság, 7. A, 46,8 %   

    2. B. Jančová, 7.B, 44,2 %   

    3. L.Pavelková,7.B,38,8 %   

  kategorie 8. tříd - průměr v ČR 14,2 % 1. M. Němcová,8. A, 28,5%   

    2. M. Trebulák,8. B, 19,1 %   

    3. K. Polášková,8. A,17,7%   

15.3.2015 Matematická soutěž KLOKAN - školní kolo 1. S.A. Kaňa, 2. B, 73 b. Pokorný 

  kategorie "Cvrček" 2. - 3. třídy max. počet bodů 90 2. T. Moravec, 2. B, 64 b.   

  řešilo 65 žáků 3. B. Galušková,2. B, 62 b.   

  kategorie "Klokánek" 4. - 5. třídy max. počet bodů 120 1. A. Poláchvová,4. A, 105b.   

  řešilo 73 žáků 2. N. Řezáčová, 4. B, 88 b.   

    3. R. Huplíková, 4. B, 79 b.   

  kategorie "Benjamín" 6. - 7. třídy max. počet bodů 120 1.  J. Veselý, 6. B, 78 b.   

  řešilo 79 žáků 2. J. Kropáčová, 6. B, 69 b.   

    3. A. Veselá, 7. B, 67 b.   

  kategorie "Kadet" 8. - 9. třídy max. počet bodů 120 1. P. Kociánová,9. A,65 b.   

  řešilo 65 žáků 2. M. Formánek,9. B, 62 b.   

    3. M. Murová, 8. B, 57 b.   

    3. K. Teplá, 8. B, 57 b.   

Matematika 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

15.10.2014 "Logická olympiáda" - okresní kolo 28. L. Vyležík, 4. A Závodná 

  účast 1 373 soutěžících       

7.11.2014 "Logická olympiáda" - krajské kolo Ostrava 19. L. Vyležík, 4. A Závodná 

  účast 56 soutěžících       

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

11.4.2015 PYTHAGORIÁDA - školní kolo     Pokorný 

  kategorie 5. tříd 1. 
L. Petroš, 5. A 
úspěš.řeš. Žlebčíková 

    2. A. Šimeková, 5. A Kostelníková 

    3. - 5.  E. Baránková, 5. A   

      R. Bennek, 5. A   

      M. Liberda, 5. A   

  kategorie 6. tříd 1. D. Galuška, 6. B   

    2. - 3.  P. Tarabík, 6. A   

      J. Veselý, 6 .B   

  kategorie 7. tříd 1. - 3.  J. Mlčoušek, 7. B   

      J. R.  Moronga, 7. A   

      L.  Pavelková, 7. B   

  kategorie 8. tříd 1. N.Drahokoupilová, 8. B   

      úspěšná řešitelka   

    2. D. Pšenica, 8. A   

    3. - 4.  M. Murová, 8. B   

      A. Šolcová, 8. B   

12. 5.2015 PYTHAGORIÁDA - okresní kolo 1. - 2.  L. Petroš, 5. A  Pokorný 

    7. - 13. 
N. Drahokoupilová, 
 8. B   

Matematika 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

 6. 5. 2015 "O nejlepší podnikatelský záměr" - školní kolo soutěže, 4. ročník  1.  V. Šiška, J. Veselý,  Kurečková 

  účast 8 týmů - 32 žáků HAPPY LIFE 
J. Ivánek, O. 
Priesečan, Žlebčíková 

    zdravá výživa F. Priesečan - 6. B   

    2.  E. Hajná, H. Vaculová,   

    HAMEL M. Kociánová - 6. A   

    
pletené 
čepice E. Baránková, 5. A   

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

 6. 5. 2015 "O nejlepší podnikatelský záměr" - školní kolo soutěže, 4. ročník  3. 
L. Boháčová, P. 
Handlíř, Kurečková 

  účast 8 týmů - 32 žáků HAPPY DOG 
E. 
Poliaková,N.Houdková Žlebčíková 

    psí salón K. Gebauerová,    

      S. B. Poslušná - 6. B   

24.6.2015 "O nejlepší žákovský minipodnik" - celostátní soutěž Praha účast  
M. 
Kvasnica,J.Tkaczyk, Kurečková 

  VŠE - celkem účast 19 minipodniků   
M. Šlor, O. Němec -    
7. tř.   

     

  naši školu reprezentoval minipodnik Art&Photography   A. Tuhý ,M. Murová,    

  
 

  J.Táborská, M. Včelný    

      8. B   

 

 

 

 

Pracovní činnosti 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

27.3.2015 Talentová soutěž ZAV - školní kolo 1. 
E. Baránková,5. A, 98 
cv. Kurečková 

  kategorie 4. - 5. tříd - účast 15 žáků 2. 
A. Poláchová,4. A, 89 
cv. Valeček 

    3. 
A. Šimeková,5. A, 83 
cv.   

  kategorie 6. - 7. tříd - účast 49 žáků 1.  M. Fofová,7. B, 110 cv.   

    2.  O. Němec, 7. B, 104 cv.   

    3. V. Dlouhý, 7. B, 99 cv.   

  kategorie 8. - 9. tříd - účast 43 žáků 1.  
D. Ondrašík, 9. A, 162 
cv.   

    2.  
M. Musilová, 9. A, 
136cv.   

    3.  
P. Kociánová,9. A, 
135cv.   

28.5.2015 Talentová soutěž ZAV - regionální kolo, Karviná 1. 
D. Ondrašík,9. A, 
161cv. Kurečková 

    3. 
P.Kociánová, 9. A, 143 
cv.    

    4. 
M. Musilová, 9. A 
137cv.    

29.5.2015 ZAV Junior Karviná 2015,  mistrovství České republiky      Kurečková 

  pro ZŠ s mezinárodní účastí 2. ZŠ Město Albrechtice   

  soutěž družstev   D. Ondrašík, 9. A   

  
  M. Musilová, 9. A   

  
 

  P. Kociánová, 9. A   

      N. Šimečková, 9. A   

 

 

 

Psaní na PC 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

29.5.2015 ZAV Junior Karviná 2015,  mistrovství České republiky      Kurečková 
  pro ZŠ s mezinárodní účastí       

  opis 10 minut - penalizace 10 úhozů za chybu 1. D. Ondrašík, 9. A   

  účast - 51 soutěžících 8.  P. Kociánová, 9. A   

  
 

15. M. Musilová, 9. A   

  
 

19. N. Šimečková, 9. A   

  opis 10 minut - penalizace 50 úhozů za chybu 1. D. Ondrašík, 9. A   

  účast - 51 soutěžících 6. P. Kociánová, 9. A   

  
 

11. M. Musilová, 9. A   

  
 

20. N. Šimečková, 9. A   

  opis 10 minut - penalizace 100 úhozů za chybu 2. D. Ondrašík, 9. A   

  účast - 51 soutěžících       

  kombinace jednotlivců 1. D. Ondrašík, 9. A   

  
 

9. M. Musilová, 9. A   

  
 

13. P. Kociánová, 9. A   

  
 

18. N. Šimečková, 9. A   

8.5.2015 Mezinárodní internetová soutěž, 13. ročník     Kurečková 
  opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů za chybu       

  kategorie žáků do 12 let - účast 30 soutěžících 13. E. Baránková, 5. A   

    23. E. Hajná, 6. A   

  kategorie žáků do 16ti let - účast 310 soutěžících 11. D. Ondrašík, 9. A   

    38. M. Musilová, 9. A   

    43. Šimečková, 9. A   

    92. T. Řepka, 9. B   

    96. M. Banovec, 8. A   

    132. M. Ondrašíková, 9. A   

  vícejazyčné opisy - účast 69 soutěžících 11. D. Ondrašík, 9. A   

  
 

20. M. Musilová, 9. A   

    23. N. Šimečková, 9. A   

    28. M. Banovec, 8. A   

    32. T. Řepka, 9. B   

Psaní na PC 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

8.5.2015 Mezinárodní internetová soutěž, 13. ročník     Kurečková 

  opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů za chybu       

  vícejazyčné opisy  - účast 69 soutěžících 42. 
N. Drahokoupilová,8. 
B   

    49. M. Ondrašíková, 9. A   

září-
červen Meziškolní soutěž ZAV 2014/2015 - celostátní soutěž 2. ZŠ Město Albrechtice Kurečková 

  pro základní školy   D. Ondrašík, 9. A   

      M. Musilová, 9. A   

      P. Kociánová, 9. A   

      N. Šimečková, 9. A   

      M. Banovec, 8. A   

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

18.6.2015 9. ročník přeboru školy v šachu 1.  J. Raptis, 4. B, 7 b. Pokorný 

 
účast 34 žáků 2. D. Galuška, 6. B, 6 b.   

    3. R.Schaffartzik, 9. A, 5b.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaní na PC 

Šachy 



 

 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

2.10.2014 Coca cola Cup - turnaj ve fotbale - okresní kolo 1. D. Kmínek, 6. A Adámek 

  6. - 9. ročník   
7. A-
Kvasnica,Klepáček   

  
 

  7. B-Salvet, Čihánek,   

  
 

  Vajdík,  Mlčoušek,   

  
 

  
Němec, M.Banovec,   
8. A   

  
 

  8. B - Včelný, Dodek,   

  
 

  
9.A - Adamčík, 
Jedelský,   

  
 

  Schaffartzik, Pořízka,   

      Caknakis, 9. B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

11.11.2014 Školská futsalová liga - okresní kolo 2.  6. A-Kmínek, Tarabík, Adámek 

  mladší kategorie - 6. - 7. ročník   6. B - Galuška,   

  
  7. A-Kvasnica,Klepáček   

  
 

  Bušos, 7. B-Mlčoušek,   

  
 

  Šlor, Síkora, Němec,   

  
 

  Tusis, Chytil, Vajdík,   

  
 

  Salvet, Drahotušský,   

  
 

  Šimeček   

11.11.2014 Školská futsalová liga - okresní kolo 3. 8. A-Banovec,Bachlet, Adámek 

  starší kategorie - 8. - 9. ročník   Pšenica, 8. B - Dodek,   

  
 

  9. A-Adamčík,Jedelský,   

  
  Pořízka, Schaffartzik,   

  
 

  Turek, Kostelník, 9. B    

      Caknakis, Formánek   

18.11.2014 Okresní finále ve florbale - okrskové kolo 1. 6. A - Kmínek, Tarabík, Adámek 

 
mladší kategorie - žáci 6. - 7. tříd   6. B - Galuška,   

      7. A-Kvasnica,Klepáček   

 
    Bušos, 7. B-Mlčoušek,   

      Šlor, Němec, Tusis,   

 
     Chytil, Vajdík, Salvet   

 
     Drahotušský   

18.11.2014 Okresní finále ve florbale - okresní kolo 3. 6. A-Kmínek, Tarabík, Adámek 

 
mladší kategorie - žáci 6. - 7. tříd   6. B - Galuška,   

 
    7. A-Kvasnica,Klepáček   

      Bušos, 7.B-Mlčoušek,   

      Šlor, Němec, Tusis,   

       Chytil, Vajdík, Salvet   

       Drahotušský   

 

 

Tělesná výchova 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

18.11.2014 Okresní finále ve florbale - okrskové kolo 3. 8. A - Banovec, Klega, Adámek 

 
starší kategorie - žáci 8. - 9. tříd   9. A-Ondrašík, Jedelský,   

      Adamčík, Pořízka,Turek,   

      Kostelník,Schaffartzik,   

      9. B-Caknakis,Formánek   

18.11.2014 Okresní finále ve florbale - okresní kolo 5. 8. A-Banovec, Klega, Adámek 

 
starší kategorie - žáci 8. - 9. tříd   

9. A-Ondrašík, 
Jedelský,   

      Adamčík,Pořízka,Turek   

 
    Kostelník,Schaffartzik,   

      9.BCaknakis,Formánek   

25.11.2014 Okresní finále v sálové kopané - chlapci 1. 6. A-Kmínek, Tarabík, Adámek 

  6. - 7. ročník   7.A-Kvasnica,Klepáček   

      7. B-Mlčoušek, Síkora   

 
    Šlor, Němec, Tusis,   

      Vajdík, Salvet,Čihánek   

6.12.2014 Okresní kolo ve florbale dívek - ZŠ Město Albrechtice 2. 6. tř.-Krátká, Dlouhá Valeček 

  kategorie - 6. - 7. tříd   7.tř.-Turková,Lovásová   

  
 

  Caisbergerová,Veselá,   

  
 

  Puszterová, Jančová   

  
 

  Kubaláková, Pořízková   

      Čihánková   

6.12.2014 Okresní kolo ve florbale dívek - ZŠ Město Albrechtice účast 8. tř. -Moravcová, Valeček 

  kategorie - 8. - 9. tříd   Němcová, Murová,   

      Šolcová, Dvořáková,   

      Táborská,    

      9. tř. - Musilová,    

      Šimečková, Kociánová   

      Vidermanová,    

      Kleckerová   

Tělesná výchova 



 

 

 

 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

8.4.2015 Velikonoční laťka - školní soutěž ve skoku vysokém     Valeček 

  kategorie 7. - 9. tříd - účast 10 chlapců, 10 dívek   
 

  

  chlapci 1. M. Toráč, 9. B - 150 cm   

    2. D. Pořízka, 9.A - 145 cm   

    3. 
M. Formánek, 9. B-
140cm   

  dívky 1. 
H.Glejtková, 8. B - 
130cm   

    2. 
Caisbergerová, 7. A-
130cm   

    3. 
V.Pořízková, 7.B-125 
cm   

23.4.2015 ČEZ Street Hockey-velké finále florbalového turnaje žáků účast D. Kmínek, 6. A Adámek 

  
do 13 let - Moravskoslezský, Olomoucký kraj a okres 
Vsetín,   

Klepáček,Kvasnica-
7.A   

  v Ostravě   Mlčoušek, Čihánek,   

      Šlor - 7. B   

7.5.2015 Okrskové kolo - MC Donald´s Cup - 18. ročník, Osoblaha 2. Včelný, Olejniczak, Kynická 

  minikopaná   Němec, Moravec,   

  kategorie 2. - 3. tříd   L. Přibyla, J. Přibyla,   

      Dlouhý, Poliak, Metelka,   

      Boček, Tarabík   

  kategorie 4. - 5. tříd 5. Mlčoušek, Dunča,   

      Kurečka, Bennek,   

      Krasová, Vrbová, Švec,   

      Liberda, Frančáková   

      Kovalský   

15.5.2015  MC Donald´s Cup - 18. ročník, okresní kolo Krnov 4. Včelný, Olejniczak, Kynická 

  kategorie 2. - 3. tříd   Němec, Moravec,   

      L. Přibyla, J. Přibyla,   

      Dlouhý,Poliak,Metelka   

      Boček, Tarabík   

Tělesná výchova 



 

 

 

datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

září "Bílé plus" - Vysněná mléčná farma - celostátní soutěž 1. žáci 4. B Grčková 

  pro žáky 3. - 5. tříd - společný projekt       

15.11.2014 Požární ochrana očima dětí - okresní kolo 2. L. Priesečan, 7. A Žlebčíková 

  účast - žáci 7. tříd čestné M. Cágová, 7. A   

    uznání     

květen  "Bílé plus" - Mléčné království - celostátní soutěž 1. žáci 4. A, a 4. B Grčková 

2015 pro žáky 3. - 5. tříd - společný projekt   
 

Závodná 

28.5.2015 "Tady jsme doma" - okrskové kolo cena kolektiv třídy 4. B Grčková 

  pořadatel - ZUŠ M. Albrechtice, malíř Zdeněk Kurečka, město diváků     

  Město Albrechtice       

  kategorie základních škol 2. M. Kocur, 5. A Vopelková 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

28.1.2015 Zeměpisná olympiáda - školní kolo     Valeček 

  kategorie 6. tříd 1. J. Kropáčová, 6. B Tupá 

    2. D. Galuška, 6. B   

    3. J. Veselý, 6 .B   

  kategorie 7. tříd 1. J. Mlčoušek, 7. B   

    2. M. Kvasnica, 7. A   

    3. T. Lovásová, 7. A   

 
kategorie 8. - 9. tříd 1. T. Kostelník, 9. A   

    2. M. Trebulák, 8. B   

    3. R. Schaffartzik, 9. A   

20.2.2015 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Krnov     Valeček 

  kategorie 6. tříd 3. J. Kropáčová, 6. B   

  kategorie 7. tříd 5. J. Mlčoušek, 7. B   

  kategorie 8. - 9. tříd 5. T. Kostelník, 9. A   

 

 

Výtvarná výchova 

Zeměpis 



 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

16.3.2015 "Bludiště" - zábavný soutěžní pořad Televizního studia úspěšní M. Musilová, 9. A Doležalová 

  Ostrava pro žáky 8. a 9. tříd - finále řešitelé R. Schaffartzik, 9. A Kostelníková 

      T. Kostelník, 9. A   

      N. Šimečková, 9. A   

16.5.2015 "U6" - Úžasný svět techniky - krajské kolo vítězové M. Němcová, 8. A Doležalová 

 
 soutěžní pořad Televizního studia Ostrava zaměřený    A. Šolcová, 8. B   

 
na úkoly z fyziky - Dolní oblast Vítkovice   T. Včelný, 8. B   

  účast - žáci 8. tříd   M. Trebulák, 8 .B   

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

25.4.2015 Dopravní soutěž - okrskové kolo Krnov 4. 
žáci 4. B - M. 
Kadlíková, Grčková 

    postup A. Baronová, J. Raptis,   

    
do okres. 

kola J. Mlčoušek 
  
 

   

M. Kadlíková, A. 
Baronová, J. Raptis, J. 
Mlčoušek Grčková 

 15.5.2015 Dopravní soutěž – okresní kolo 4.   

     

 

 

 

 

 

 

Soutěže vědomostní – zábavné pořady ĆT televize 

Dopravní výchova 



 

 

 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

20.4.2015 Soutěž ve sportovní gymnastice - školní kolo     Gavendová 

  kategorie 1. tříd 1. P. Kováčová, 1. A Židková 

  kategorie 2. - 3. tříd 1. K. Hošková, 2. B   

    2. N. Petrošová, 2. A   

    3. M. Kelemenová, 2. A   

    4. L. Dragoszová, 2. B   

  kategorie 4. - 5. tříd 1.  E. Baránková, 5. A   

    2. M. Kadlíková, 4. B   

    3. N. Řezáčová, 4. B   

    4. N. Kelemenová, 5. B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek gymnastiky 



 

 

 

 

 
datum 
akce název akce umístění účastníci organizovali 

20.4.2015 Soutěž ve sportovní gymnastice - školní kolo     Gavendová 

  kategorie 4. - 5. tříd 5. E. Ostrčilíková, 5. A Židková 

  kategorie 6. - 7. tříd 1. A. Veselá, 7. B   

    2. E. Poliaková, 6. B   

  kategorie 8. - 9. tříd 1. J. Antonová, 8. B   

20.4.2015 Gymnastický trojboj - školní kolo       

  prostná, hrazda, přeskok       

  1. kategorie 1. P. Kováčová, 1. A   

  2. kategorie 1. E. Baránková, 5. A   

    2. J. Antonová, 8. B   

    3. M. Kadlíková, 4. B   

  Gymnastický soutěž - volné sestavy 1. E. Baránková, 5. A   

    2. A. Veselá, 7. B   

    3. J. Antonová, 8. B   

    3. M. Kadlíková, 4. B   

    4. E. Ostrčilíková, 5. A   

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek gymnastiky 



 

 

 

Příloha č. 4 

Přehled zájmových kroužků 2014/2015 

 
 

Školní družina  

Angličtina pro 2. Třídy      Středa 15.15-16.15   Učebna cizích jazyků             M. Kulichová 

Taneční kroužek               Pondělí 15.00-16.00   Gym. sál                             A. Václavíková 

Dovedné ruce               Pondělí 15.00-16.00   2 oddělení ŠD                             A. Honajzerová 

Sportovní hry               Úterý 15.00-16.15                   Tělocvična                            M. Hajný 

Škola 

Psaní na klávesnici PC      Čtvrtek 15.00-16.15   Učebna VPT                            M. Kulichová 

Psaní na klávesnici PC      Středa 15.00-16.00   Učebna VPT                            M. Hajný 

Mediální kroužek nepravidelně                                   Učebna 6. A                            N. A. Čtvrtníčková 

Hra na flétnu               Čtvrtek 12.30-13.30    Učebna 5. B                            E. Kynická 

Novinářský kroužek nepravidelně                    Ředitelna                            R. Hajná 

Ekologie                               Středa 14.00-14.45    Odborná učebna přírodopisu    M. Tupá 

Psaní na PC                Úterý                                    Učebna VPT                             T. Kurečková 

Angličtina s Juliettou         Úterý, středa, čtvrtek  

                                               13.45-14.30                    Učebna cizích jazyků                Julietta Arapethyan 

Pěvecký pro 1. stupeň Čtvrtek 14.00-14.50    Hudebna                          V. Glötzerová 

Pěvecký pro 2. stupeň       Čtvrtek 14.00-14.50    Hudebna                          V. Glötzerová 

Gymnastika dívky Čtvrtek 13.30-15.00    Gym. sáll                          R. Gavendová 

Žákovská knihovna Pondělí 13.20-14.00    knihovna                          N. A. Čtvrtníčková 

Matematika- douč 7. tř. Čtvrtek                                   Učebna 7. B                          R. Žlebčíková 

Sportovní hry                 Čtvrtek 14.00-15.00    Tělocvična                          M. Adámek 

Kurz dopravní výchovy Úterý 12.30-13.15    Učebna 4. B                          L. Grčková 

Logopedie                Lichý čtvrtek  

                                              13.00-16.00                    klubovna                          Mudr. Stodůlková 

Logopedie                Středa 12.00-13.30     kabinet                         I.  Šimeková. 

(přes SPC Bruntál) 

Výtvarná dílna (soukromá) Pondělí až čtvrtek Výtvarná dílna                           J. Hrubý 

 

 

 

 

Aktivity dalších organizací:    

Tenis (TJ)                  Pátek 15.45-17.00 Hala, kurty                           M. Šlor 

Stolní tenis (TJ)                  Čtvrtek 16.30-18.00 ZŠ Hašlerova                           p. Chovaniok 

Šachy (TJ) přípravka  Středa 12.30-13.30 Klubovna                           K. Handlíř 

Šachy (TJ) pokročilý  Středa 13.30-14.30 Klubovna                           R. Václavík 

Rybářský                  Úterý 13.30- 14.30 Odborná učebna přírodopisu      L. Kadlík 

Hasičský                                 Pátek 15.00- 16.00             zbrojnice                            J. Křištof 

Kopaná mladší přípravka  Pondělí a čtvrtek 16.30 – 18.00  hřiště                            L. Včelný 

Kopaná starší přípravka  Pondělí a čtvrtek 16.30 – 18.00  hřiště                            R. Boček 

Kopaná mladší žáci  Úterý a čtvrtek    16.30 – 18.00  hřiště                 J. Hudeček, A. Mlčoušek 

Kopaná starší žáci  Úterý a čtvrtek    16.30 – 18.00  hřiště                 R. Kala, J. Mlčoušek 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IX. Školní ples… 

Den otevřených dveří… 

Lyžařský výcvik 7. tříd v Kopřivné… 

2. místo v Olympiádě družin Lichnov… 

Postup recitátorů do krajského kola… 

Výstavka ovoce a zeleniny… 

Fotografie z některých školních akcí 

Výstavka ovoce a zeleniny… 

ZA-UČ-HO… 



 

 

 

 

 

 Autorské čtení… 

Kurz sebeobrany 6. A v Krnově… 

4. místo v okresním kole Dopravní soutěže… 

Young Demosthenes… 

Předávání vysvědčení prvňáčkům… 

6. A na lekci sebeobrany… 

Projekt Stage – Hotel Paradise Televizní soutěž Bludiště… 

Návštěva dětí z  mateřské školy… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

Angličtina všemi smysly… 

Mac´Donaldscup… Zápis s Večerníčkem a jeho kamarády… 

Plesík pro osmáky a deváťáky… Angličtina s Juliettou Arapethyan… 

Týden prevence s p. Hotou… Minipodnikání v Praze

… 

 Angličtina s Juliettou Arapethyan… 

Nová učebna VPT2… 

Plesík pro osmáky a deváťáky… Angličtina s Juliettou Araphetyan… 

Zápis s Večerníčkem… 2. místo v McDonald´s Cup… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

  

Besedy s Policií ČR… Taneční vystoupení Den dětí… 

Country tance 4. A

… 

 Besedy s Policií ČR… 

 Besedy s Policií ČR… 

Besedy s hasiči 

z Krnova… 

 Besedy s Policií ČR… 

Rozlučkový program deváťáků… Expedice Londýn… 

Mistrovství světa v hokeji… Vítězství v soutěži U6… 

Expedice Londýn…

 
 Vítězství v soutěži U6… 

Rozlučkový program deváťáků… 

Hasiči Tonda s Kamilem… Country tance čtvrťáků… 

Taneční vystoupení Den dětí… Beseda s policisty… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

 

Spolupráce s LČR, dravci… Školní výlet prvňáčků… 

Vyřezávaní dýní… Halloween… 

Kurz psaní ZAV pro rodiče… 1. místo ve futsale… 

Výuka němčiny s Bobotubes… Maškarní rej s L. Freyovou… 

Fotografie z některých školních akcí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z některých školních akcí 

Taneční a pohybová výchova…

 
 Taneční a pohybová výchova… 

Bubenický workshop… 

Výtvarná dílna p. Hrubého… Modernizace učeben… 

Indiánskou stezkou… Soutěž Rádia Čas o vstupenky na MS v hokeji… 

O přeborníka v šachu… Vánoční divadelní představení… 


