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Část I. 
 
Základní charakteristika školy 
 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO 

• Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál 
• na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
• IČO: 00852589 
• REDIZO: 600 131 947 
• e-mail: podatelna@zsma.cz, knapp@zsma.cz  
• fax: 554 652 241 (po výzvě) 
• 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) Ředitel školy 

• Mgr. Karel Knapp 
• tel.: 554 652 242, 777 719 360  
• e-mail: karel.knapp@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 
• ved. jídelny: Darja Stýskalová 
• e-mail: darja.styskalova@zsma.cz 
• kapacita k 31. 10. 2010   322 jídel (242 žáků + 80 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 
• ved. vychovatelka: Marie Kulichová 
• e-mail: marie.kulichova@zsma.cz 
• kapacita k 1.9.2010 90 dětí  
• plánovaná kapacita 95 dětí 

 
 

Základní škola 
• na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ 793 95 
• IZO: 102 008 876 
• kapacita k 1. 9. 2010 357 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 
 

Počet tříd 
 

Celkový počet 
žáků 

Počet žáků 
na jednu třídu 

Počet žáků 
na učitele 

2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 
17 16 356 357 20,94 22,31 15,48 16,23 

 
f) Přehled o dojíždějících žácích: 156 (dle zahajovacího výkazu) 
 

a) ze spádové oblasti b) z mimospádové oblasti 
Burkvíz 2 Amalín 1 
Hynčice 32 Bartultovice 2 
Linhartovy 13 Bohušov 2 
Opavice 12 Heřmanovice 6 
Valštejn 1 Holčovice 5 
Žáry 4 Jindřichov 1 
Město Albrechtice 201 Koberno 1 
 - Krásné Loučky 2 
 - Liptaň 23 
 - Rudíkovy 13 
 - Slezské Rudoltice 21 
 - Třemešná 13 
 - Víno 1 
 - Vysoká 1 
Celkem 265 Celkem 92 

 
g) Celkový počet žáků v prvním ročníku: 31 

 
h) ŠD, která je součástí základní školy  
 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 3 90 3/ 3 

 
 
i) Počet pracovníků školní jídelny k 15. 10. 2010 
 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 
4+1 (VHČ) 4 + 0,5 (VHČ) 

 
j) ŠJ, která je součástí školy  
 

číslo 
řádku Ukazatel 

2009 2010 index 

1 2 sl.3=sl.2/sl.1 

1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita)     500 500 1 

2 Počet stravovaných žáků-údaje dle V 17-01       240 242 0,99 

3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ     4,787 4,332 0,90 

4 
Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ 
Kč     50,13 55,86 1,11 

5 Průměrný plat pracovníka ŠJ  Kč     15246 15245 1,00 

6 Mzdový náklad na žáka  školy Kč     2442 2224 0,91 
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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 21 212 34 37 4647 5311 
únor 14 206 32 38 2916 3586 
březen 23 208 33 38 5095 5855 
duben 17 208 33 37 3775 4391 
květen 22 209 33 39 4876 5599 
červen  22 204 33 35 4346 5029 
červenec 0 0 0 0 0 0 
srpen 0 0 0 0 0 0 
září 21 239 31 34 4835 5411 
říjen 18 242 31 38 4295 4963 
listopad 21 240 33 37 4993 5669 
prosinec 15 234 34 41 3691 4220 
celkem 194 2202 327 374 43472 50034 
průměr na 
měsíc 19,4 220,8 32,7 37,4 4347,2 5003,4 
průměr na 
den         224,08 257,91 
 
 
*Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd… 

 
 

• rozhodnutím Regionální rady Moravskoslezsko byl ze 4. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 
Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
doporučen k financování projekt „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – 
kuchyně a jídelna" v celkové výši 7 867 766,23 Kč, zahájení akce je plánováno na duben 2012 

• v průběhu školního roku byla prováděna nezbytná výměna technického vybavení kuchyně, 
zajištěna oprava kanalizace před budovou staré školy, která ovlivňovala negativně vlhkost zdiva 
v ŠJ  

• provedena generální oprava střechy na budově tělocvičny  
 
k) Celková kapacita školy a jejich součástí  (plánovaná kapacita) 

• školní jídelna 500 jídel 
• školní družina   95 žáků 
• základní škola 540 žáků 

 
 
l) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

• školní rok 2008/09 – 1., 2. a 6., 7 ŠVP „Cesta“ č. j.: ZS/432/2007 
• školní rok 2008/09 – 3., 4., 5. a 8., 9. Základní škola 16 847/96-2 
• školní rok 2009/10 – 1., 2., 3. a 6.,7., 8. ŠVP „Cesta“ č. j.: ZS/432/2007 
• školní rok 2009/10 –  4., 5. a 9. Základní škola 16 847/96-2 
• školní rok 2010/11 – 1. - 9.  Školní vzdělávací program pro základní 

 vzdělávání Cesta, č. j.: ZS/432/2007 
 
m) Školní vzdělávací program s využitím 

1) školy podporující zdraví (Zdravá škola) ne 
2) programu Začít spolu  ne 
3) programu Dokážu to?                         ne 
4) Daltonský plán  ne 
5) Jenská škola                ne 
6) jiné, uveďte jaké  žádné 
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n) 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. 

 
za zřizovatele: 
• ing. Jitka Hanusová, bytem Město Albrechtice  
• Hana Kmínková, bytem Město Albrechtice (zapisovatelka)  
• Luděk Volek, starosta města, bytem Město Albrechtice  
 
za zákonné zástupce: 
• Robert Mičík, bytem Hynčice  
• Mgr. Jiří Mlčoušek, bytem Město Albrechtice (předseda rady)  
• Zbyšek Pecháček, bytem Třemešná (mandát zanikl k 30. 7. 2011 po ukončení povinné školní 

docházky dítěte člena ŠR) 
 
za pedagogické pracovníky: 
• Věra Mertová, bytem Třemešná  
• Hana Macková, bytem Město Albrechtice  
• Jana Vyležíková, bytem Holčovice  
 
Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál 
• adresa sídla: 3801 
• 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 
• jednatel: Andrea Kropáčová 
• pokladník: Jana Muroňová 
• e-mail: jana.muronova@zsma.cz 

 
o) 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
yh

la
šo

va
te

l 
(E

U
, M

ŠM
T,

 ji
né

 in
st

itu
ce

, v
l. 

pr
oj

ek
ty

) 

Název projektu finanční 
hodnota dotace 

počet 
zapojených 

žáků 
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Modernizace vzdělávacích aktivit – 
ZŠ Město Albrechtice  
(podán zřizovatelem 
 ve spolupráci se ZŠ) 
 
- průběžná realizace 
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„3 T“ – Třídím, třídíš, třídíme 
 
- průběžná realizace 
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Stavební úpravy a modernizace ŠJ 
ZŠ Město Albrechtice 
(podán zřizovatelem ve spolupráci 
se ZŠ, schválení projektu k realizaci 
zveřejněno v květnu 2010, ihned 
byly zahájeny přípravné aktivity 
k zahájení realizace v dubnu 2012) 
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Nové přístupy k využití ICT ve 
výuce přírodovědných předmětů na 
základních školách (partnerská 
spolupráce ZŠ Město Albrechtice) 
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) Lepší budoucnost – Better Future 

pro období 1.9.2010 – 28.2.2013 
(30 měsíců)  
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2. Práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) 

 
• zavádění práce s ICT do výuky přírodovědných oborů, například projekt Galvanické články, 

Detergenty, Průmyslová hnojiva, ukázka chemických pokusů pro nižší stupeň aj.,zlepšení 
praktických dovedností žáků v oboru chemie pomocí přírodovědného semináře 
práce s ICT je běžnou součástí života školy ve všech oblastech činnosti počínaje zajišťováním 
provozní agendy školy a konče zajišťováním výuky žáků i přípravy na výuku ze strany 
pedagogických pracovníků 

• většina pedagogických pracovníků vytváří nové výukové prostředky s využitím interaktivních 
tabulí, paní učitelka R. Hajná se zapojuje do celostátních kol soutěží o nejlepší výukové 
programy pro interaktivní tabule 

• více jak deset let pokračují aktivity školy při výuce žáků ke zvládnutí kvalifikované práce na 
klávesnici PC metodou ZAV, do zvládání techniky psaní je zapojeno v různých organizačních 
formách (kroužky, činnost ŠD, výuka informatiky) 70% žáků s velmi dobrými výsledky 
(tradičně výborná umístění našich nejlepších písařů na republikových, krajských i okresních 
soutěžích, největším úspěchem ve sledovaném období jsou vynikající výsledky žáka 9. třídy 
Milana Musila na Mistrovství světa v Paříži ve zpracování textů – červenec 2011, v řadě 
ocenění vyniká především titul mistra světa (podrobnosti v přehledu výsledků na soutěžích) 

• práce s ICT patří mezi činnosti profilující školu 
• žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici nadstandardní vybavení (na 4 žáky připadá 

jedno PC, každý učitel má zapůjčen notebook, pro výuku jsou k dispozici 4 interaktivní 
tabule, samostatně  ještě 3 dataprojektory, 8 digitálních fotoaparátů, 2 videokamery, vybavení 
pro střih videa, vybavení bylo obnoveno především díky úspěšně podaným projektům – 
v poslední době projekt EU Peníze školám, jehož realizace byla zahájena v září 2010 

• používáno 46 žákovských PC a 30 žákovských notebooků + 6 PC v kmenových třídách na I. 
stupni 

• k dispozici 7 učitelských PC (sborovny, odborné učebny) a 24+2 učitelských notebooků 
• WiFi je dostupné v celé škole 
• žáci mohou využívat během výuky přes 135 výukových programů včetně programů pro žáky 

s SPU, programy z kancelářského balíku Microsoft Office – školní licence Microsoftu, 
Grafický program Zoner apod. 

• pro výuku cizích jazyků je k dispozici moderní jazyková učebna, souběžně ve výuce 
pravidelně využívány internetové stránky k procvičování gramatických jevů 
(www.testpark.cz), k obohacování slovní zásoby (www.helpforenglish.cz), internet využíván 
při vyhledávání aktualit z dění v anglicky mluvících zemích, textů písní apod. 

• všichni žáci zvládají práci s interaktivní tabulí, pravidelně jsou seznamování s riziky při 
využívání ICT (kyberšikana) 

• škola je připojena k internetu rychlostí 15 Mbit/sec, správa sítě i konektivita jsou financovány 
z prostředků zřizovatele 

• většina žáků bez problémů pracuje s internetem při vyhledávání informací k práci ve 
vyučovacích hodinách, pří zpracovávání domácích úkolů a vytváření prezentací (OV, JČ, Př, 
Ch a F, Z), i při přípravě miniprojektů 

• při výuce jsou využívány vlastní digitální učební materiály vyhotovené v rámci projektu EU 
Peníze školám i materiály autorů z jiných škol zveřejněné na www.rvp.cz  

• většina vyučujících využívá průběžně ICT k zadávání a kontrole samostatné žákovské práce,  
při zadávání některých domácích úkolů a při konzultacích k výsledkům žákovské práce 

• žáci mohou  využívat prostřednictvím e-mailu „schránku důvěry“, k získávání přehledu 
o volbě povolání, jako doplňkové formy komunikace s pedagogickými pracovníky 

• školní web je pravidelně aktualizován, pro rodiče dětí z I. stupně jsou jednou týdně na 
stránkách zveřejňovány týdenní plány učiva, téměř 90% rodičů, kteří mají přístup k internetu, 
jsou nabízeny informace o klasifikaci a chování žáků prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky „iškola“, rodiče především dojíždějících žáků ve zvýšené míře využívají možnosti 
elektronické komunikace 

• agenda školy je vedena elektronicky 
• strávníci odebírající stravu ze ŠJ mají k dispozici elektronický objednávkový systém (výběr 

ze dvou jídel, přihlašování a odhlašování stravy) prostřednictvím internetu, případě využitím 
terminálu přímo v jídelně 
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3. Volný čas žáků 
• podrobný přehled zájmových kroužků ve školním roce 2010/11 – viz příloha č. 1  
• pracovalo celkem 29 kroužků včetně aktivit společenských a zájmových organizací ve městě 

v 17 zájmových oborech 
• u 18 kroužků  jsou vedoucími  pedagogičtí pracovníci, v 9 případech členové společenských   

a profesních organizací z obce 
• příprava řady akcí pro školáky i jejich rodiče, např. „Čertovský rej“, sobota ve škole pro děti 

a jejich rodiče, besídky, spaní v DDM Krnov, vystoupení s country tanci, ukázka tanců děvčat 
z II. stupně na úvod školního plesu, vystoupení dětí R. Hajné (Vánoční shledání u vánočního 
stromu, Den matek, otevření sezóny v Linhartovském zámku, vystoupení pro MŠ), příprava 
žáků na soutěže naučného, přírodovědného i sportovního charakteru např. školní, okresní, 
regionální, celostátní (psaní ZAV) – včetně účasti na MS světa v Pekingu žáka M. Musila 
(připravovala T. Kurečková) 

• zajištění účasti žáků školy na letním soustředění ZAVu před MS v Paříži 
• osmidenní letní dětskou rekreaci opakovaně  každoročně pro žáky školy zajišťuje 

T. Hazuchová 
• kooperace školy a TJ při zajišťování  činnosti oddílu šachů, odbíjené, tenisu  a stolního tenisu 

ve prospěch žáků školy 
• příprava kulturních vystoupení, vystoupení na zámku v Linhartovech, na Dnu dětí a další, 

spolupráce s MŠ Město Albrechtice a podobně  (R. Hajná, Z. Závodná, M. Handlířová)  
• mimoškolní činnost – environmentální vzdělávání (hl. organizátorka Hana Macková), 

spolupracuje V. Mertová, další pedagogičtí a správní zaměstnanci, celoroční náročná  
realizace projektu  „3T“ 

• práce nad rámec výuky s integrovanými žáky (J. Vyležíková, Z. Závodná, J. Hlaváčková) 
• nabídka zájmové činnosti ze strany vychovatelek ŠD (M. Kulichová, A. Honajzerová, 

A. Václavíková) 
• stálá nabídka k možnosti opravy známek a doučování (R. Žlebčíková) 

 
4. Výchovné poradenství 

Počet výchovných poradců na škole: 1  
Získané vzdělání  
 
VP: Radka Žlebčíková 
výchovné poradenství -  čtyřsemestrální studium pro VP ano  
výchovné poradenství – jednoroční kurz    ne 
vzdělávací kurz „Volba povolání“     ne 
vzdělávací kurz ke specifickým poruchám    ne 

 Program pro kvalifikované VP k rozšíření jejich kompetencí               ano 
     

5. Modernizace prostředí školy 
• pokračováno v postupném nákupu nových skříní a regálů do tříd na 1. stupni, tím je řešen 

nedostatek kabinetů 
• i při nedostatku finančních prostředků pokračuje obnova vybavení školy učebními 

pomůckami, nákup nových učebnic a výukových programů 
 

6.   Propagace práce školy 
• pravidelně byly aktualizovány webové stránky školy, počet návštěv za dobu jejich trvání 

přesahuje 500 000 přístupů, řadí se k nejnavštěvovanějším na okrese Bruntál i v rámci ČR 
(statistiky www.navrcholu.cz, www.toplist.cz) , za uplynulý školní rok bylo zveřejněno 
včetně doby školních prázdnin téměř 170 článků včetně desítek videí a stovek fotografií ze 
všech oblastí života školy (stránky tvoří páteřní část portfolia školy, poskytují ucelený pohled)  

• na obsahu školního webu se především podíleli K. Knapp (administrátor  webu), 
T.  Hazuchová, R. Hajná, M. Handlířová, M. Pokorný, M. Kulichová, A. Václavíková, 
Z. Závodná, M. Adámek, J. Vyležíková, R. Žlebčíková,  J. Hlaváčková, H. Macková a další,  
členové novinářského kroužku 

• žáci školy byli mimořádně úspěšní při reprezentaci školy na soutěžích okresního, krajského, 
celostátního charakteru i na mistrovství světa, podrobnosti viz příloha výroční zprávy 
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• pravidelná obměna výzdoby školy – nástěnky, výtvarné materiály (vyučující 1. stupně, 
vyučující výtvarné výchovy, spolupracují vyučující Tv, CJ, Ch a F, metodik prevence 
P. Kostelníková) 

• v regionálním tisku byla za školní rok zveřejněna řada zpráv o činnosti školy, zapojení 
do soutěží a organizací akcí, několik informací zveřejněno v regionálním vysílání ČT 1 
(mimo jiné účast M. Musila na MS ve psaní v Paříži) 

• informace o činnosti školy jsou zveřejňovány ve školním časopisu „Záškolák“ (vydáván 4x 
ročně), v místní kabelové televizi, v místním Zpravodaji  

• pracovníci školy se podílejí na organizaci kulturního, společenského a sportovního života 
ve městě 

• V. Společenský ples pod hlavičkou SRPDŠ a ve spolupráci se ZŠ - hlavní organizátorka 
J. Hlaváčková, spolupracuje většina pracovníků školy zejména D. Vopelková, E. Kynická, 
L. Grčková, R. Gavendová, V. Mertová, M. Pokorný, K. Knapp, J. Muroňová, M. Kaletová, 
členové školské rady a zástupci rodičovské veřejnosti 

• povědomí o existenci a činnosti školy je budováno také prostřednictvím propagačních 
materiálů školy, formulářů s logem školy i odznaků, vizitkami, zveřejňováním stručných 
zpráv do místní kabelové televize (Knapp, Pokorný), pořádáním výstav v prostorách školy 
ve spolupráci s Výtvarnou dílnou J. Hrubého, Dne otevřených dveří 

• spolupráce s Jaroslavem Hrubým, Výtvarná dílna – při organizaci kurzů keramiky, linorytů, 
přípravě kulturních vystoupení a školních projektů  

• 4 x ročně třídní schůzky pro rodiče, na připomínky rodičů je reagováno písemným vyjádřením 
ředitele školy prostřednictvím třídního učitele 

• pravidelné konzultační hodiny pro rodiče žáků I. stupně 
• schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
• výroční zpráva je dostupná zájemcům na www.zsma.cz , rovněž je k dispozici v kanceláři 

ekonomky školy 
• výzdoba školy, nástěnky, příprava a organizace školního plesu, výroba dárků k zápisu dětí, 

pro rodiče – vyuč. I. stupně, vychovatelky ŠD, I. Santariusová, M. Pokorný, K. Knapp a další 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část II. 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
 

Hlavní směry výchovy a vzdělávání jsou obsaženy ve Střednědobém plánu práce školy pro roky 
2008 - 2015.  Míra úspěšnosti jejich plnění je podrobně uvedena v Sebehodnotící zprávě školy. 

 
 

A. Řízení a organizace 
a) hospitační činnost podle plánu (zaměření plnění kurikulárního dokumentu školy) 
b) rozvíjení činnosti metodických orgánů  
c) vytváření podmínek pro spolupráci pedagogických pracovníků 
d) průběžná realizace sebehodnocení práce školy  
e) uplatňování organizačních a metodických postupů jako podmínky pro plnění cílů 

stanovených školním vzdělávacím programem  
f) nebyly řešeny žádné stížnosti na činnost školy 
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Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému 
 

Systém a četnost pracovních porad a pedagogických rad zohledňuje potřeby 
organizace výchovně vzdělávací práce školy. Operativně jsou zveřejňovány doplňující 
informace  na nástěnce ve sborovně, v týdenním plánu práce. Plány činnosti byly 
zpracovány na základě připomínek a návrhů pedagogických pracovníků. Účelně je 
využíváno elektronické pošty, která je dostupná každému pracovníkovi. Rovněž agenda 
žáků je vedena v elektronické podobě při dodržování zásad na ochranu osobních údajů. 
Realizace projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice“ řeší 
i zprovoznění školního intranetu s využitím služby serveru iŠkola. Od školního roku 
2011/2012 se plánuje využití nového elektronického informačního systému pro rodiče pod 
názvem EL-KA.  

 
Všechny dokumenty školy jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě  – 

Střednědobý plán práce 2008 - 2015, ŠVP a celoroční plány práce, dále pak týdenní plány. 
Informace pro rodičovskou veřejnost jsou sdělovány prostřednictvím místní kabelové 
televize, ve školním časopisu „Záškolák“, vyvěšením na úřední desce školy, zveřejněním 
v městském Zpravodaji, také jsou k dispozici v regionálním tisku, prostřednictvím 
pravidelně aktualizovaných webových stránek školy. 

Zpětné vazbě slouží elektronická pošta, elektronická žákovská knížka, veškeré 
kontakty na pracovníky školy jsou rovněž dostupné na webových stránkách školy, jsou 
zapsány i v žákovských knížkách. 

 
B. Materiální a technické zabezpečení provozu školy 

 
a) 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 

• přednostně jsou nakupovány nové učebnice a atlasy 
 
 

b) 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). 

V průběhu školního roku bylo investováno z dotací na projekty více jak 20 000 000 Kč 
získaných zřizovatelem ve spolupráci s vedením školy z dotace RR-Moravskoslezsko. 

 
Opravy a modernizace majetku, který je rozhodnutím zřizovatele svěřen do správy vedení 

školy, jsou průběžně zajišťovány.  
 
Průběžně jsou zajišťovány také revize rozvodů plynu, elektřiny, rozvodů vody i 

elektrických přenosných zařízení a dalšího vybavení školy.  
 
Spolupráce se zřizovatelem se řídí interním materiálem „Zásady řízení příspěvkových 

organizací na území města“. 
 

• o investičních akcích rozhoduje zřizovatel ve spolupráci s ředitelstvím školy 
• kontroly ze strany zřizovatele k ekonomickým otázkám řízení školy neshledaly 

pochybení, doporučení k odstranění drobných nedostatků byla obratem realizována 
• organizace zajišťuje v rámci VHČ pronájem školního bufetu, učebny pro potřeby 

Výtvarné dílny pana J. Hrubého, stravování cizích strávníků, pronájmy tělovýchovného 
areálu 

• úspěšné bylo podání ve 2. kole výzvy RR Moravskoslezsko projektu Stavební úpravy 
a modernizace školní jídelny ZŠ Město Albrechtice,  Výzva č. 4.1. – 03, ROP NUTS II 
MSK, i když ve zmenšeném rozsahu úprav zařízení 
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• údržba a modernizace školního prostředí vychází z aktualizovaného střednědobého  plánu 
práce školy pro roky 2008 - 2015 

• nedostávají se finance na  opravu sociálních zařízení v historické budově školy 
• přetrvává nezbytnost oprav dlažeb v nové budově školy, výměna podlahových krytin 

v učebnách (linolea), výměna osvětlení ve třídách (úspornější a výkonnější zářivky), 
výměna podlahy ve velké tělocvičně (náhrada stávajících parket za moderní jednolitý 
sportovní povrch)  

 
c) prověrky bezpečnosti práce 

• byly provedeny v předepsaném termínu, závěry předány zřizovateli včetně komentáře       
a návrhů vedoucích ke zlepšení hygieny a bezpečnosti provozu školy 

• revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách, pracovníci školy se pravidelně proškolují 
k BOZP  

• vypracován nový požární řád školy a veškerá související dokumentace (fa ZABEZPO – 
ing. Kristýna Siudová) 

• postupně provedeny individuální cvičné evakuace tříd a 27.5.2011 společná celoškolní 
evakuace ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

• všichni zaměstnanci školy absolvovali proškolení k první pomoci vedené pedagogy SPgŠ 
a SZŠ Krnov  

 
C. Oblast výchovy a vzdělávání 

 
a) plnění učebních osnov a obsahu tématických plánů 

• na I. stupni byly uplatňovány netradiční formy práce, pozornost patřila také motivaci 
žáků, při činnostech převažovalo vstřícné klima, účelně bylo využíváno dostupné 
didaktické techniky a ICT v kmenových učebnách 

• škola je poskytovatelem vzdělávacích služeb 
• výuka byla organizována podle ŠVP „Cesta“, program prošel bez připomínek kontrolním 

řízením ČŠI včetně kontroly jeho realizace při inspekci v září 2010 
• učivo se probíralo v souladu s učebními a tématickými plány, které byly průběžně 

aktualizovány 
• stálá pozornost je věnována tématice „Ochrany obyvatel za mimořádných situací“  
• rezervy jsou ve vedení žáků  ke schopnosti sebehodnocení  
• dostupné učební pomůcky se využívaly účelně 
• většina žáků vystupuje s přiměřeným sebevědomím, nebojí se prezentovat své znalosti     

a dovednosti na veřejnosti (kulturní vystoupení, soutěže a podobně), žáci úspěšně 
komunikují se svým okolím 

• celkově odvedli pedagogičtí pracovníci velmi dobrou práci, činnost školy je většinově 
příznivě hodnocena rodiči, zřizovatelem i žáky 

• stálá pozornost byla věnována začleňování témat do výuky souvisejících s prevencí 
rasismu, xenofobie, intolerance, témat vztahujících se k roli ČR v EU 

• zaměření na projektovou činnost – podstatné zvýšení co do počtu i kvality jejich přípravy 
učiteli i samotnými žáky (např. Zdravá strava, Den Země, Čertovský den – prezentace 
výtvarných prací, Dopravní výchova, Vesmír, Ovoce do škol, Divadlo, Domácí zvířata, 
Řemesla, Zástupci hmyzu, Obratlovci, Orgány a orgánové soustavy, Zdravá výživa, 
O městě a vodě, Státní symboly, Zimní sporty, Naše země, Pohádka a řada dalších) 

 
 

b) výsledky vzdělávání žáků (testy, kontrolní práce, prověrky, zkoušky) 
• všichni žáci byli úspěšní v přijímacím řízení ke studiu na středních školách včetně škol 

s maturitou, 70% žáků absolvovalo přijímací zkoušky – všichni úspěšně (Pavlína 
Kostelníková byla nejúspěšnější ze všech žáků přijatých k docházce na Gymnázium 
Krnov) 

• ředitelstvím školy nebyly zadány vlastní prověrky a testy 
• kontrolní práce a prověrky byly připraveny v rámci činnosti metodických orgánů 
• vědomosti žáků v průměru odpovídají testem zjištěným studijním předpokladům 
• řada rodičů kladně hodnotí skutečnost, že se žákům dostává široký prostor prezentovat 

se na veřejnosti, vedení žáků k samostatnosti a přiměřenému sebevědomí 
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c) příprava žáků na vyučování 
• pro zadávání domácí přípravy ve vyučovacích hodinách  byl zajišťován dostatečný 

časový prostor 
• úkoly jsou v odůvodněných případech diferencované, k rozšíření učiva jsou zadávány 

dobrovolné domácí úkoly 
• využívání ICT při předávání informací rodičům nemocných dětí o probírané látce 

a zadání DÚ  
 

d) tělesná výchova 
• je provázána s činností sportovních zájmových kroužků a aktivit (aerobik, stolní tenis, 

tenis, kopaná, odbíjená, florbal) 
• záměr pro budoucnost – vedení žáků směrem k prožitkům, k vytváření vztahu 

k tělovýchově a sportu  
 

e) výuka cizích jazyků – JA a JN 
• výuka angličtiny probíhá od  třetích  ročníků tzv. audioorálním  kurzem s maximálním 

využitím interaktivních tabulí se spoustou programů pro začátečníky 
• ve výuce se využívá netradičních forem práce – máme 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,  využíváme 
možnosti krátkých videonahrávek namluvených rodilým mluvčím 

• intenzivní využívání  nové počítačové učebny, umožňující využití aktivizujících 
výukových metod -  kvalitní poslech a procvičování výslovnosti, zvyšující kvalitu 
vzájemné komunikace žáků mezi sebou i s vyučujícím 

• pravidelně připravujeme žáky na olympiádu z anglického jazyka 
• již od 1. třídy si každý žák vytváří vlastní portfolio, ve kterém má založeny písemné 

práce, individuální miniprojekty, pracovní listy, u starších žáků eseje na probírané téma, 
čímž je přehledně mapován vývoj schopností a dovedností v cizím jazyce 

• třídy navzájem prezentují své jazykové dovednosti např. představováním vytvořených  
projektů, dramatizací jednoduchých pohádek, žáci druhého stupně připravují jazykové 
hry pro mladší kamarády  

 
f) environmentální výchova 

• do všech vyučovacích předmětů, do práce školní družiny i zájmových aktivit byla 
zařazována vhodná témata 

• na škole pracoval ekologický kroužek pod vedením uč. Hany Mackové 
• žáci se zúčastňovali různých školních i mimoškolních aktivit, které zvyšovaly 

environmentální vědomí a získávali větší odpovědnost za své jednání ve vztahu 
k životnímu prostředí:                                    
o učili se využívat různých informačních zdrojů v průběhu environmentální výchovy  
o byli vedeni k aktivní a důsledné péči o interiér školy, udržování čistoty a pořádku 
o v projektech Třídím, třídíš, třídíme a Recyklohraní se aktivně věnovali třídění 

odpadů a sběru  druhotných odpadových surovin 
o zúčastňovali se výletů do přírody a přírodních rezervací, osvojovali si praktické 

dovednosti pro chování a pobyt v přírodě 
o zpracovávali projekty s ekologickou tématikou 
o učili se znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí a rozumět 

svému regionu 
o s úspěchem se aktivně zapojovali do přírodovědných soutěží 

 
 

g) ochrana člověka za mimořádných situací 
• bylo postupováno v souladu s metodikou MŠMT 
• ve spolupráci se Záchranným sborem hasičů MSK proběhla preventivní akce pro děti 

z I. stupně včetně nácviku činností při vzniku požáru a dalších praktických činností 
• žáci navštívili hasičské zbrojnice v Krnově a ve Městě Albrechticích (výborná spolupráce 

se SDH Město Albrechtice) 
• bylo využíváno videokazet a dostupného materiálu – obvazy, dlahy, resuscitační loutka 
• žáci z I. stupně navštívili kurzy zdravovědy na SPgŠ a SZŠ v Krnově 
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h) práce s integrovanými žáky a se žáky s SPU 
• pokračuje úspěšně spolupráce s SPC Opava a PPP Bruntál (el. pracoviště Krnov) při 

řešení individuálních problémů dětí 
• vybraným žákům je poskytována základní logopedická péče, od září 2007 působí 

v budově školy odborný logopedický pracovník 
• žákům s poruchami učení se věnovaly čtyři vyučující z I. stupně, dále pak vyučující 

určení individuálními vzdělávacími plány 
 

i) výchova ke zdraví, zdravý životní styl 
• výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky, témata byla 

průběžně  zařazována do všech vyučovaných předmětů -  prvouka, přírodověda, člověk 
a zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie a tělesná výchova 

• žáci si osvojovali zásady odpovědného chování a rozhodování v situacích souvisejících 
s aktivním zdravím (např. poskytování první pomoci, zdravá výživa, nebezpečí drogové 
závislosti, pohybová aktivita, zdravé mezilidské vztahy, ochrana životního prostředí) 

• zařazování tělovýchovných chvilek na I. stupni, pobyty v přírodě 
• ve škole praktikován pitný režim, automat na výdej mléčných výrobků 
• byl uplatňován komplexní přístup - přírodověda, přírodopis, RV, ČJ a Z, MPPP (mimo 

jiné prevence kouření a požívání alkoholu), spolupráce s pediatrem a zubním lékařem 
• pořádány četné sportovní akce, rozšířená nabídka pohybových aktivit ve spolupráci 

s organizacemi ve městě (florbal, tenis, kopaná, odbíjená) 
•  škola uspořádala lyžařský kurz, pravidelné pobyty dětí ze ŠD mimo budovu školy, 

výlety do blízkého okolí, pobyty v přírodě, návštěvy plaveckého bazénu a kluziště 
v Krnově, kurzy dopravní a zdravotní výchovy 

• vyučující uspořádali v mimoškolní době akce spojené s pohybovými aktivitami (návštěva 
plaveckého bazénu, turistické aktivity a podobně) 

• žáci vybraných  tříd se zúčastnili povinného i  rozšiřujícího kurzu plavání 
• prostředí školy je estetické 
• pracovnicemi školní jídelny byl zajišťován pitný režim žáků, doplňkově žáci využívali      

i nabídky školního bufetu 
• dětem byla dostupná široká nabídka zájmové a mimoškolní činnosti, v mnoha případech 

ve spolupráci s organizacemi ve městě 
 

j) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
• trvalým úkolem je zlepšování klimatu a kultury školy, rozvíjení vztahů vzájemného 

respektování bez ohledu na postavení a věk 
• výchovná poradkyně postupně uváděla metodičku prevence do dané problematiky 

a společně sledovaly změny v legislativě v souvislosti s přijetím nového „Školského 
zákona“, úpravy koncepce školního poradenství a prevence 

• spolupráce s rodičovskou veřejností ohrožených dětí se zlepšila, při řešení zásadních 
problémů se postupovalo v součinnosti s MěÚ Město Albrechtice a orgány péče o dítě 

• rodiče byli vtaženi do řešení aktuálních problémů – pohovory, spolupráce s kurátory, 
organizování besed pro žáky 

• ve školním roce 2010/11 bylo postupováno podle metodického pokynu č.j.: 27317/2004-
 24, Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole 

• pozornost byla věnována rozvíjení specifických školních aktivit pro jednotlivé ročníky 
(sportovní aktivity, filmová představení) 

• zvyšuje se počet žáků experimentujících s kouřením, v devátých ročnících se zvýšila 
absence žáků  včetně neomluvené, tu se podařilo zavčas podchytit, nebylo proto nutné 
vtahovat k řešení příslušné orgány 

 
k) práce s pedagogickou dokumentací 

• evidence dokumentace a její archivace je vedena elektronicky 
• všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích osobního 

charakteru dětí a jejich rodičů 
• aktuálnost a obsahová správnost ped. dokumentace je pravidelně kontrolována VP, 

nejsou zjišťovány závažnější nedostatky 
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• aktuální informace uváděné v pedagogické dokumentaci (integrace, SPU, zdravotní stav, 
sociální podmínky a další) jsou pravidelnou součástí jednání pracovních porad                     
a pedagogických rad 

 
l) účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky 

• výborných výsledků dosáhli žáci v soutěžích okresního, krajského, celostátního 
charakteru i na mistrovství světa 

• účast žáka Milana Musila na Mistrovství světa v kvalifikovaném psaní v Paříži 
• dosažené výsledky odpovídají obětavé práci většiny pedagogických pracovníků a jejich 

schopnosti motivovat žáky 
• podrobné údaje viz v příloze č. 2 

 
m) chování žáků a jejich vzájemné vztahy 

• žáci mají pěkný vztah k integrovaným žákům, jsou jim ochotni pomáhat 
• otázky utváření vztahů mezi žáky a způsob jejich komunikace byly součástí jednání na 

třídnických hodinách a při dalších aktivitách školy  
• podrobnosti k hodnocení chování jsou uvedeny v příloze výroční zprávy  
• nebyly zjištěny žádné zásadní výchovné problémy, jeden závažnější případ byl řešen 

v kompetenci výchovné komise a kurátorky 
 

n) vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči  
• z každodenní praxe vyplývají většinově velmi dobré vztahy mezi učiteli a rodiči, stejně 

jako mezi učiteli a žáky 
• ke zlepšení informovanosti rodičů a předcházení nedorozumění je s úspěchem využíváno 

služeb elektronické žákovské knížky, využitím služeb www.iskola.cz 
 

o) prevence sociálně patologických jevů 
• pravidelné seznamování žáků s informacemi o nepřípustnosti kyberšikany, bezpečném 

pohybu na internetové síti, informace k prevenci pravidelně také na školním webu 
• přínosná činnost spolupráce výchovné poradkyně, preventistky sociálně patologických 

jevů na úseku prevence a dalších pedagogických pracovníků (plán zpracovala 
P. Kostelníková) 

• pokračovala spolupráce k prevenci těchto jevů s p. Tomanem z PPP Bruntál, SVP Krnov 
 
 

p) klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2010/11 
• 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. 3 

 
 

q) volba povolání 
• vyučuje se v rámci předmětu pracovní činnosti 
• výuka probíhá 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 

• pedagogičtí pracovníci pracující ve školní metodické sekci „Člověk a svět práce“ seznamují 
průběžně žáky se zaměřením jednotlivých pracovních profesí především formou široké 
nabídky exkurzí, besed a účasti v pracovních dílnách (akcí spojených s volbou povolání se 
uskutečnilo celkem 16 žáků) 

• vyučování bylo doplněno osmihodinovým kurzem „Profesní orientace“ 
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• žáci se učili orientovat v profesní nabídce a informačních zdrojích pro volbu povolání, 
využívali poznatků z oblasti sebepoznání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti 

• nově získali vycházející žáci i podrobné informace z ÚP 
• spolupráce žáků, jejich zákonných zástupců, třídních učitelů a výchovné poradkyně pro volbu 

povolání usnadnilo žákům rozhodování při výběru svého budoucího profesního zaměření 
 
 

r) údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na 
středních  školách 
• ve školním roce 2010/11 ukončilo povinnou školní docházku 51 žáků (všichni z devátého 

ročníku, z toho 26 úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky, tj. 51%) 
• celkem bude studovat maturitní obor 60% žáků 
• ne všichni žáci byli přijati ke studiu v prvním kole přijímacího řízení, kdy mohli podat 

přihlášky na tři střední školy, v druhém kole přijímacího řízení nebyl počet přihlášek omezen 
• žáci využili prezentací středních škol na „burze“ v Krnově 

 
 
s) Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd 

 
Gymnázium Krnov, příspěvková organizace - 5 
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Opavská 49 - 6 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace -6 
Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace - 10 
Střední průmyslová škola, Bruntál – 2 
SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov – 7 
Střední průmyslová škola stavební Opava – 3 
Střední lesnická a strojírenská škola Šternberk– 1 
SOU Olomouc - 1 
SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava – 2 
Vítkovická SPŠ a Gymnázium Ostrava Hrabůvka – 2 
OA Opava -1 
SŠ podnikání a služeb - 1 
Střední soukromá škola Praktik Horní Benešov – 1 
IUVENTAS Soukromé gymnázium a SOŠ s.r.o. – 1 
SŠ prof. Zdeňka Matějíčka Ostrava Poruba - 2 

 
 
t) další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, 

péče o talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí …) 
 
 

1) přiměřenost a individuální přístup k žákům 
• pokračuje spolupráce s  PPP Bruntál  
• individuální přístup k žákům s logopedickými vadami (spolupráce s logopedkou 

p. Večeřovou z SPC Bruntál - Z. Závodná) 
• na škole pracují čtyři dyslektické asistentky, které provádějí reedukaci žáků s SPU 

(p. uč.  Jitka Hlaváčková, Jana Vyležíková, Zdeňka Závodná a Taťána Hazuchová) 
• vyučující zadávají individuální a diferencované úkoly, skupinovou práci, vedou žáky ke 

spolupráci všech 
• možnost využívání výukových programů pro žáky s SPU včetně upraveného programu 

ZAV 
• v cizích jazycích je u integrovaných žáků tolerován fonetický zápis cizích slov 
• pokračuje velmi dobrá spolupráce s SPC Opava k integraci zdravotně postižených žáků 
• informace o integrovaných žácích a o žácích s SPU jsou pravidelnou součástí jednání 

pedagogických rad (ve školním roce bylo integrováno 14 žáků s SPU) 
• úspěšná spolupráce všech pedagogických pracovníků s VP Radkou Žlebčíkovou  
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2) péče o talentované žáky 
 

• talentovaní žáci byli průběžně připravováni na soutěže od regionálních až mistrovství 
republiky (vysoce úspěšná účast v internetové soutěži  – psaní na klávesnici PC), 
p. uč.  T. Kurečková 

• příprava žáků na olympiády (zeměpisné, biologické,chemické), výsledky v příloze 
výroční zprávy 

• výuka finanční gramotnosti (M. Pokorný) 
• vedení žáků k přípravě a prezentaci miniprojektů, ke schopnosti formulovat a vyjadřovat  

vhodnou formou vlastní názory 
• individuální přístup vyučujících 
• individuální přístup při zadávání úkolů (zajímavé úkoly v matematice, rébusy, 

doplňovačky, samostatná práce s internetem) 
• výchova k pomoci slabším spolužákům, na I. stupni formou skupinové práce, 

myšlenkové mapy, brainstorming skupinový, ve dvojicích, zapojení do celoroční hry    
„O chytré hlavy“ 

• nabídka kurzů -  kurz společenské výchovy pro žáky 8. ročníků, kurz keramiky 
ve spolupráci s „Výtvarnou dílnou“ p. Jaroslava Hrubého, lyžařský kurz, zdokonalovací 
plavecký kurz a další 

 
3) integrace žáků s SPU 

• individuální přístup vyučujících 
• stálá spolupráce s odbornými pracovišti 
• bylo integrováno 14 žáků s SPU 
• pravidelnou reedukaci provádějí dyslektické asistentky Zdeňka Závodná, Jitka 

Hlaváčková a Jana Vyležíková, Taťána Hazuchová  
 

4) integrace žáků s tělesným postižením 
• integrována 1 žákyně s tělesným postižením 
• při výuce je postupováno podle individuálních plánů schválených odbornými pracovišti 

(Taťána Hazuchová)            
 

5) práce s portfoliem 
• vedení portfolia je povinností vyučujících 
• celkové se zlepšila práce s portfoliem  - žákovským i učitelským 
• rezervy jsou ve využívání k hodnocení pokroku žáků a k vlastnímu sebehodnocení 
• vedení v písemné nebo digitální podobě 
• rozsáhlé školní portfolio je k dispozici – fotografie a videa z činnosti školy 
• rodiče mají možnost nahlížet do portfolií na třídních schůzkách 

 
6) informační gramotnost (školní knihovna, ICT…) 

Cíle jsou uvedeny ve  Střednědobém a celoročním plánu práce školy, konkrétně 
zapracovány do plánů metodických orgánů (návštěvy knihoven, výstav…). Do výuky byly 
zařazovány prvky mediální výchovy (informatika, povinně volitelný předmět informatika 
a mediální výchova), realizovány záměry obsažené v MPP (prevence xenofobie, rasismu).  

Každá vyučující z I. stupně pravidelně jednou za měsíc zpracovala metodický list se 
zaměřením na čtenářskou gramotnost – práce s textem. 

Žáci jsou vedeni ke schopnosti pracovat s informacemi v rámci mezipředmětových 
vztahů (literární gramotnost, dokumentová gramotnost, kvantitativní gramotnost…).  
Činnosti se zvýšenou pozorností k problematice: 

 
 
a) školní knihovna  

 možnost zapůjčit potřebnou literaturu měli žáci ve školním roce 2010/2011 každé 
úterý od 14:00 do 15:00, na požádání správce knihovny (Nely Čtvrtníčkové) 
kdykoliv 

 celkem bylo zapůjčeno 272 knižních výtisků 
 školní knihovnu využívali výhradně žáci z I. stupně, ve výpůjčkách převažovaly 

pohádky a literatura pro děti a mládež 
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 vyučující z I. stupně zapůjčili literaturu pro potřeby společné četby v hodinách 
(Kytice, Školník Kulda je jednička, Poprask v lunaparku, Devatero pohádek) 

 z I. stupně eviduje knihovna přes deset pravidelných čtenářů 
 žáci II. stupně neprojevili o možnost zapůjčení literatury ze školní knihovny zájem, 

výjimkou jsou žáci 6. ročníků, ti si zapůjčili romány pro děti a mládež (Harry Potter, 
dívčí literatura) 

 žákyně 8. ročníků využily služeb knihovny při tvorbě referátů do dějepisu 
 vyučující jazyka českého na II. stupni pracovali v hodinách se Slovníkem spisovné 

češtiny 
 vyučující jazyka českého na vyšším stupni dále v rámci práce s knihou vybrali Staré 

řecké báje a pověsti, Povídky z jedné a druhé kapsy a Indianu Jonese 
 žáci 6. ročníků navštívili Městskou knihovnu Město Albrechtice, mnozí z nich  

se stali pravidelnými návštěvníky, rovněž se zúčastnili čtenářské soutěže  
 v rámci činnosti školní knihovny se v květnu 2011 uskutečnilo první autorské čtení 

žáků II. stupně, původní záměr si kladl za cíl uspořádat dvě autorská čtení ve 
školním roce, z důvodu nedostatku žákovských textů v prvním pololetí se vyučující 
jazyka českého rozhodli pouze pro jednu prezentaci slohových prací 

 z důvodu nízkého zájmu žáků o četbu nebyl fond školní knihovny obohacen o žádné 
nové výtisky 

Zpracovala Nela Čtvrtníčková, vedoucí školní knihovny 
 

b) Městská knihovna v Krnově 
 návštěva knihovny všech tříd z I. stupně včetně účasti na besedě - témata vztahující 

se k výuce dle ŠVP „Cesta“ 
 

c) ICT, časopisy 
 žáci jsou vedeni k průběžnému využívání internetu v době výuky i v přípravě 

na ni za podmínky neporušování autorských práv 
 žáci jsou pravidelně seznamováni se zásadami bezpečné práce s internetem, 

informace i pro rodiče na www.zsma.cz 
 

 
7) vyhodnocení Minimálního preventivního programu  

 
Základním cílem prevence zůstává výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, vedení 

k pozitivnímu chování a k rozvoji harmonické osobnosti. 
 

a) analýza preventivního programu 
 

 všichni pracovníci školy vytvářejí příjemné pracovní prostředí a pozitivní vztahy 
k žákům, což se projevuje i ve vztazích mezi žáky nejen v třídních kolektivech, 
ale i k ostatním žákům školy  

 v oblasti prevence SPJ všichni pracovníci úzce spolupracují: vedení školy, třídní 
učitelé, výchovný poradce, metodik prevence, vychovatelky ŠD, systematickým 
působením se snaží předcházet nežádoucím jevům, jakékoliv náznaky problémů 
v chování žáků jsou okamžitě řešeny 

 program je zaměřen na zlepšování klimatu školy, rozvíjení vztahu vzájemného 
respektování mezi žáky i pracovníky školy 

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

 realizace záměrů obsažených v MPP poskytuje žákům možnost seznámit se 
se zásadami rozvíjení zdravého životního stylu, k osvojování si pozitivních vzorů 
chování, k rozvoji osobnosti  

 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 

 pokračuje hledání cest k zapojení rodičů do preventivní péče, prostředkem k jejich 
získávání jsou individuální jednání na konzultačních třídních schůzkách za 
přítomnosti dětí 

 pravidelně je aktualizován obsah nástěnky metodika školní prevence 
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 průběžně je aktualizován vnitřní předpis pro předcházení a řešení prevence 
negativních jevů na škole dle metodik MŠMT 

 zdrojem informací a prostředky k plnění cílů jsou osobní kontakty pedagogických 
pracovníků se žáky, osobní příklad všech pracovníků školy (ve všech prostorách 
školy je dodržován zákaz kouření) 

 žáci i rodiče mají možnost stále využívat elektronické pošty i telefonu ke kontaktu 
se všemi  pedagogickými pracovníky školy, upřednostňujeme však osobní jednání 

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

 
b) spolupráce s odborníky 

 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 

 preventivní akce profesionálních hasičů z Bruntálu pro dětí I. stupně a 6. tříd 
 beseda žáků s pracovníky K-centra Krnov – protidrogová problematika 

Pavlína Kostelníková, školní metodik prevence 
 

 
 
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 
 ano ne věk celkem 

případů 
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 
kouření / - 11 – 15 2 

záškoláctví / - 11 – 15 8 
šikana / - 11 – 15 8 
gambling - - - 0 
kriminalita - - - 0 
rasismus - - - 0 
jiné - - - 0 

 
 

8) výuka nepovinného předmětu náboženství:              ano  
 název registrované církve, náboženské společnosti: římskokatolická církev  
 zařazení žáci z jiných škol: ne 

 
 
 

9) metodické orgány pracující na škole: 
• výchozím dokumentem je „Bílá kniha“ a ŠVP 
• činnost v sekcích podle vzdělávacích okruhů stanovených  RVP a ŠVP 
• východiskem je střednědobý plán práce školy na roky 2008 – 2015 

 
 

Vzdělávací oblast  Vzdělávací obor Členové pracovní skupiny 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 Český jazyk a 
literatura, cizí jazyk, 
další cizí jazyk 

ved. J. Hlaváčková, J. Pokorná,         
T. Hazuchová, M. Handlířová,          
R. Gavendová, N. Čtvrtníčková,             

Matematika a její 
aplikace 

  ved. M. Pokorný,  Z. Závodná,          
R. Žlebčíková, P. Kostelníková,            
D. Vopelková 

Informační                   
a komunikační 
technologie 

  ved. K. Knapp, E. Kynická, 
M. Pokorný, D. Vopelková 

Člověk a jeho svět  Prvouka, Vlastivěda, 
Přírodověda 

ved.  J. Vyležíková,  M. Adámek, 
H. Macková 
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Člověk a společnost  Dějepis, Výchova       
k občanství 

ved.  T. Kurečková,  J. Pokorná 

Člověk a příroda  Fyzika, Chemie, 
Přírodopis, Zeměpis 
(spol. a příroda) 

ved. H. Macková, M. Adámek, 
V. Mertová 

Umění a kultura  Hudební výchova, 
Výtvarná výchova 

ved. M. Handlířová, M. Klimešová,       
E. Kynická, T. Hazuchová,                
L. Grčková, D. Vopelková,                 
I. Santariusová 

Člověk a jeho zdraví  Výchova ke zdraví, 
Tělesná výchova 

ved. M. Adámek, H. Macková,           
R. Gavendová, L. Grčková,  R. Hajná 

Člověk a svět práce   ved. R. Žlebčíková, J. Vyležíková,       
*zástupci vedoucích metodických orgánů dle vzdělávacích oblastí jsou vyznačeni kurzívou 

 
 

10) zapojení pedagogických pracovníků do okresních metodických orgánů:  
• Zdenka Závodná – členka kabinetu I. stupně  při KVIC Krnov 

 
11) příhraniční spolupráce 

• stagnuje spolupráce s Lyceem v Komprachticích a se Základní školou v Petrovicích 
 

12) výsledky školy v soutěžích a další aktivity při škole 
• viz příloha č. 2 

 
13) další aktivity při škole 

 
Datum: Název akce: Organizoval: 
  1. 9. 2010 Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 všichni PP 
  6. 9. 2010  Zahájení projektu „Šablony EU“ přihlášení PP 
  8. 9. 2010 Třídní schůzka s rodiči žáků 1. tříd Vopelková 
15. 9. 2010 Zahájení plaveckého výcviku –  Hajná, Hazuchová 

 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. třída Kynická, Závodná 
   Hlaváčková   

21. 9. 2010 Exkurze do čističky odpadních vod, 4. A Hazuchová 
22. 9. 2010 Třídní schůzky s rodiči TU, všichni PP 
23. 9. 2010 Výlet do Planetária Ostrava – 4. třída, 5. B Hazuchová, Vyležíková 
30. 9. 2010 Beseda s knihovnicí v M. Al-cích – 4. třída Hazuchová 
  6. 10. 2010 Kurz první pomoci SPgŠ Krnov -4. třída Hazuchová 
13. 10. 2010 Celodenní vycházka do přírody – 1. třída Václavíková, Vopelková 
20. 10. 2010 Ekorada  Macková, Mertová 
14. 10. 2010 Celodenní vycházka do přírody – 3. A Závodná 
  5. 11. 2010 Koncert skupiny Marbo – 1. stupeň Hazuchová, TU 
10. 11. 2010 Schůzka VP a TU s rodiči vycházejících žáků Žlebčíková – VP, TU 
10. 11. 2011 Konzultační třídní schůzky s rodiči všichni PP 
10. 11. 2010 Přehlídka řemesel Krnov – 8. ročníky Žlebčíková, TU 
12. 11. 2010 Bruslení v Krnově – 5. B Vyležíková 
18. 11. 2010 Pobyt v Krnově – 18.-19.11.2010, DDM Méďa, Grčková 
 výšlap na Cvilín, bazén, bruslení – 5. A 
  3. 12. 2010 Předvánoční setkání současných a bývalých všichni pracovníci školy 
 pracovníků školy v Kavárně – vystoupení   
 dětí na flétnu, představení dětí ze ŠD      
8. 12. 2010 Krnovská Regína, 8. B T. Kurečková   
9. 12. 2010 Příběh planety Země- interaktivní výstava  
 v Ostravě, 3. B + 4. třída Hazuchová, Hajná 
9. 12. 2010 Návštěva knihovny, 6. A a 6. B Čtvrtníčková 

  10. 12. 2010 Bruslení v Krnově, 5. B Vyležíková 
21. 12. 2010 Operka O dvanácti měsíčkách, žáci hráli spolužákům Handlířová, všichni PP 
22.12. 2010 Vánoční besídky ve třídách TU 
26. 1. 2011 Recitační soutěž pro II. stupeň Handlířová 
27. 1. 2011 Zápis žáků do 1. tříd vyučující 1. stupně 
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  5. 1. 2011 Mladý Demosthenes, školní kolo Pokorná 
18. 1. 2011 Konzultační tř. schůzky pro rodiče dětí z 1. ročníku Vopelková 
20. 1. 2011 Den otevřených dveří na naší ZŠ všichni PP 
27. 1. 2011 Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 Muroňová, vyuč. I. st. 
31. 1. 2011 Kino – Mikulášovy patálie 1. – 5. třída vyučující I. stupně 
  5. 2. 2011 Školní ples Hlaváčková 
  6. 2. 2011 Lyžařský kurz – zahájení, 7. třídy, do 11. 2. 2011 Adámek, Gavendová, 
     Vyležíková 
  9. 2. 2011 Beseda s Policií ČR pro 8. a 9. třídy vyučující II. stupně 
11. 2. 2011 Beseda s Policií ČR pro 1. – 3. třídy TU  
16. 2. 2011 Pythagoriáda – 7. B a 7. A R. Žlebčíková 
16. 2. 2011 Soutěž v recitace pro žáky z II. stupně M. Handlířová 
17. 2. 2011 Soutěž v recitaci pro žáky z I. stupně Hlaváčková, Vyležíková 
  2. 3. 2011 Konzultační třídní schůzky všichni PP 
  7. 3. 2011 Kin-Ball, ukázka nového sportu pro žáky Adámek, Knapp 
  7. 3. 2011 Okresní kolo v recitační soutěží I. a II. stupeň Krnov Hlaváčková 
  9. 3. 2011 Okresní kolo zeměpisné olympiády Krnov Adámek 
  9. 3. 2011 Čert a Káča – loutková pohádka, Krnov, 3. A Závodná 
  9. 3. 2011 ZAV –školní kolo soutěže Kurečková, Kulichová, 
   Kostelníková 
11. 3. 2011 Bruslení v Krnově, 3. B Hajná 
14. 3. 2011 Scio test  Finanční gramotnosti – 15 žáků z 9. tříd Pokorný 
17. 3. 2011 Školní kolo „Matematický Klokan“ Pokorný 
21. 3. 2011 Okresní kolo olympiády v JČ v Krnově 2 žáci z 9. tříd Pokorná 
21. 3. 2011 Matematický klokan – 4. – 9. třídy Pokorný 
22. 3. 2011 Soutěž ve vybíjené žáků I. stupně v Krnově Grčková  
23. 3. 2011 Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr, vybraní žáci Kurečková 
 7. tříd, Baťova vila ve Zlíně 
25. 3. 2011 Bruslení v Krnově, 3. B Hajná 
25. 3. 2011 Krajské kolo chemické olympiády v Ostravě Mertová 
25. 3. 2011 Volejbalová soutěž v Krnov Adámek 
25. 3. 2011 3. A – bruslení v Krnově Závodná 
11. 4. 2011 1. – 5. třídy divadlo Opava – Zachraňte pohádky Hazuchová, TU 
12. 4. 2011 Okresní kolo Biologické olympiáda – DDM Krnov Macková 
14. 4. 2011 Okresní kolo Ekologické soutěže – Bruntál – 12 žáků Macková 
18. 4. 2011 Velikonoce na dědině - výlet do Rožnova 3. B a 4.tř. Hazuchová, Hajná 
18. 4. 2011  Sázení stromků u chaty Anna 18. 4. 2011 - 20. 4. 2011 Závodná, Kulichová, 
 3. A, 3. B, 2. A, 2. B, 5. A, 5. B Hlaváčková, Kynická, 
   Vyležíková, Grčková 
18. 4. 2011 Cvičný požární poplach všichni pracovníci 
18. 4. 2011 Výlet do Rožnova – Velikonoce na dědině 3. B a 4. Hajná, Hazuchová 
19. 4. 2011 Krajské kolo recitace Ostrava Hajná 
  2. 5. 2011 Beseda k prevenci PO s HZS MSK Bruntál 2. třídy Hlaváčková, Kynická 
 a 6. třídy Santariusová,  
   Čtvrtníčková 
  4. 5. 2011 Dopravní hřiště Krnov, 2. A a 2. B Hlaváčková, Kynická 
  4. 5. 2011 Talentová soutěž ZAV v Bruntále – vybraní žáci Kurečková  
  4. 5. 2011 Výlet 5. A do Prahy Grčková 
 5. 5. 2011 Prezentace ZŠMA v Praze – účast a obhajoba Hajná 
 naší školy do soutěže „Nejlepší škola“   
  6. 5. 2011 Beseda pro děvčata 6. tříd – hygiena, sexualita Macková 
11. 5. 2011 Konzultační třídní schůzky pro rodiče všichni PP 
12. 5. 2011 Fotografování tříd a nejlepších žáků Pokorný 
18. 5. 2011 Autorské čtení pro žáky 6. - 9. tříd Čtvrtníčková  
19. 5. 2011 Krajské kolo BiO, kategorie D, H. Petrová, D. Weiss Macková 
20. 5. 2011 Beseda žáků 9. tříd v K-centru Krnov Kostelníková 
   Handlířová 
20. 5. 2011 ZAV junior M ČR v Karviné – Musil, Ondrašík, Kurečková  
 Adamčíková, Moravec 
24. 5. 2011 Dopravní výchova na dopravním hříšti Krnov - 3. A Závodná 
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25. 5. 2011 Závěrečná Ekorada Macková, Mertová 
26. 5. 2011 Eko vycházka s úpravou turistické stezky směr  Čtvrtníčková, Mertová 
 Dubí hora, 6. a 7. třídy Macková, Santariusová 
30. 5. 2011 Beseda k prevenci PO s HZS MSK Bruntál pro Adámek, Gavendová, 
 2. a 6. třídy Hlaváčková, Kynická, 
   Pokorná 
31. 5. 2011 ZUŠ Město Albrechtice, vystoupení ve 3. třídách Hajná, Závodná 
31. 5. 2011 Beseda pracovníků K-centra s žáky 6. – 8. tříd Kostelníková 
  1. 6. 2011 Vycházka do přírody, 3. A Závodná 
  1. 6. 2011 Školní výlet 6. A – Olomouc Santariusová 
  2. 6. 2011 Vycházka do Linhartov, prohlídka zámku, 4.tř. Hazuchová 
  2. 6. 2011 Školní výlet 7. A, 7. B – Boskovice Macková, Mertová 
  3. 6. 2011 Školní výlet 9. A, 9. B – Rakousko, pětidenní Handlířová, Kostelníková 
  4. 6. 2011 Vystoupení s country tanci na náměstí, 3. A Závodná 
  7. 6. 2011 Školní výlet 8. B – Olomouc, dvoudenní Kurečková, Doležalová 
  8. 6. 2011 Školní výlet 2. A, 2. B – Dinopark Orlová Hlaváčková, Kynická, 
   Honajzerová 
  8. 6. 2011 Školní výlet 4. B – Příbor , Hukvaldy, Kopřivnice, Hazuchová 
 Štramberk – dvoudenní 
10. 6. 2011 3. B – spaní ve škole Hajná 
13. 6. 2011 Školní výlet 3. A, 3. B – Dinopark Orlová Hajná, Závodná 
14. 6. 2011 Školní výlet 8. A – Olomouc, dvoudenní Adámek 
14. 6. 2011 Školní výlet 5. B – Holčovice, dvoudenní Vyležíková, Kulichová 
16. 6. 2011 Školní výlet 1. třída – Dinopark Orlová Vopelková 
16. 6. 2011 Školní výlet 5. A – dvoudenní, Příbor, Kopřivnice Grčková 
 Štramberk 
16. 6. 2011 Školní výlet 6. B – Heřmanovice, Zl. Hory, dvoudenní Čtvrtníčková 
16. 6. 2011 Eko vycházka s úpravou turistické stezky směr Adámek, Handlířová 
 Dubí hora, 8. a 9. třídy Kostelníková,                                                                                                                                                                                     
Kurečková 
17. 6. 2011 Vystoupení žáků na slavnostech v Dívčím Hradu Hajná, Václavíková 
20. 6. 2011 Kouzelnické vystoupení pro 1. stupeň Hazuchová, TU 
21. 6. 2011 Divadelní představení 7. B Flash a 20 let tance Macková 
21. 6. 2011 5. ročník O přeborníka školy v šachu Pokorný 
21. 6. 2011 Dopravní soutěž pro 1. stupeň Grčková, TU 
22. 6. 2011 Atletický den pro 1. stupeň Vopelková, TU 
23. 6. 2011 Vycházka na Linhartovský zámek, 2. třídy Hlaváčková,Kynická 
24. 6. 2011 Vycházka na Linhartovský zámek, 6., 7. a 8. třídy Santariusová, TU 
24. 6. 2011 Rozloučení s dětmi 3. A – chata Devítka, dvoudenní Závodná, rodiče 
27. 6. 2011 Exkurze do hasičské zbrojnice v Krnově, 2. třídy Hlaváčková, Kynická 
27. 6. 2011 Vystoupení historického šermu – 3. – 8. třídy Kurečková, TU 
27. 6. 2011 Rozloučení žáků 9. tříd na MÚ Kostelníková, Handlířová  
28. 6. 2011 Exkurze do Kofola klubu v Krnově – 4. třída Hazuchová 
28. 6. 2011 Rozloučení 9. A s mladšími spolužáky Handlířová, ostatní 
vyuč. 
29. 6. 2011 Rozloučení 9. B s mladšími spolužáky Kostelníková, PP 
29. 6. 2011 Rozloučení s flétnou, 2. B Kynická 

 
 
 
14) volnočasové aktivity, zájmové kroužky 

• počet kroužků (škola i složky/počet zapojených žáků celkem: 23/380 - počet kolísá, někteří 
žáci navštěvují více kroužků) 

• z toho v rámci školní družiny (počet kr./počet ž.): 4/115 
• v rámci školního klubu (počet kr./ počet ž.): 0 
• v rámci školy (počet kr./počet ž.): 18/350 
• zapojení vyučujících prostřednictvím SRPDŠ při organizaci letního tábora (35-40 žáků), 

hlavní vedoucí T. Hazuchová, spolupracují PP 
• přehled zájmových kroužků – viz příloha 
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15) činnost školní družiny 
 

Ve školním roce 2010 - 2011 byla činnost školní družiny zaměřena především na rozvoj dětské 
tvořivosti, samostatnosti, fantazie a rozvíjení logického myšlení. Každodenní činnosti vycházely 
z programu „Vláček plný zábavy a radosti“.  Prostředkem k jejich naplňování se staly hry, 
vycházky a soutěže. Nenásilnou formou byly rozvíjeny kompetence k učení, pracovní, 
komunikativní i sociální.  
Činnost družiny podporuje realizaci záměrů vlastního ŠVP „Cesta“. 

 
 

• k docházce do družiny byl zapsán maximální počet dětí přípustný pro činnost 3 oddělení, 
tj. 90 dětí z 1. – 5. tříd 

• do ranní družiny docházelo v průměru 42 dětí 
• upřednostňováním zájmové a rekreační činnosti byly děti vedeny k osvojování zásad 

zdravého životního stylu především posilováním jejich vztahu k tělovýchovným, zájmovým 
a rekreačním aktivitám prostřednictvím činnosti kroužku aerobiku (1 x týdně) – 
p. vychovatelka Alena Václavíková, při tělovýchovných chvilkách, vycházkách do parku, 
na hřiště, k rybníku, bruslení na multifunkčním hřišti, bobování, sáňkování 

• vedení dětí k získávání pracovních návyků bylo záležitostí činností nabízených v kroužku 
dovedných rukou – p. vychovatelka Alena Honajzerová (stříhání, vyšívání, příprava 
jednoduchého občerstvení, tradiční výroba dárečků pro dětí, které se zúčastnily zápisů 
do prvních tříd - Pat a Mat) 

• kompetence komunikativní byly rozvíjeny prostřednictvím činnost kroužku jazyka 
anglického – p. vychovatelka Marie Kulichová (rozšíření slovní zásoby, tvoření 
jednoduchých vět) 

• kroužek kvalifikovaného psaní na klávesnici PC pracoval 2 x týdně - p. vychovatelky Marie 
Kulichové a Alena Václavíková, žáci se věnovali nácviku správné techniky psaní všemi 
deseti, zdokonalovali se v přesnosti a rychlosti psaní (spolupráce vychovatelek s p. 
učitelkou Taťánou Kurečkovou, vyučující techniky administrativy a trenérky psaní) 

• nejlepší žáci se zapojují do celoškolní soutěže v psaní na klávesnici PC 
• část aktivit byla věnována práci s ICT (informačními a komunikačními technologiemi – 

práci s e-mailem, internetem, vedení dětí ke schopnosti informace na internetu vyhledávat 
a využívat je v každodenním životě 

• mezi tradiční činnosti organizované ve prospěch dětí navštěvujících družinu patří 
spolupráce s Výtvarnou dílnou p. učitele Jaroslava Hrubého 

• stálá pozornost je věnována prevenci sociálně patologických jevů (návaznost na školní 
program prevence), dodržování bezpečnostních pravidel 

• vychovatelky vedou děti k ochotě vzájemně si pomáhat, tolerovat se, spolupracovat 
• servis družiny je zaměřován na zajišťování oprávněných požadavků ze strany rodičů 

(například časový rozvrh provozu družiny – „celodenní systém“) 
• kladně lze hodnotit spolupráci s rodiči, jejich pomoc při pořádání kulturních akcí (besídek, 

vystoupení dětí) 
• vychovatelky spolupracují při organizaci celoškolních akcí (soutěže ve psaní, doprovod při 

školních výletech, při přípravě zápisu dětí do prvních tříd) 
• přínosná je součinnost školní družiny s logopedickou asistentkou p. učitelkou Zdeňkou 

Závodnou a s třídními učitelkami z I. stupně pří nápravě vad řečí u nejmenších školáků 
• stálá pozornost je věnována dětem talentovaným i dětem s poruchami učení, chování či 

se zdravotními problémy 
• v průběhu dohledu ve školní jídelně vedou vychovatelky děti ke správným stravovacím 

návykům, k dodržování pitného režimu a k osobní hygieně 
• náklady na vybavení školní družiny a jeho obnovu jsou částečně hrazeny 

z finančních příspěvku rodičů (byl zajištěn nákup nových stolů, her a materiálu pro činnost 
zájmových kroužků) 
 

   
             Zpracovala: Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka 
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16) personální podmínky 
 
učitelé: 
• na II. stupni nesplňuje jeden vyučující kvalifikační požadavky a jedna vyučující odborné 

požadavky 
• na dvě paní učitelky z I. stupně a jednoho vyučujícího z II. stupně se vztahuje časová 

výjimka k doplnění kvalifikace po nabytí účinnosti zákona 561/2004 Sb., školský zákon 
• výuka JA je zajištěna kvalifikovanými i nekvalifikovanými vyučujícími, kteří nemají 

požadovanou odbornou způsobilost, absolvují předepsané a doporučené kurzy 
• výuka JN je zajištěna vyučující s požadovanou odbornou způsobilostí 
• paní učitelka Regína Hajná byla oceněna na návrh ředitele školy u příležitosti Dne učitelů 

krajským vyznamenáním Moravskoslezského kraje 
 
 

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 

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

• upřednostněno jazykové vzdělávání a uživatelská práce s ICT 
• projekt „Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice se realizuje průběžně 
• využívají se aktivity směřující ke stálému sebevzdělávání pedagogických pracovníků 

formou samostudia i účastí na vzdělávacích akcích 
 

 
D. Oblast spolupráce s rodiči 

• 4 x ročně jsou organizovány 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)  

• možnost komunikace prostřednictvím ICT (iskola, e-mail) 
• rodiče se podíleli na sponzorování činnosti školy, spolupracovali při zajišťování kulturních 

i sportovních akcí, účastnili se jako pomocný dohled školních výletů 
• SRPDŠ – činnost výboru se neomezuje jen na výběr příspěvků od rodičů a jejich 

přerozdělování v zájmu rozvoje školních a mimoškolních aktivit, řada rodičů se zapojila 
do přípravy a pořadatelství školního plesu  

• nevyskytly se žádné zásadní problémy při jednání s rodiči 
• na náměty a připomínky rodičů z třídních schůzek je neprodleně reagováno 

 
 

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)  

• Inspekce ve dnech 21. - 23. 10. 2010, zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání, 
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 
předpisy a RVP ZV 
 cíle inspekční činnosti: zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání 

v základní škole podle příslušných vzdělávacích programů 
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 zjistit a zhodnotit naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP), jeho soulad s právními 
předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

 
b) celkové hodnocení inspekce 

• činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení 
• škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví 
• svým vybavením poskytuje žákům podnětné prostředí, rozvoj materiálních podmínek je 

příkladný 
• finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení školního vzdělávacího programu 
• škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke 

vzdělávání 
• v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, sleduje 

a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků 
• kompletní inspekční zpráva je dostupná k nahlédnutí v kanceláři školy, rovněž na www.zsma.cz  

 
c) provedená opatření ředitele školy, zařízení, provedená na základě zjištění České školní 

inspekce 
• nebyly provedeny 

 

Část IV 
 
Údaje o pracovnících školy  
(personální podklady dle zahajovacího výkazu) 
 
a) celkový počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 
 

 2009/2010 2010/2011 
pedagogů celkem 26/26 25/25 
učitelů 23/23 22/22 
vychovatelů 3/3 3/3 
asistent pedagoga - - 

 2009/2010 2010/2011 
nepedagogů celkem 11/12 (VHČ) 11/12 (VHČ) 
ostatní zaměstnanci školy 
(správní + THP) 

7/7 + 0,75* 7/7 

pracovnice ŠJ 4/4 + 0,5 VHČ ŠJ 4/4 + 0,5 VHČ ŠJ 
zaměstnanci celkem 37/37 + 0,5 VHČ ŠJ + 0,75* 36/36 + 0,5 VHČ ŠJ 

 
 
 
b) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
 

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

• celková situace, její hodnocení – slovní komentář 
- pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační požadavky, byli seznámeni s ustanoveními zákona 

561/2004 Sb. o povinnosti získat kvalifikaci pro daný stupeň školy 
- na I. stupni nesplňují kvalifikační požadavky 2  pracovnice, absolventky SPgŠ 
- postupně jsou přijímáni do pracovního poměru pouze kvalifikovaní učitelé 

  
 

• odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole – kvalifikovanost (VŠ)  
 

2009/2010 2010/11 
81,6 % 75,7 % 
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• odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole – aprobovanost  
 

2009/10 2010/11 
54,5 59,4 % 

 
Dosažené vzdělání 

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

učitelství pro I. stupeň ZŠ 6 1 
učitelství pro II. stupeň ZŠ 0 11 
speciální pedagogika 0 0 
vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy 0 0 
vysokoškolské nepedagogické 0 1 
středoškolské pedagogické 2 0 
středoškolské nepedagogické 0 1 
celkem 8 14 

 
• některé výrazné zvláštnosti v odborné a pedagogické způsobilosti 
 p. uč. Věra 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 

 p. uč. Taťána Kurečková, distanční studium na OA ve Valašském Meziříčí – obor 
technická administrativa, obchodní korespondence, sekretářské práce (ukončeno státní 
zkouškou 12. 5. 2004) 

 
• věková struktura pedagogických pracovníků (počet), včetně ŠD a asist. pedagoga 

 
do 20 let: 0 21 – 30 let: 2 31 – 40 let: 5 41 – 50 let: 6 nad 50 let: 9 
pracující důchodce:  fyzický počet: 0 přepočtený počet: 0 
pedagog, kterému vznikl nárok na důchod - fyzický počet : 0 přepočtený počet: 0 

 
 
 
 
 

c) absolventi, kteří nastoupili na školu, jejich počet         
 

 2009/2010 2010/2011 
nastoupili 0 1 
 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 
odešli 0 0 0 0 

 
 
 
d) počet pracovníků (osob) v důchodovém věku a bez pedagogické, odborné, případně obojí 

způsobilosti 
 

 2009/2010 2010/2011 
důchodový věk 1 0 
nekvalifikovaní 4 4 

 
 
 
e) počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli 
 

 2009/2010 2010/2011 
nastoupili 2 1 
 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 
odešli 1 1 0 1 
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f) 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 

a b a b a b a b a b a b 

37
,7

88
 

37
,1

44
 

25
,8

72
 

25
,4

37
 

26
44

6 

25
65

0 

13
93

1 

14
10

3 
 36

50
 

 27
74

 

12
20

 

98
2 

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

pracovníků školy  
 

1) pedagogičtí pracovníci 
 

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

září - květen Dialog bez bariér – Kurz anglického jazyka B1 2 
září - květen Dialog bez bariér – Kurz anglického jazyka A1 1 
září - květen Dialog bez bariér – Kurz anglického jazyka A2 2 

16. 9.-11. 10. 2010 Elektronická školička 1 
4. 11. 2010 Myslet anglicky 2 

Listopad - únor Projekt OU  2 
 

• přehled o čerpání dotace na DVPP za rok 2010 
celková dotace:    18000,- 
uhrazeno za školení:   4521,-  
Celkem:        4521,-  (všechny kurzy byly hrazeny z prostředků EU)                  
 

2) nepedagogičtí pracovníci  
 

Typ studia, kurzu počet . pracovníků 
účetnictví 0 
školení BOZP a PO pro školníky 3 
školení BOZP a PO pro ved. pracovníky 2 

 
 
 

3) podklady pro VZ s ohledem na DZ MSK a připravované vzdělávání řídících 
pracovníků (údaje o řediteli školy) 

 
Funkci ŘŠ vykonává  25 let 
 
 
Absolvované vzdělávací aktivity ŘŠ zaměřené na řízení školy: 
1) funkční studium do r. 1989 ano  
2) školní managment – studium na VŠ  ano  
3) školní management – doplňující moduly ano 
4) kvalita a autoevaluace školy ano 
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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. 2011 pro školní rok 2011/2012 celkem počet odvolání 
celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 49 0 
počet žádostí o odklad školní docházky 5 0 
doporučeno posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře 

5 0 

počet žáků osvobozených od povinné školní docházky 0 0 
jiná změna: odstěhován/a 0 0 
zapsáno pro školní rok 2011/2012 44 0 

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

období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  
  
Počet podaných žádostí o informace  

- nebyla podána žádná písemná žádost 
 

Část VI. 
 

Další údaje o zařízení 
 

1) logopedie – asistentka p. uč. Z. Závodná 
• po logopedickém vyšetření dětí docházejících do 1. třídy bylo do logopedické poradny 

přijato 10 dětí s lehkými vadami výslovnosti (nejčastěji se jednalo o nápravu hlásek  r,  ř,  c,  
s,  z)  

• nápravu úspěšně dokončilo 7 děti, zbývající 3 budou pokračovat ve školním roce 2011/2012 
• odstraňování vad výslovnosti probíhalo vždy v úterý v odpoledních hodinách podle smlouvy 

uzavřené se Speciální školou v Bruntále, která je garantem kvality nápravy řeči 
 

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 zveřejňováním videozáznamů také 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 
 podpora rodičovské veřejnosti při organizování zájmové a mimoškolní činnosti žáků, 

poskytování sponzorských darů 
 zapojení rodičů do přípravy V. Společenského plesu 

• s Výtvarnou dílnou p. Jaroslava Hrubého – pracoviště na ZŠ Město Albrechtice 
 příprava vernisáže výtvarných prací na zámku v Linhartovech, – společná prezentace 

výtvarných prací žáků ZŠ Město Albrechtice a Výtvarné dílny J. Hrubého na chodbách 
školy 

 mnohaletá spolupráce při pořádání kurzů keramiky pro žáky školy 
• 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 ČRS – vedení rybářského kroužku, poskytování prostorů školy pro činnost, propagaci činnosti 
rybářského kroužku 

• 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. Karlem Handlířem, předsedou 
• s LČR Město Albrechtice zastoupené p. V. Závodným, lesním správcem 
• spolupráce se sponzory školy 

 Autoopravna  - pan M. Macek 
 Balášovi - Autozam 
 Barvy laky – paní Irena Hudečková 
 BBT Thermotechnology CZ s.r.o., v zastoupení ing. Petra Kostelníka 
 Hotel Růže – paní Vlasta Cágová 
 Ekotempo – manželé Čtvrtníčkovi 
 Kofola Krnov 
 Lesy ČR, Město Albrechtice 
 Potraviny – manželé Volfovi 
 Prodejna průmyslovým zbožím – manželé Chovaniokovi 
 Propagace – pan Rostislav Král 
 Torinex – ing. Karel Handlíř 
 Stavebniny – pan Blažek 
 Potraviny – manželé Solawovi 
 Benzina – manželé Schwarzovi 
 Silnice Morava – Dalibor Tesař 
 Výroba dřevoobráběcích strojů – manželé Maršalští 
 Dřevovýroba – pan Miroslav Šlor 
 Výtvarný obor – pan Jaroslav Hrubý 
 Daňová poradkyně -  paní Jana Kučová 
 Bellama – ing. Jiří Čížek 
 ing. Karel Handlíř 
 Základní kynologická organizace č. 030 – Město Albrechtice, zast. Karolínou Pořízkovou 
 Dřevovýroba – František Mencl, Linhartovy 
 Zdeněk Dvořák, Václav Kuřec a Milan Trebulák, Bohumil Veleba a Karel Knapp  – výroba 

hudebního pódia pro potřeby školy 
• spolupráce se sponzory ve prospěch SRPDŠ 

 40 dárců cen pro organizátory V. Společenského plesu – slosování vstupenek 
 
3) spolupráce pracovníků školy na aktivitách KVIC a MO (spolupráce na úrovni dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání soutěží, výkon funkce okresního 
metodika,  spolupráce s pedagogickou fakultou) 

• pořádání okrskového kola McDonald´s Cupu, p. uč. Michal Adámek 
• pomoc při organizaci Školského poháru v kopané – Coca Cola pro žáky 6. – 9. ročníku 
• pořádání okrskového kola ve vybíjené pro I. stupeň, p. uč. R. Gavendová 

 
4) účast žáků a pedagogů na životě v obci 
• dobrovolná pomoc žáků i řady pedagogických a správních zaměstnanců při zajišťování provozu 

zámku  v Linhartovech 
• Regína Hajná, cvičení rodičů s dětmi – TJ Město Albrechtice 
• pomoc žáků a učitelů  při udržování zelených ploch v okolí školy 
• pomoc žáků při úpravě turistické stezky na Dubí vrch a sázení stromků na Piskořově 

ve spolupráci s LČR  
• spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti při MěÚ  
• spolupráce školy s MěÚ při dodávání podkladů pro vysílání TKR 
• spolupráce se školskými organizacemi na území města 
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• M. Pokorný a K. Knapp - zastupitelé města, členové kontrolního výboru 
• práce správní zaměstnankyně v Radě města, M. Kaletová 
• spolupráce pedagogických pracovníků v místě bydliště – V. Mertová, J. Vyležíková,  

 
 
 

5) hodnotící a prognostická „integrační zpráva“ o plnění jednotlivých výchovně vzdělávacích 
programů zdravotně postižených žáků 

• práce s žáky byla pravidelně konzultována s pracovníky PPP Krnov  
• díky velmi dobré koordinační práci výchovné poradkyně p. uč. R. Žlebčíkové a podpory 

asistentek k  práci s integrovanými žáky – p. uč. Z. Závodnou, J. Vyležíkovou, J. Hlaváčkovou 
a T. Hazuchovou - se daří naplňovat výchovně vzdělávací cíle, které vyplývají z individuálních 
vzdělávacích programů zdravotně postižených žáků, ocenění si zaslouží i přístup většiny PP 

• základní informace jsou uvedeny v části II. Výsledky výchovy a vzdělávání, odd. c) odstavec – 
integrace žáků se zdravotním postižením – této výroční zprávy 
 
 
 
 

6) výhled  do školního roku 2011/2012 
• předjednána spolupráce s CPIV Opava se zaměřením na inkluzívní vzdělávání a pořádání 

adaptačních kurzů pro žáky při přechodu na II. stupeň ZŠ a při vzdělávání všech PP 
k dané oblasti 

• komplexní činnost bude vycházet ze školního plánu pedagogicko-psychologického 
poradenství 

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

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

• žáci pracují na  počítačích s výukovými programy, internetem a e-mailem 
• pedagogičtí pracovníci se budou dále sebevzdělávat pro práci s integrovanými žáky 
• úkoly stanovené individuálními vzdělávacími plány budou zaměřeny na omezení 

negativních vlivů způsobených tělesným postižením při získávání nových vědomostí 
a dovedností 

 
 
 

Hospodaření školy v roce 2010 
 
 

Část I.  – VÝNOSY 
 
 
 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Dotace ŠÚ 13 120 000  
ÚZ 33123 EU 434 300  
   
ÜZ 33017 26 000  
Dotace zřizovatele 4 100 000  
Příjmy z hospodářské činnosti  751 970 
Ostatní příjmy (stravné, úroky, ostatní) 1 290 100   
Výnosy celkem 18 970 400 751 970 
Zisk 85 967 110 172 
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Část II. – NÁKLADY 
 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Náklady na mzdy pracovníků 9 865 140 185 790 
Odvody zdravotního a sociálního pojištění 3 565 130 66 900 
Výdaje na učebnice, učební pomůcky 228 728  
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 4 521  
Opravy a údržba 315 622  
Ostatní provozní náklady 4 905 299 389 110 
Náklady celkem 18 884 440 641 800 
   

 
   
Investiční výdaje  
(čerpání investičního fondu) 

382 800  

DHIM 212 545  
   
   

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

MSK, zřizovatelem, Českou školní inspekcí, případně finančním úřadem a Nejvyšším 
kontrolním úřadem. 

 
• 14. 4. 2010: 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 (protokoly jsou k nahlédnutí u ekonomky školy). 

• 25. 4. 2010: kontrola VZP na platby pojistného - nebylo zjištěno porušení zákona 
(protokoly jsou k nahlédnutí u ekonomky školy) 

• 8. 6. 2010: kontrola OSSZ na pojistné a plnění úkolů v nemocenském pojištění 
a důchodovém pojištění - nebylo zjištěno porušení zákona (protokoly jsou k nahlédnutí 
u ekonomky školy). 

 
 

2.  Kopie účetních výkazů zařízení hospodařících jako rozpočtové a příspěvkové organizace, 
pokud je zřizovatelem ministerstvo nebo školský úřad, kopie vyúčtování poskytnuté dotace 
a zařízení jiných zřizovatelů. 

 
 

• Rozvaha příspěvkových a rozpočtových organizací - ZŠ M. Albrechtice - viz příloha č.  4 
• Výkaz zisků a ztráty - ZŠ M. Albrechtice - viz příloha č.  5 
• Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

organizací 
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Část VII. 
 

 
Zhodnocení a závěr 

 
Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2010/11.  

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 vedení p. starosty 
Luďka Volka ve spolupráci s p. místostarostkou ing. Jitkou Hanusovou, 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 14. září 2011.   

                                                                                                     Karel Knapp, ředitel školy 
 
 
 

Projednáno a schváleno na jednání školské rady dne        října 2011  
            

  Jiří Mlčoušek, předseda ŠR 
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 Příloha číslo 1 - zapojení a výsledky školy v soutěžích ve školním roce 2010 - 2011

Biologie

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
26.1.2011 Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie 6. - 7. tříd 1. H. Petrová, 7. A H. Macková

2. M. Šolcová, 7. A
3. D. Borský, 6. B

kategorie 8. - 9. tříd 1. J. Formánek, 9. B
2. M. Musil, 9. A
3. P. Hanusová, 9. A

13.4.2010 Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie 7. - 8. tříd 3. H. Petrová, 7. A H. Macková
4. D. Weiss, 7. B

19.5.2011 Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie 7. - 8. tříd úspěšní řeš. H. Petrová, 7. A H. Macková
D. Weiss, 7. B

Ekologie

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
14.4.2011 Ekologická soutěž - okresní kolo v Bruntále 3. P. Kučera, 6. B H. Macková

A. Frančák, 6. B
D. Borský, 6. B
O. Ivánek, 6. B

4. M. Musil, 9. A H. Macková
O. Gebauer, 9. A

 J. Formánek, 9. B
A. Vašina, 9. A

Finanční gramotnost

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
15.3.2011 školní a okresní kolo soutěže FG - MŠMT 1. V. Kociánová, 9. B M. Pokorný

J. Poláchová, 9. A
V. Huserová, 9. A



Finanční gramotnost

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
12.4.2011 krajské kolo soutěže FG - MŠMT 5. J. Poláchová, 9. A M. Pokorný

V. Huserová, 9. A
D. Kissová, 9. A

Chemie

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
3.2.2011 Chemická olympiáda - okresní kolo 2. J. Formánek, 9. B V. Mertová

4. J. Čechová, 9. B
25.3.2011 Chemická olympiáda - krajské kolo 17. J. Formánek, 9. B V. Mertová

Jazyk anglický 

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
15.2.2011 Olympiáda v jazyce anglickém - okresní kolo

kategorie I. A 5. M. Šolcová, 7. A R. Doležalová
kategorie II. A 7. M. Křištofová, 8. B

10. L. Šlorová, 8. B

Jazyk český 

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
3.12.2010 Mladý Démosthenes - školní kolo  - komunikační dovednosti Pokorná

kategorie 6. - 7. tříd 1. K. Kynická, 6. A Doležalová
kategorie 8. - 9.  tříd 1. R. Moravec, 9. A Handlířová

Čtvrtníčková
20.1.2011 Mladý Démosthenes - krajské kolo  - komunikační dovednosti 1. K. Kynická, 6. A Čtvrtníčková
15.2.2011 Recitační soutěž - školní kolo 1. K. Kynická, 6. A Čtvrtníčková

kategorie 6. - 7. tříd 2. H. Petrová, 7. A Doležalová
3. D. Weiss, 7. B Handlířová

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



15.2.2011 Recitační soutěž - školní kolo 2. L. Šlorová, 8. B
3. P. Schreier, 9. A

23.2.2011 Recitační soutěž - školní kolo 1. A. Šimeková R. Hajná
kategorie 1. tříd 2. K. Chmelařová J. Hlaváčková

3. E. Baránková
kategorie 2. tříd 1. E. Hajná

2. D. Galuška
3. P. Tarabík, J. Veselý

Jazyk český

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
23.2.2011 Recitační soutěž - školní kolo

kategorie 3. tříd 1. A. Veselá J. Vyležíková
2. J. Mlčoušek R. Hajná
3. D. Bušos

kategorie 4. tříd 1. K. Polášková
2. A. Šolcová
3. A. Tuhý

kategorie 5. tříd 1. S. Vidermanová
2. N. Pípalová
3. P. Kociánová

19.12.2010 Olympiáda z jazyka českého - školní kolo 1. J. Formánek, 9. B J. Pokorná
kategorie 8. a 9. tříd

7.3.2011 Recitační soutěž - okresní kolo, Krnov 1. E. Hajná, 2. A R. Hajná
kategorie mladších žáků 2. A. Veselá, 3. A

kategorie 6. - 7. tříd 3. K. Kynická, 6. A N. Čtvrtníčková
4. H. Petrová, 7. A

kategorie 8. - 9. tříd 2. B. Dudková, 8. A R. Doležalová
10.12.2010 Krnovská Regína - O krnovskou královnu regionu 3. B. Šlapetová, 8. B T. Kurečková

oblastní soutěž, pro žáky 8. a 9. tříd



Matematika

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
15.3.2011 Matematická soutěž KLOKAN - školní kolo 1. J. Mlčoušek, 3. B,50b. M. Pokorný

kategorie "Cvrček" 2. - 3. třídy max. počet bodů 60 2.
3. 

kategorie "Klokánek" 4. - 5. třídy max. počet bodů 120 1. S. Vidermanová, 5. B,87b.
1. M.Formánek, 5. B, 87b.
3. 

kategorie "Benjamín" 6. - 7. třídy max. počet bodů 120 1. V. Žáková, 7. B, 73b
2. 
3. 

kategorie "Kadet" 8. - 9. třídy max. počet bodů 120 1. O. Gebauer, 9. A, 70 b.
2.
3. 

Pracovní činnosti

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
 26. 3. 2011 "O nejlepší podnikatelský záměr JA"  Zlín, celostátní soutěž zvláštní cena H. Petrová, V. Mrkvová T. Kurečková

  vyhlásila vzdělávací organizace Junior Achievement poroty  N. Nováková - 7. A
úspěšní řešiteléT. Bikár, L. Bikár, 

D. Weiss - 7. B
M. Olejniczak, 
T. Moravec - 7. B
S. Dragoszová,
L. Zmeškalová,
J.  Kománková



Psaní na PC

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
9.3.2011 Talentová soutěž ZAV, školní kolo, účast 57 žáků 1. N. Drahokoupilová,4.tř. T. Kurečková

kategorie mladších žáků 3. - 4. tříd 82 l.
2. M. Banovec,4.tř. 78 l.

kategorie  žáků 5. - 6. tříd 1. D. Ondrašík, 5.A,136 l.
abs. vítěz

2. K. Huserová, 6. A, 96 l.
3. P. Kociánová, 5.A, 93 l.

kategorie 7. - 9. tříd 1. Z. Adamíková, 9.A 124 l.
2. J. Ondrašík, 8. B, 111 l.
3. R. Moravec, 9. A, 105 l.

28.11.2010 18. mistrovství ČR OPEN ve zpacování textů Havlíčkův Brod
kategorie žáků do 16 let - korektura textu 2. M. Musil, 9. A T. Kurečková
                                       - vícejazyčný těsnopis 2. M. Musil, 9. A
                                       - opis textu 30 minut 3. M. Musil, 9. A

6.5.2011 Talentová soutěž ZAV - regionální kolo OA Bruntál 4. M. Musil, 9. A T. Kurečková
účast 21 žáků 5. J. Ondrašík, 8. B

7. Z. Adamíková, 9. A
9. D. Ondrašík, 5. A

8.5.2011 Mezinárodní internetová soutěž T. Kurečková
opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů
účast 11 žáků   - kategorie žáků do 12 let 5. D. Ondrašík, 5. A
kategorie žáků do 16 let 3. M. Musil, 9. A

35. Z. Adamíková, 9. A
103. L. Turek, 8. B
105. T. Salvet, 8. B
118. L. Hořínová, 8. B
135. J. Ondrašík, 8. B
140. R. Moravec, 9. A
181. M. Křištofová, 8 .B
354. L. Šlorová, 8. B



Psaní na PC

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
18.5.2011 ZAV Junior Karviná 2011,  mistrovství České republiky - ZŠ 3. ZŠ M. Albrechtice T. Kurečková

 ZŠ Dělnická Karviná - soutěž družstev - počet celkem 19 žáků M. Musil, 8. A
Z. Adamíková, 9. A
R. Moravec, 9. A
D. Ondrašík, 5. A

Talentová soutěž - regionální kolo, počet účastníků 57 5. - 6. Z. Adamíková, 9. A,134 cv.
D. Ondrašík, 5. A,134 cv.

11. - 12. M. Musil, 9. A,120 cv.
24. R. Moravec, 9. A,101 cv.

Bodovaný trénink, dvouminutovky 1. M. Musil, 9. A
12. D. Ondrašík, 5. A

Opis 10 minut - penalizace 10 úhozů 3. M. Musil, 9. A, 506 č. ú.
počet soutěžících 73 15. Z. Adamíková, 9. A, 356 č. ú.

19. D. Ondrašík, 5. A, 347 č.ú.
57. R. Moravec, 9. A, 249 č. ú.

Opis 10minut - penalizace 50 úhozů 4. M. Musil, 9. A, 405 č.ú.
počet soutěžících 73 20. Z. Adamíková, 9. A, 255 č. ú.

22. D. Ondrašík, 5. A, 251 č. ú. 
43. R. Moravec, 9. A, 203 č. ú.

Opis 10 minut - penalizace 100 úhozů 11. M. Musil, 9. A, 305 č. ú.
počet soutěžících 73 12. Z. Adamíková, 9. A, 292 č. ú. 

27. D. Ondrašík, 5 A, 236 č. ú. 
59. M. Moravec, 9. A, 147 č. ú. 

Opis 30 minut - penalizace 100 úhozů 1. M. Musil, 9. A, 405 č.ú.
počet soutěžících 11

kombinace jednotlivců 3. M. Musil, 9. A
14. Z. Adamíková, 9. A
21. D. Ondrašík, 5. A
53. R. Moravec, 9. A



Psaní na PC

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
22.6.2011 ZAV Ostrava 2011- mistrovství ČR pro 1. ročníky SŠ T. Kurečková

a talentované mladší žáky
bodovaný trénink 1. M. Musil, 9. A
opis s penalizací 10 úhozů 3. M. Musil, 9. A
opis s penalizací 50 úhozů 1. M. Musil, 8. A
opis s penalizací 100 úhozů 3. M. Musil, 9. A
kombinace jednotlivců 3. M. Musil, 9. A

září - červen  Meziškolní soutěž ZAV 2010/2011 - ZŠ z ČR 2. ZŠ M. Albrechtice T. Kurečková
2010-11

10.7.2011 Mistrovství světa ve zpracování textů Paříž
15.7.2011 konalo se v rámci 48. kongresu Intersteno

kategorie žáků do 16 let
opis 30 minut s penalizací 100 úhozů 4. M. Musil, 9. A T. Kurečková
korektura textu 2. M. Musil, 9. A
dikát C-B-C 1. M. Musil, 9. A
diktát Real Time 2. M. Musil, 9. A
vícejazyčný diktát 2. M. Musil, 9. A
korespondence a protokolovávání 1. M. Musil, 9. A

Stolní tenis

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
16.12.2010 Vánoční turnaj - školní kolo 1. M. Špalková, 7. A M. Pokorný

2. L. Šlorová, 7. B
3. K. Vrabka, 7. B

19.4.2011 Přebor ZŠ ve stolním tenise - 14. ročník - dvouhra hoši 1. K. Vrabka, 7. B M. Pokorný
2. M. Šlor, 2. B
3. J. Krátký, 5. B

dvouhra - dívky 1. M. Špalková, 7. A
2. L. Šlorová, 7. B
3. P. Kociánová, 4. A



Stolní tenis

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
14.12.2010 Vánoční turnaj - školní kolo, účast 13 žáků M. Pokorný

1. R. Moravec, 9. A
2. M. Špalková, 8. A
3. L. Šlorová, 8. B

Šachy

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
21.6.2011 Školní šachový turnaj - 5. ročník, účast 18 žáků 1. A. Vašina, 9. A M. Pokorný

2. O. Gebauer, 9. A
3. D. Galuška, 2. B

Tělesná výchova

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
7.12.2010 Florbal - okresní kolo 2. 9. tř. M. Procházka, M. Adámek

J. Pecháček, R. Moravec
D. Unčovský, F. Motl,
R. Válek, M. Musil
M. Hricko, R. Boček,
K. Caisbergr, J. Formánek,
M. Tichavský, O. Gebauer

20.3.2011 Školní liga florbalu - 6. a 7. tříd, účast 30 žáků M. Adámek
hrálo se průběžně 

30.3.2011 Okresní kolo odbíjená chlapci 1. R. Moravec, T. Svoboda, M. Adámek
R. Boček, J.Pecháček,
O. Gebauer - 9. tř.
D. Gadziala, 7. A
K. Vrabka, 8. B
D. Siuda, 7. B



4.5.2011 Krajské finále odbíjená chlapci 4. R. Moravec, T. Svoboda, J. Mokroš
R. Boček, J.Pecháček,
O. Gebauer - 9. tř.
D. Gadziala, 7. A
K. Vrabka, 8. B
D. Siuda, 7. B
J. Formánek, 9. B

7.6.2011 Víceboj v lehké atletice - 2. - 5. tříd, okrskové kolo Jindřichov Z. Závodná
kategorie 2. tříd 1. J.Kropáčová

1. D. Galuška
2. A. Liberda

kategorie 3. tříd 1. V. Pořízková
kategorie 4. tříd 1. L. Kohut

2. M. Banovec
kategorie 4. tříd 3. D. Veleba
kategorie 5. tříd 2. S. Vidermanová

2. M. Caknakis
3. J. Turek

22.6.2011 Atletický den - školní kolo 1. stupeň D. Vopelková
kategorie 1. tříd 1. Z.Vrbová,J.Dunča

2. E. Baránková,M.Kocur
3. L.Křištofová,M.Kovalský

kategorie 2. tříd 1. V.Krátká,D. Galuška
2. L.Boháčová,A. Liberda
3. S.Hulová, P.Tarabík

kategorie 3. tříd 1. V.Pořízková, D. Bušos
2. A. Caisbergerová
2. J. Mlčoušek
3. A.Turková,S.Varecha

kategorie 4. tříd 1. N.Plesníková,M.Banovec
2. K.Polášková,L.Kohut
3. S.Weissová,D.Veleba
3. M. Moravcová



kategorie 5. tříd 1. Vidermanová,M.Caknakis
2. S. Janšová, D. Kruk
3. F. Hudeczová,M.Toráč
3. E. Tůmová

Vlastivěda

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
15.12.2010 Krajina mého domova - školní soutěž 2. - 5. tříd 1. A. Hošek, 5. B Z. Závodná

účast 34 dětí 2. E. Hajná, 2. A
3. L. Trautenbergerová, 3. B
3. D. Krčmář, 5. B

Zeměpis

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
15.2.2011 Zeměpisná olympiáda - školní kolo, účast 30 žáků M. Adámek

kategorie 6. - 7. tříd 1. P. Kučera, 6. B
2. D. Borský, 6. B
3. A. Frančák, 6. B
1. P. Baránek, 7. A
2. D. Gadziala, 7. A
3. J. Hudeček, 7. B

kategorie 8. - 9. tříd 1. M. Musil, 9. A
2. J. Formánek, 9. B
3. P. Kostelníková, 9. B

19.3.2011 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo M. Adámek
kategorie 8. - 9. tříd 3. M. Musil, 9. A
kategorie 6. - 7. tříd 4. P. Kučera, 6. B

6. P. Baránek, 7. A



Zpěv 

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
14.12.2010 Vánoční notička - pěvecká soutěž školní kolo R. Hajná

1. - 2. třída 3. E. Hajná, 2. A
3. - 5. třída 3. T. Lovasová, 3. A
6. - 9. třída 1. K. Kynická, 6. A

Soutěže - kroužky

Aerobik

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
31.5.2011 Miss aerobik - školní soutěž A. Václavíková

začátečnice 1. E. Baránková, 1. A
2. M. Floriánová, 1. A
3. K. Krasová, 1. A

pokročilé
1. F. Hudeczová, 5. A
2. K. Kučerová, 2. A
3. K. Gebauerová, 2. A

Mediální kroužek

datum akce název akce umístění účastníci organizovali
25.1.2011 "Respektuj originál" - minutové video 1. P. Hanusová, 9. A N. Čtvrtníčková

celostátní soutěž - vyhlásilo MŠ a Mezinárodní obchodní P. Schreier, 9. A K. Knapp
komora ČR J. Sofková, 9. A

H. Petrová, 7. A
A. Eliášová, 7. A



 



Název školy: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Nehodnocení žáci - počet : 0
Slovní hodnocení 0
Uvolnění ž. - z urč. předmětů 0
Individuální vzdělávání dle par. : 0

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. 32 1 3,13 1 30 93,75 1,11 0 0 0 0 0 4 6 57,09 0,00 1827 0
2. 33 0 0,00 3 30 90,91 1,16 0 0 1 1 0 8 8 52,85 0,00 1744 0
3. 42 0 0,00 6 36 85,71 1,21 0 0 0 1 0 5 11 45,07 0,00 1893 0
4. 31 0 0,00 14 17 54,84 1,47 0 0 2 3 0 9 3 51,52 0,00 1597 0
5. 41 0 0,00 26 15 36,59 1,63 0 0 8 3 0 2 5 57,20 0,00 2345 0
6. 38 2 5,26 21 15 39,47 1,82 2 0 11 5 5 3 5 56,87 0,05 2161 2
7. 49 1 2,04 37 11 22,45 1,89 2 0 5 12 7 7 10 57,49 0,02 2817 1
8. 34 1 2,94 23 10 29,41 1,89 1 0 7 5 4 6 3 68,41 0,41 2326 14
9. 51 1 1,96 36 14 27,45 1,93 1 0 12 4 4 18 6 70,57 0,04 3599 2

1. - 9. 351 6 1,71 167 178 50,71 1,57 6 0 46 34 20 62 57 57,86 0,05 20309 19

Zpracoval: Milan Pokorný, z.ř.            dne: 27.6.2011 podpis ředitele: Karel Knapp

Klasifikace prospěchu a chování žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2010/2011

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



                   Fotografie z některých školních akcí

Spolupráce ZUŠ a ZŠ Město Albrechtice ... Rozloučení s deváťáky na MěÚ...

Rozloučení s deváťáky na MěÚ ... Školní kolo dopravní soutěže ...

Prevence protipožární ochrany ... Školní kolo soutěže ZAV ...

Školní kolo soutěže ZAV ... Školní kolo BiO ...



                   Fotografie z některých školních akcí

Deváťáci předvádí spolužákům pokusy ... U zápisu pro školní rok 2011 - 2012 ...

Mediální kroužek pracuje na plné obrátky ... Rozloučení deváťáků ...

Děti z 3. B hrají pohádku ... Žáci z II. stupně upravovali turistickou stezku.

Učíme se hrát Kinn-baal ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Rozloučení deváťáků ...



                   Fotografie z některých školních akcí

Učitelé při rozloučení s vycházejícími žáky ... Generální oprava střechy na tělocvičně ...

Na výletě v Rakousku ... Bezpečnost především ...

Laboratorní práce v přírodopisu ... Výuka psaní na klávesnici PC metodou ZAV ...

Projektová výuka v chemii ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Školní kolo soutěže ZAV ...



                   Fotografie z některých školních akcí

Plesík pro deváťáky ... Ocenění za účast v soutěži Klokan ...

Na výletě v Dinoparku ... Ve Výtvarné dílně u pana Jaroslava Hrubého ...

Lyžařský kurz žáků 7. tříd v Kopřivné ... Učíme se o koních v praxi ...

Vše si ověříme pokusem ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Ve školním bufetu ...

      



                   Fotografie z některých školních akcí

Ve školní družině si užijeme legrace ... Řešíme zajímavé matematické úkoly ...

Návštěva z USA v hodině anglličtiny ... Přišel k nám Mikuláš i čerti ...

V informačním a komunitním centru ... Na táboře organizovaném paní T. Hazuchovou ...

Projektová výuka na I. stupni ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Lehkoatletický den dětí z I. stupně ...

      



                   Fotografie z některých školních akcí

Páťáci na výletě v Praze ..  Učíme se být finančně gramotní ...

Na táboře je dobře ... Námětové požární cvičení ...

První vysvědčení i prázdniny ... Naše volejbalová reprezentace ...

Další ročník šachového turnaje ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Na okresním kole Zempěpisné olympiády ...

      



                   Fotografie z některých školních akcí

Poděkování ...  Barča byla na “Regíně” v Krnově ...

Úspěch na celostátní soutěži ve Zlíně ... Naše reprezentace ve psaní s p. Zaviačičem ...

Na pomoc přírodě ... Sázíme stromky ...

Milan Musil, Taťána Kurečková - Paříž

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Na výletě i s rodiči ...



                   Fotografie z některých školních akcí

Milan je mistr světa ve psaní - Paříž 2011...  Gratulovat přichází paní uč. T. Kurečková ...

Nezapomínáme ani na dopravní výchovu ... Na konci roku odměňovala i EKORADA ...

Deváťáci po rozloučení na MěÚ ... Družina hledá poklad ...

Rádi hrajeme florbal ...

Deváťáci se loučí na konci škoního roku ...

Vojta rád fotí, podívejte se na školní web ...
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