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Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,
příspěvková organizace
ČÁST

I.

Základní charakteristika školy
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO
Název:

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
příspěvková organizace
00852546
102008663
554617588, 739040461
554617588
reditel@zsjnkrnov.cz, handlir@zsjnkrnov.cz
www.zsjnkrnov.cz

Adresa:
Právní forma:
IČO:
IZO:
Telefon:
Fax:
e- mail:
web:
Zřizovatel školy
Zřizovatel:
Adresa:
právní forma:
IČO:
statutární zástupce:

Město Krnov,
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Město ( městský úřad )
296139
Renata Ramazanová

Ředitel školy
ředitel:
telefon:
e-mail:

Karel Handlíř
739040461
handlir@zsjnkrnov.cz

Školská rada
předseda:

Mgr. Jan Čep

členové:

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.

jancep@post.cz

Josef Tobiášek
Kamila Lukszová
Eva Nevídalová
Zdeněk Welna
Jaromír Foltýn

(zákonní zástupci)
(zákonní zástupci)
(pedagogičtí pracovníci)
(pedagogičtí pracovníci)
(zastupitelé)
(zastupitelé)

Všechny součásti školy
Základní škola
Adresa:
IZO:
Telefon:
Kapacita:

Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
102 008 663
554 617 588
900 žáků ( k 19.10. 2007)

Školní družina
Adresa:
IZO:
Ved. vychovatelka:
e-mail:
Telefon:
Kapacita:

Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
119 500 141
Blanka Šrubařová
srubarova@zsjnkrnov.cz
554 617 588, 739 066 726
175 žáků ( k 22.1. 2004)
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Datum zařazení do sítě škol
 od 1.2. 2004
Počet tříd, počet žáků
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na 1
třídu

Počet žáků na
učitele

2007/08

2008/09

2007/08

2008/09

2007/08

2008/09

2007/08

2008/09

28

28

668

659

23,85

23,53

15, 18

16,48

Přehled o dojíždějících žácích
Obec

Počet žáků

11

Brantice
Radim

3

Město Albrechtice

2

Hošťálkovy

5

Býkov

1

Staré Purkartice

1

Vraclávek

1

Úvalno

1

Krasov

1

Zátor

1

Lichnov

1

Dubnice

1

Celkem:

29

Celkový počet žáků v 1. ročníku
Třída:

1.A

1.B

1.C

Počet žáků:

29

27

28

84

Celkem:

Školní družina, počet žáků, oddělení a vychovatelů
ŠD
celkem

počet
oddělení

počet žáků

počet
vychovatelů

počet
úvazků

počet žáků
na oddělení

5

150

5

3,8

30
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příspěvková organizace
Celková kapacita školy a jejich součástí
 základní škola
 školní družina

900 žáků
175 žáků

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva






3.- 5. a 8.- 9. ročník
8. - 9. ročník matematické třídy
1.- 2. a 6.-7. ročník
6.-7. ročník matematické třídy
1. a 6. ročník

Základní škola č.j. 16 847/96-2
Základní škola č.j. 21 986/96-22
ŠVP ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí 17
ŠVP ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17
ŠVP „Škola pro všechny“ 2009

Další aktivity zařízení (seznam zájmových, občanských, případně dalších
sdružení působících při škole – školská rada, sdružení rodičů, sportovní
klub)
Klub rodičů při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, o.s.
Sídlo:
Den vzniku:
Datum registrace:
Hlavní činnost:
Jednatel:
Pokladník:

Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
14.11. 2008
21.11. 2008 u MV ČR, podle zákona č. 83/1990 Sb.
Finanční, materiální a společenská podpora Základní školy,
podpora práce s dětmi a mládeží
Kačmár Ladislav
Ivana Moravcová

Školská rada
Byla jmenována v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
a na základě usnesení zastupitelstva Města Krnova.
K 31.12. 2008 vypršelo funkční období historicky první školské rady, která
pracovala ve složení: RNDr. Boris Jahn, Renáta Nunvářová, Mgr. Kamila Lukszová,
Mgr. Marcela Rychtová, MUDr. Ladislav Václavec, Ing. Zdeněk Welna.
20.11. 2008 proběhly doplňovací volby do Školské rady na období let 2009 –
2011. Do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17 byli zvoleni
a následně jmenováni tito zástupci:
za pedagogické pracovníky:
 Mgr. K. Lukszová
 Mgr. E. Nevídalová
za zákonné zástupce:
 Mgr. Jan Čep
 Mgr. Josef Tobiášek

(předseda rady)

za zřizovatele:
 Ing. Zdeněk Welna
 Ing. Jaroslav Foltýn
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Další údaje, týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace,
předpoklady a trend dalšího vývoje:
1. Práce s žáky talentovanými v oblasti matematiky a přírodních věd
 činnost profilující školu od roku 1971
 v každém ročníku 2. stupně se otevírá jedna třída s rozšiřující výukou
matematiky a přírodovědných oborů
 žáci jsou do těchto tříd příjímáni na základě příjímacího řízení. Výběr se
provádí na základě výsledků matematického testu a výsledků vzdělávání na 1.
stupni
 žáci se účastní matematických a přírodovědných soutěží
Nedostatky:
 k přímacímu řízení se hlásí 3/4 žáků z kmenové školy a pouze necelá 1/4
žáků mimospádových
 dlouhodobě je do matematických tříd přijata pouze 1/5 žáků mimospádových
 to má za následek vykořenění klasických tříd a zároveň pokles úrovně
přijatých žáků
 v poslední době se stávají matematické třídy spíš třídami studijními, kde jde
v prvé řadě o selekci talentovaných žáků
 situaci zamýšlíme řešit postupným přechodem od modelu tříd s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných oborů k nabídce rozšířené výuky
matematiky a přírodovědných oborů v rámci povinně volitelných předmětů a
inkluzivní formou výuky v klasických třídách
2. Začleňování a využití prostředků ICT ve výuce
 na škole jsou 2 učebny výpočetní techniky, souhrnně mají 34 PC připojených
k internetu
 3 kmenové třídy jsou vybaveny PC s připojením na internet ( celkem 5 PC)
 PC do kmenových učeben jsou přidělovány na základě zájmu vyučujících
 škola má k dispozici 4 dataprojektory a 2 notebooky určené k výuce
 všichni pracovníci školy mají přístup na e-mail a je jim přidělen školní emailový účet
 pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 13 PC s připojením na internet
v každém kabinetě a sborovně
 pedagogičtí pracovníci mají heslem zabezpečený prostor na serveru
 žáci a učitelé mají k dispozici výukové programy, grafické programy a
programy MS Office, pro nákup využíváme Selekt nabídku Microsoftu pro
legální SW
 ICT jsou využívány pro práci s integrovanými žáky a s žáky s SPU
 ICT se využívá k přípravě školního časopisu „Janáčkův Expres“ a k redakci
ročenky pro vycházející žáky
 žáci mají k dispozici e-mailovou schránku důvěry
schrankaduvery@zsjnkrnov.cz
 škola spravuje aktivní, pravidelně aktualizované webové stránky
www.zsjnkrnov.cz
 žáci, rodiče i pedagogové mohou hledat informace na školním webu ( odkazy
na výukové on-line programy, vzdělávací a informační weby)
 žáci a rodiče mohou využít e-mail jako doplňkovou formu komunikace se
školou
 žáci i pedagogové jsou pravidelně poučováni o povinnosti dodržovat licenční
ujednání, ochranu duševního vlastnictví, zákazu instalace neschváleného SW
do školní sítě
 agenda školní matriky je vedena v programu Bakaláři, opakovaně je
zdůrazňována nutnost ochrany osobních údajů viz. zákon
 pro pedagogy realizujeme školení práce s programem Bakaláři (2x), práce
s notebookem a dataprojektorem (2x), kurz práce v programu PowerPoint
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 ICT jsou využívány k zajišťovaní provozu školy a jejího informačního systému
(učetnictví, personalistika, plánování, evidence majetku, dálkový přístup
k organizačnímu řádu a zápisům z jednání)
 vyučující jsou vedeni k většímu využívání prostředků ICT při výuce
 1/6 školy je pokryta bezdrátovým internetem (Wifi)
Nedostatky:
 chybějí prostředky na nákup nových výkonných PC, situace je řešena
nákupem starších repasovaných PC do učeben a kabinetů
 hledat prostředky na modernizaci PC v učebnách VPT
 hledat prostředky k nákupu osobních notebooků pro vyučující, pro lepší
možnost příprav a výuky žáků
 hledat prostředky pro pokrytí celé školy bezdrátovým internetem (Wifi)
 hledat prostředky pro nákup 1 interaktivní tabule do odborné učebny CH/F/Př
a 1 interaktivní tabule pro 1. stupeň
 hledat prostředky na nákup a instalaci dataprojektorů alespoň do 1/3 tříd
s připojením bluetooth
 rozšířit nabídku využití ICT o výuku psaní na PC
3. Výuka jazyků
 škola nabízí vedle povinné výuky jazyka anglického také ve volitelných
předmětech výuku jazyka německého, jazyka francouzského nebo jazyka
ruského
 vyučující se snaží zapojovat do výuky moderní metody a formy
 na prosincové besídce vystoupili žáci jednotlivých skupin s divadelní produkcí
v cizím jazyce
 tradičně se účastní jazykových olympiád
 k výuce využívají učebny VPT a výukových programů
Nedostatky:
 chybí kvalitně vybavená jazyková laboratoř k zefektivnění komunikačních
dovedností žáků
 kontrola výstupů a jejich úroveň k potřebám SŠ
 hledat prostředky na nákup jazykové laboratoře
 chybí srovnávací tématické testy
4. Sportovní aktivity
 výuka tělesné výchovy a rozvoj sportovních aktivit je výrazně omezen
nedostatečnými podmínkami pro jejich realizaci (malá a nevyhovující
tělocvična)
5. Volný čas žáků





nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2008/2009 – viz. příloha 1
ve školním roce pracovalo celkem 24 kroužků ve 12 zájmových oborech
na činnosti kroužků se podílí 22 pedagogů
při organizaci některých zájmových aktivit spolupracuje škola s jinými
subjekty zájmového vzdělávání (SVČ Méďa, TJ Lokomotiva Krnov, TJ Krnov,
Dance Nation, Gymastické studio Opava ..)
 při zajišťování provozu volejbalového kroužku spolupracujeme úzce s TJ Krnov
 zajmové kroužky byly zpoplatněny 400 Kč/ šk. rok
Nedostatky:
 nevyhovující tělocvična neumožňuje větší rozvoj sportovních aktivit
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6. Poradenské centrum školy
Volba povolání
 kvalifikovaný vyučující vyučuje problematiku v rámci předmětu OV, pro tento
účel má navýšenu dotaci hodin v 9. ročníku, nebo využívá suplovaných hodin
 spolupracujeme s UP Bruntál, žáci se účastnili Burzy škol a Veletrhu řemesel
 v rámci třídních schůzek škola organizovala přehlídku škol Krnovska
 informace na webu školy
Výchovné poradenství
Jméno a příjmení:
e-mail:
získané vzdělání:

Mgr. Kamila Koukolová
koukolova@zsjnkrnov.cz
čtyřsemestrální studium pro VP

 pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek
 věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické,
psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu
 spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 spolupracuje se školním metodikem prevence
 spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků,
dává návrhy na další péči o tyto žáky
 pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření
 spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním
pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče
 provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání
nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných
předmětů
 pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce
 metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních
kolektivech
 podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho
vytváření
Nedostatky:
 zkvalitnění práce TU s třídními kolektivy
 zlepšení organizace práce poradenského centra ve směru TU, žák, zákonný
zástupce, školní psycholog, preventista soc. pat. jevů, speciální pedagog
 rozvoj nových forem práce se třídou (adaptační kurzy, třídnické hodiny)
 zlepšit informace na webových stránkách
 doplnit vzdělání VP o speciální pedagogiku

Školní psycholog
Jméno a příjmení:
e-mail:
získáné vzdělání:
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 školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické,
metodické a informační, pracuje s žáky, pedagogy i rodiči.
 v rámci diagnostiky a depistáže se jedná zvláště o diagnostiku při
výukových a výchovných problémech žáků, depistáž a diagnostiku nadaných
dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve
škole na zakázku vedení školy.
 mezi konzultační, poradenské a intervenční práce školního psychologa
patří například: péče o integrované žáky, individuální případová práce s žáky
v osobních problémech (konzultace, vedení…), krizová intervence a
zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce, prevence školního
neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), techniky a hygiena učení (pro
žáky), skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání, konzultace
se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, pomoc
při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 dále je to metodická práce a vzdělávací činnost jako metodická pomoc
třídním učitelům, pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické
vedení), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a
dalšími zařízeními, metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele,
besedy a osvěta (zákonným zástupcům), dokumentace případů a její
zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa,
prezentační a informační činnost.

Preventista sociálně patologických jevů
Jméno a příjmení:
e-mail:
získané vzdělání:

Mgr. Jitka Klimenková
klimenkova@zsjnkrnov.cz
čtyřsemestrální studium pro PSPJ

 předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
-



záškoláctví
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
kriminalita, delikvence
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné látky a
psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění virem HIV/AIDS a
dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových
látek
- závislost na politickém a náboženském extremismu
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- domácího násilí
- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
- ohrožování mravní výchovy mládeže
- poruch přijmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Nedostatky:
 uvolnit preventistu z řešení kázeňských přestupků a umožnit větší rozvoj
prevence (kouření, drogy, šikana, osobnostní růst, adaptační kurzy ..)
7. Kulturní, ekologické a zdravé prostředí školy
 z celkového počtu 35 učeben je nový výškově nastavitelný nábytek ve 25
učebnách
 třídy jsou vybaveny antialergickými keramickými tabulemi, nástěnkami
 celkem 20 učeben bylo ošetřeno polyuretanovou impregnací
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 třídy jsou barevně vymalovány
 z prostředků projektu RP EVVO MŠMT ČR byly pořízeny nádoby na tříděný
odpad
 žáci a učitelé mají k dispozici školní knihovnu s pravidelnou výpujční dobou
Nedostatky:
 je potřeba dokončit modernizaci výškově nastavitelného nábytku v 10 třídách
 je potřeba dokončit impregnaci zbývajících 15 učeben a 11 kabinetů
 dokončit výmalování chodeb s olejovými sokly bránícími znečištění
 na základě zjištění KHS pobočka Bruntál vymalovat tělocvičnu
 instalace nástěnky v pavilonu A ( pro 2. stupeň)
 vkusná výzdoba chodeb a tříd zahrnující výsledky práce žáků a odkazy na
aktuální události a učivo
 zajistit zvýšení zábradlí na schodištích
 ve spolupráci se zřizovatelem zajistit prostředky na stavbu nové tělocvičny
8. Propagace práce školy








pořádání společných výtvarných dílen pro žáky a rodiče (1. stupeň)
pořádání „Pasování na prvňáčka“ v obřadní síni města Krnova
pořádání „Posledního zvonění“ v koncertní síni sv. Ducha
konzultační čtvrtky pro rodiče
4x ročně třídní informační nebo konzultační schůzky
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
propagace práce školy na školním webu www.zsjnkrnov.cz od jeho
zprovoznění v listopadu 2008 zaznamenaly stránky 12 500 přístupů
 4x ročně vyšel školní časopis „Janáčkův Expres“
 žáci byli úspěšní při reprezentaci školy na soutěžích okresního, krajského i
celostátního charakteru, 1 žák se zúčastnil republikového finále Eurorebusu
v Praze dne 12.6. 2009
Nedostatky:
 více se věnovat článkům do regionálních periodik
 zintenzivnit účast a přípravu na soutěže určené pro žáky ZŠ
 zapojit více pedagogů a žáků do publikování svých příspěvků na webu školy
 vydat propagační materiály s logem školy
9. Podané žádosti o granty z projektů
Výčet samostatně podaných žádostí o dotace
název

RP na podporu čtenářské
gramotnosti
RP na podporu výuky cizích
jazyků
DP v oblasti primární prevence
soc. pat. jevů
RP podpora EVVO na školách
DP na podporu EVVO ve
školách

poskytovatel

rozpočet

pož. dotace

přiznaná
dotace

MŠMT ČR

103 244

98 000

98 000

MŠMT ČR

93 200

90 000

0

MSK

70 400

52 400

45 900
107 932

MŠMT ČR

136 032

107 932

MSK

113 500

82 700

Celkem:
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Výčet žádostí k čerpání z OP ESF podaných ve spolupráci s agenturami a
jinými institucemi
název

výzva

Ve spolupráci

Aklub +
ZŠ Dvořákův
okruh
OP VK 1.1.
ZŠ Smetanův
okruh
ZŠ Žižkova
OU v Ostravě a
OP VK 1.1. Regionální rada
MSK

„Jeden za všechny všichni
za jednoho“

Zvýšení prestiže
technických oborů na ZŠ
Externí a interní evaluace a
IZO
Centrum následné péče o
žáky ze SZ
Rozvoj pedagogicko
psychologických a
informačních dovedností
pedagogů

OP VK 1.1. Attest s.r.o
OP VK 1.2. Reintegra

Z dotace pro
stav
školu

1 042 000

297 000

Podaná

80 000

Podaná

1 487 000

Podaná

OP VK 1.3. EDUCO

325 000

Celkem:

neschválen

schválena

3 231 000

Školní vzdělávací program
Od 1.9. 2007 se začalo v 1. a 6. ročnících vyučovat podle nového ŠVP
Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí 17.
Ve školním roce 2008/2009 jsme začali pracovat na nové verzi ŠVP, která si
klade za cíl více se zaměřit na inkluzivní vzdělávání, při kterém chceme zavést
efektivnější přístup k žákům talentovaným, i k žákům se vzdělávacími problémy
tak, abychom mohli maximálně rozvíjet individuální dispozice jednotlivých žáků.
Podle nové verze ŠVP začínáme pracovat od školního roku 2009/2010 v 1. a 6.
ročnících klasických tříd.

ČÁST

II.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Při hodnocení bylo vycházeno z Plánu vlastního hodnocení školy na období
školního roku 2008/2009 a 2009/2010, který schválila pedagogická rada 20.11.
2008 a na základě Koncepce rozvoje školy, která byla taktéž schválena 20.11.
2008.
Sebehodnocení práce školy
A. Řízení a organizace
 hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhala na základě sjednocených
kritérií
 hospitace byly zaměřeny především na:
- seznámení se s prací pedagogů
- zmapování spektra využíváných metod a forem výuky
- rozsah a používání didaktických materiálů a prostředků ICT ve výuce
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úroveň indviduálního přístupu a inkluzivní formy vzdělávání zahrnující práci
s talentovanými i zaostávajícími žáky
- práce s integrovanými žáky a žáky se SPU
kontrola efektivnosti nákupu materiálního vybavení
ke sledování úrovně výsledků vzdělávání nebylo využito standardizovaných
testů, výsledky budou sledovány až od roku 2009/2010
byla navržena nová organizace metodických sekcí s delegováním pravomocí a
zodpovědnosti
byly vytvořeny podmínky pro rozvoj týmové práce v rámci předmětů,
vzdělávacích oblastí a ročníků
na pedagogické radě 20.11. 2008 byly schváleny oblasti, cíle, kritéria a
nástroje Vlastního hodnocení školy na období let 2008/2009 – 2009/2010
zpracování druhé verze ŠVP pro 1. a 6. třídy, která se více zaměřuje na
inkluzivní vzdělávaní a efektivnější přístup k žákům talentovaným i žákům
s SPU
rozvoj komunikace a formulace společných cílů pro ŠVP se rozvíjí jen velmi
pomalu, je potřeba prohloubit komunikaci ve směru vedení školy a
pedagogičtí pracovníci se zaměřením na otevřenost a hledání nejlepších řešení
vedení školy si objednalo u DAP sevices Vnitřní evaluaci školy:
- žáci 1. stupně (účastnili se žáci 5.A, 5.B)
- žáci 2. stupně (účastnili se žáci 8.A, 8.B, 8.C, 8.M)
- učitelský výstup
Šetření bylo zaměřeno na efektivitu učení, atmosféru vztahů, ohrožení
rizikovými jevy, silné a slabé stránky školy









B. Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému
 kartotéka a evidence žáků při zachování ochrany osobních dat je vedena
elektronicky v programu Bakaláři
 Plán práce školy,týdenní plány, Koncepce rozvoje školy, Plán vlastního
hodnocení školy, Organizační řád školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické
podobě na serveru školy
 důležité směrnice a pokyny ředitele školy jsou zasílány pracovníkům
elektronicky e-mailovou poštou
 důležité informace rodičům jsou sdělovány prostřednictvím webu školy,
třídních schůzek nebo informačních letáků
 byl nastaven systém pracovních porad 1x měsíčně, tento je shledán jako
nedostatečný, v budoucnu bude ustanoveno Kolegium ředitele s pravidelnými
schůzkami 1x týdně, malé pracovní porady se zástupci 1x týdně, velká
pracovní porada 1x měsíčně
 všechny dokumenty školy jsou v předstihu předány pracovníkům
k připomínkování
 ke komunikaci je možno využít e-mail a e-podatelny na webu školy
C. Materiální a technické zabezpečení školy
a) učebnice a pomůcky
 žákům jsou v současnosti k dispozici všechny základní potřebné učební
texty
 všechny používané učebnice jsou schválené MŠMT
 začala postupná obnova učebních textů tak, aby umožňovaly splnění
výstupů ŠVP
 bylo zakoupeno 17 repasovaných PC do učebny VPT
 zůstává naléhavá potřeba pořízení přenosných dataprojektorů,
notebooků a interaktivních tabulí, zajišťujících efektivnější využití
prostředků ICT ve výuce
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b) provoz, opravy a modernizace
 opravy v kompetenci ředitele jsou průběžně realizovány
 větší opravy a rekonstrukce jsou v kompetenci zřizovatele
 ve školním roce 2008/2009 byla provedena výmalba většiny tříd v
pavilonu A a několika tříd v pavilonu B, opravy na chodbách
 impregnace podlah ve 20 učebnách
 vystavění dvou přístěnků jako šatny pro uklízečky a malého skladu pro
školníka
 vybudování prostoru pro školní knihovnu
 ve školním roce 2008/2009 byl nakoupen výškově nastavitelný nábytek
pro 2 učebny na 1. stupeň
 pro příští rok je nutno vymalovat tělocvičny
 pokračovat v impregnaci podlah a výmalbě chodeb a zbývajících tříd
 nutná je přístavba nové tělocvičny, v současné době dokončena
projektová dokumentace a čeká se na podání žádosti
c) BOZP a PO
 revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách (tělocvičny, PO technika,
bezpečnost)
 pracovníci jsou pravidelně proškoleni
 potřeba proškolit novou zástupkyni
 kontrola KHS pobočka Bruntál – škola bez problému, potřeba výmalby
tělocvičny
D. Oblast výchovy a vzdělávání
a) plnění učebních osnov a obsahu tématických plánů
 výuka byla organizována podle:
- 3.- 5. a 8.- 9. ročník - Základní škola č.j. 16 847/96-2
- 8. - 9. ročník matematické třídy - Základní škola č.j. 21 986/96-22
- 1.- 2. a 6.-7. ročník - ŠVP ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí 17
- 6.-7. ročník matematické třídy - ŠVP ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17
 učivo se probíralo v souladu s učebními a tématickými plány, které byly
průběžně aktualizovány
 bylo rozšířeno využívání ICT technologií (dataprojektory a notebooky,
rozvrh učebny VPT)
 ve třech kmenových učebnách na 1. stupni byl zpuštěn provoz třídních
PC s připojením na internet
 projekt „Zeus a Praotec Čech ruku v ruce putují do Krnova a okolí“ se
soustřeďuje na rozvoj čtenářské gramotnosti především rozvojem
komunikačních schopností, práce s tištěným materiálem, četbou a
vlastní literární tvorbou
 na 1. stupni byly uplatňovány netradiční formy práce, vysoká úroveň
motivace žáků
 dále je potřeba se zaměřit na větší zastoupení ICT technologií ve výuce
 na 2. stupni jsou v motivaci žáků a používání netradičních forem ještě
rezervy
 bylo započato s přípravou ustavení Dětského parlamentu při ZŠ Krnov,
Janáčkovo náměstí ve spolupráci se starosty jednotlivých tříd
 je nezbytné zaměřit pozornost učitelů na vedení žáků k sebehodnocení
 žáci vystupují s přiměřeným sebevědomím, nebojí se prezentovat své
znalosti a dovednosti na veřejnosti
 učební pomůcky se nevyužívaly účelně, překážkou byla vzdálenost tříd a
neexistence odborných učeben – na školní rok 2009/2010 bude
přemístěn celý 2. stupeň do pavilonu A a 1. stupeň se ŠD do pavilonu B
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od čehož si vedení slibuje zkrácení vzdálenosti a zlepšení využití
pomůcek, zkvalitnění dozorů, spolupráce pedagogů
 stálá pozornost byla věnována preventivním tématům jako je rasismus,
xenofobie, intolerance, osobnostní růst
 proběhla revize začleňování průřezových témat do výuky
 celkově se povedlo pedagogickým pracovníkům splnit většinu cílů
stanovených v učebních plánech vzdělávacích programů
d) výsledky vzdělávání žáků
 vedení školy nezadalo vlastní prověrky a testy
 kontrolní práce a prověrky byly připraveny metodickými sekcemi
 k vnitřní evaluaci bylo použito testování „Barvy života“ společnosti DAP
services
 většina sledovaných hodnot byla na velmi dobré úrovni
 problémy byly shledány s prostory, které vyvolávají neetické chování
(šatny, záchody, přestávky) – řešeno přestěhováním pavilonů a
přeoganizováním dozorů
 výsledky evaluace budou podnětem k vnitřní debatě a stanovení
společných cílů
c) příprava žáků na vyučování
 je patrná stále postupně klesající úroveň domácí přípravy
 je potřeba pomocí rodičů a netradičních metod a forem aktivizovat
systematickou domácí přípravu
 v oblasti domácí přípravy sociálně znevýhodněných žáků
spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením „Zvídálek“ a doplňkově
poskytují v případě zájmu učitelé doučování
 požadavky na domácí přípravu byly přiměřené
d) tělesná výchova
 výrazně ovlivňují nevhodné podmínky (nevyhovující malé tělocvičny)
 záměrem je vést žáky směrem k prožitkům z pohybu a k tvorbě
pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám a sportu
 spojovat výuku s účastí na školských turnajích a soutěžích
e) výuka jazyků
 kromě povinného jazyka anglického se mohou žáci v rámci povinně
volitelných předmětů od 7. třídy vzdělávat v jazyce německém,
francouzském nebo ruském
 mimo běžnou výuku nabízí škola kroužek angličtiny pro žáky 1.-3. tříd,
která je vedena formou audioorálního kurzu
 při výuce jazyků je užíváno netradičních forem např. divadelní
představení v cizím jazyce a vystoupení na „Vánoční besídce“
f)

enviromentální výchova
 ve školním roce 2008/2009 byl ustanoven koordinátor EVVO a vytvořen
plán práce, který počítá se začleňováním témat do jednotlivých
předmětů
 k enviromentální výchově má škola velmi blízko žáci se účastní
pravidelně přírodovědných soutěží (Betula pendula, Ekologická soutěž,
soutěž ZOO Ostrava …)
 žáci se aktivně podíleli na předložení projektu „Cesta odpadu“, která řeší
třídění odpadu ve škole
 ve škole v rámci povinně volitelných předmětů pracují předměty
ekologie, které se zaměřují na EVVO

g) ochrana člověka za mimořádných situací
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 výuka probíhala nesystematicky a neplánovitě, podle úsudku
jednotlivých učitelů, situace se upravovala v průběhu školního roku
 v průběhu roku ředitel zpracoval materiál dle metodiky MŠMT
 všem učitelům byly rozdány metodické materiály a do všech kabinetů
byly dodány instruktážní videokazety
 žáci navštívili hasičskou zbrojnici v Krnově - Kostelci
 od školního roku 2009/2010 bude ochrana člověka za mimořádných
situací systémově začleněna do výuky všech ročníků a bude součástí
učebních plánů
 je potřeba zajistit ukázku integrovaného záchranného systému spolu
s evakuací školy
h) práce s integrovanými žáky a s žáky s SPU
 pokračuje spolupráce s SPC Opava, SPC Ostrava, PPP Krnov, SPC
Bruntál
 ve školním roce byli integrováni dva žáci se zdravotním postižením, pro
zdárnou integraci byl navýšen počet zaměstnanců ŠO MSK o dvě
asistentky pedagoga
 integrovaným žákům se SPU se věnuje 5 pedagogů při skupinové
popřípadě individuální reedukační péči
 na druhém stupni se žáci s SPU vzdělávají podle IVP v daných
předmětech

i)

volba povolání
 škola spolupracuje s ÚP Bruntál, Hospodářskou komorou v Krnově, pro
žáky jsou organizovány exkurze a besedy
 návštěva „Burzy škol“ a „Veletrhu řemesel“
 problematika je součástí předmětu občanské výchovy a pracovních
činností

j)

výchova ke zdraví, zdravý životní styl
 výchova ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky
 komplexní přístup v předmětech přírodověda, přírodopis, rodinná
výchova, občanská výchova, tělesná výchova
 zaměření aktivit preventisty sociálně patologických jevů
 pořádány sportovní akce (školní turnaj v kopané, atletika ŠD, Školní
volejbalová liga …)
 škola pořádala lyžařský kurz pro žáky 7. tříd, kurz bruslení, kurzy
plavání, kurzy dopravní výchovy, adaptační kurzy v přírodě
 školní výlety spojeny s pobytem v přírodě
 ve škole je automat na dotované školní mléko
 široká nabídka zájmových a mimoškolních aktivit ve škole i ve městě
(TJ, SVČ Méďa)
 nutná je investice do umyvadel ve školním bufetu tak, aby byla větší
nabídka ovoce a zdravého pečiva, zde jsou ještě velké rezervy

k) chování žáků a jejich vzájemné vztahy
 v roce 2008/2009 proběhlo v rámci vnitří evaluace zjišťování údajů o
klimatu ve škole a ohrožení rizikovými faktory v 5. třídách a 8. třídách
 výsledek šetření na 1. stupni dopadl velmi dobře
 na druhém stupni se také pohyboval v lepším průměru
 žáci mají velmi pozitivní vztah k postiženým žákům, daří se je
začleňovat do třídních kolektivů
 zdůrazněno striktní dodržování metodického pokynu k omlouvání
absence
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 případný výskyt sociálně patologických jevů řešíme v součinnosti s Policií
ČR
l)

vztahy mezi učiteli – žáky – rodiči
 většinová praxe je dobrá, rezervy jsou v práci TU s třídními kolektivy
 TU prvních a šestých tříd započali dlouhodobé školení v projektu PPP
Bruntál, Města Krnova a MSK zaměřeného na rozšiřování dovedností TU,
kterého se účastní spolu s výchovnou poradkyní 6 učitelů
 při hledání dobrých vztahů pomáhá školní psycholog
 byly stanoveny čtvrtky jako konzultační dny
 učitelům je opakovaně doporučováno zvát si k jednání vedle rodičů i
žáky, rozhovor vést tak, aby rodič byl pozorovatelem a
spolupracovníkem učitele
 hledat doporučení a radu, jak dále postupovat s ohledem na reálnost
požadavků

m) prevence sociálně patologických jevů
 cílem je pozitivní a bezpečné klima školy, rozvíjení partnerství, respektu
a spolupráce žáků bez ohledu na věk
 spolupráce při prevenci těchto jevů s oblastním metodikem SPJ S.
Toman, SVP Krnov, K- centrem, školním psychologem a psychologem P.
Němcovou
 spolupráce na úrovni města v preventivní komisi (Klimenková, Ježková)
 tvorba metodických postupů (šikana, drogy, alkohol …)
 prevence neomluvené absence
 výrazné prohřešky proti školnímu řádu a slušnému chování řeší
výchovná komise
 rozvíjí se spolupráce v rámci poradenského centra
 snaha vtáhnout do konstruktivního řešení rodiče, pohovory, informace o
poradenských centrech, služby školního psychologa
 hlavní důraz klademe na prevenci kouření, alkoholu a drog
 spolupráce s Policií ČR
 článek do Krnovských listů – „Školní psycholog“
název preventivní akce v roce 2008/2009

cílová
skupina

realizátor

Beseda s pracovníkem FOD

7. ročník

FOD

Body Talk

6. třídy

Kuřácký řetěz

Celá škola

Klimenková

Prevence šikany Policie ČR

5. ročník

Muclingerová

Čas proměn – beseda o dospívání

6. ročník

Klimenková

Drogová prevence s pracovníkem K-centra

6.-7. ročník

Nováková

Drogová prevence v K-centru

8.-9. ročník

Nováková

„Láska ano, dítě ještě ne“ beseda s lékařem

8.-9. ročník

Kovář

První pohlavní styk – osvětový program

9. ročník

SŠ CR Krnov

Ajax preventivní program Policie ČR

1. a 2. ročník

Muclingerová

Klima třídy

6.M

Ježková

Právo a internet

6.M

Koukolová

Rasismus

6.A

Toman

Peer program
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Pedofilie, šikana

6. třídy

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano/ne

Klimenková
věk

počet

kouření

ano

12-15

2

alkohol

ano

15

1

OPL

ano

12

1

záškoláctví

ano

6-15

3

šikana

ano

12-15

3

rasismus

ano

12

1

gambing

ne

-

-

ano

14-15

5

vandalismus
jiné

ne

n) Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí roku 2008/09
 viz příloha č.4.

o) Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků ZŠ na SŠ
 do prvního ročníku Základní školy pro školní rok 2008 –2009 bylo přijato 86
žáků
 do šestého ročníku matematické třídy bylo na základě příjímacího řízení
pro školní rok 2008 – 2009 přijato 24 žáků
 celkem 11 žáků bylo přijato na víceleté gymnázium v Krnově
 povinnou devítiletou školní docházku ukončilo ve školním roce 2008/09
celkem 89 žáků
Umístění vycházejících žáků:
1. Počet žáků přijatých na studijní obory SOŠ, SOU a gymnázií:
Krnov, Gymnázium
Krnov, SŠ automobilní, mechanizace a podnikání
Krnov, SPgŠ a SZŠ
Krnov, SŠP
Krnov, SOŠ dopravy a cestovního ruchu
Opava, SPŠ stavební
Opava, SOU stavební
Bruntál, OA a SzeŠ
Opava, Masarykova SzeŠ
Opava, SŠ poštovních a logistických služeb
Brno, ISŠ automobilní
Horní Benešov, Soukromá SOŠ Praktik
Krnov, Střední umělecká škola varhanářská
Kroměříž, Tauferova SOŠ veterinární
Opava, Mendelovo gymnázium
Opava, Obchodní akademie
Opava, Střední škola
Opava, VOŠ a HŠ

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

13
10
9
9
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

strana 16 z 43

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Ostrava, Střední zahradnická škola
Ostrava, 1 IUVENTAS – soukr. Gymnázium a SOŠ
Celkem

1
1
71

2. Počet žáků přijatých na tříleté učební obory SOU:
Krnov, SŠ průmyslová
Bruntál, SŠ řemesel
Horní Benešov, Soukromá SOŠ Praktik
Krnov, SŠ automobilní, mechanizace a podnikání
Opava, SŠ
Bruntál, SŠ služeb
Město Albrechtice, SŠ zemědělství a služeb
Opava, SOU stavební
Vítkov, SŠ

4
3
2
2
2
1
1
1
1

Celkem

17

3. Počet žáků přijatých na dvouleté učební obory:
Celkem

0

4. Počet žáků, kteří nepodali přihlášku ke střednímu vzdělávaní:
Celkem:
Celkový počet vycházejících žáků:

1
89

Z

9. ročníku

84

Z

8. ročníku

5

Ze 7. ročníku

0

p) Další zpřesnění údajů ( přiměřenost přístupu učitelů k věkovým
zvláštnostem žáků, péče o talentované a zaostávající žáky, integrace
postižených dětí ...)
1. Přiměřenost a individuální přístup
 přístup pedagogů k věkovým zvláštnostem je dán vzdělávacím
programem, podle kterého učitelé pracují
 spolupráce s PPP Krnov, PPP Bruntál, SPC Opava, SPC Ostrava,
 vyučující uplatňují individuální přístup k žákům s poruchami učení,
integrovaným žákům a žákům se sociálním znevýhodněním
 ve škole pracují 3 AP pro žáky se zdravotním postižením nebo sociálním
znevýhodněním
2. Talentovaní žáci
Talentovaným žákům se věnuje škola tradičně, od roku 1971,ve třídách
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných oborů. Žáci mají výrazně
prohloubené učivo v matematice, fyzice a chemii. Také mimo matematické
třídy přistupují učitelé individuálně k nadaným žákům formou skupinových
nebo individuálních příprav na soutěže a olympiády různého zaměření. Žáci
mohou svůj zájem dál prohlubovat v široké nabídce kroužků.
3. Zaostávající žáci
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Individuálně se snaží učitelé přistupovat také k zaostávajícím žákům a formou
inkluzivního vzdělávání a doučování dosáhnout maximální úrovně vzdělání
jednotlivce
4. žáci se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2008 – 2009 bylo ve škole 12 žáků s diagnostikovanými
poruchami učení, z toho 12 má na základě doporučení PPP vypracovaný
individuální vzdělávací plán v daných předmětech, podle kterého vyučující
daných předmětů pracují. Všem 12 žákům je věnována na doporučení PPP
reedukační péče. Reedukaci vývojových poruch se věnuje 5 učitelů v 9
hodinách týdně. Reedukace probíhá dle potřeb individuálně nebo skupinově.
5. žáci se zdravotním znevýhodněním
Ve školním roce navštěvovali školu 4 žáci se zdravotním znevýhodněním
Dva byli integrováni do běžné třídy za pomocí AP. U 3 žáků se zdravotním
znevýhodněním je potřeba IVP. Jeden z žáků je integrován a vzdělává se
podle vzdělávacího programu „Zvláštní škola“
6. žáci se socio-kulturním znevýhodněním
Při integraci žáků se socio-kulturním znevýhodněním pomáhá 1 AP. Škola
spolupracuje s nízkoprahovým zařízením Charity Krnov „Zvídálek“. Vytváříme
systém asistence ve výuce hlavních předmětů a následné péče a přípravy
v nízkoprahovém zařízení Zvídálek. Podařilo se nám výrazně zvýšit zájem
žáků o práci ve Zvídálku.

ČÁST

III.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí:
a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce:
Ve školním roce 2008 – 2009 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná
Kontrola.
b) Opatření provedená na základě zjištění české školní inspekce:
Nejsou.
c) Jiné kontroly:
Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola odvodů zdravotního pojištění
v termínu: 25.5. 2009
Výsledek kontroly:
bez závad
nápravné kroky:
Hygienická kontrola KHS Ostrava, pobočka Bruntál dne: 16.4. 2009
Výsledky kontroly:
V tělocvičně je špinavá malba stěn, omítka je našedlá a
v prostoru stropu jsou zřetelné pavučiny
Nápravné kroky:
odstranění pavučin a prachu na svítidlech, výmalba je
naplánována na červenec roku 2010
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ČÁ S T

IV.

Personální zabezpečení činnosti školy
a) Kvalifikovanost a aprobovanost pracovníků:
Celková situace, její hodnocení: kvalifikovanost a škole je nadprůměrná, ve
všech případech se nekvalifikovaní učitelé snaží dostat na studia magisterských oborů v
aprobacích ve kterých pracují.
Kvalifikovanost na celém zařízení:

2007 – 2008

2008 - 2009

91,3 %

90,2 %

Kvalifikační předpoklady, dle zákona 563/2004 Sb. nesplňovali ve školním
roce 4 učitelé. Z toho 2 již započali studium k získání potřebné kvalifikace. Zbývajicí
2 pracovníci podali v tomto roce přihlášku ke studiu a jeden byl přijat ke studiu od
školního roku 2009/2010.
Nekvalifikovanost se nejvíce (3 pracovníci) projevovala u výuky cizího jazyka a
v menší míře (1 pracovník) u vyučujících na 1. stupni.
Aprobovanost v celém zařízení:
2007 – 2008

2008 - 2009

86,9 %

86,7 %

Aprobovanost u jednotlivých předmětů byla ve školním roce 2008/2009 86,7%.
Největší zastoupení neaprobovaných učitelů bylo při výuce jazyků na 1. i 2. stupni,
částečně pak na 2. stupni, při výuce praktických činností, informatiky, vedení domácností
a sportovních a pohybových aktivit.
Většinu neaprobovaně odučených hodin vyučovali učitelé, kteří nemají odpovídající
kvalifikaci 69,2 %. Většina (75 %) těchto pracovníků si spolu s doplněním kvalifikačních
předpokladů doplňuje i vyučovanou aprobaci.
b) Celkové počty pracovníků ( osob/úvazků ):
Školní rok
pedagogů
učitelů
Asistentů pedagoga
vychovatelů
nepedagogů
správní zaměstnanci
Zaměstnanců celkem:
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2007/2008
osob
úvazků
48
43,52
44
39,5
1
1
4
3,1
8
8
8
8
55

52,52

2008/2009
osob
úvazků
48
44,8
40
38
3
3
5
3,8
7
7
7
7
55

51,8
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c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu:

2007 - 2008
0

2008 - 2009
0

d) Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:
2007/2008
celkem

důchod

jiná škola

2008/2009
mimo šk.

celkem

důchod

jiná škola

mimo šk.

nastoupili

0

0

0

0

2

0

2

0

odešli

3

3

0

0

3

1

1

1

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných:

Důchodový věk
Nekvalifikovaný

2007/2008
7
3

2008/2009
4
4

f) Mzdové podmínky pracovníků:

Průměrná výše měsíční
Průměrná výše měsíční
mzdy pedagog. pracovníků mzdy nepedagog.
pracovníků

07/08
24 485

08/09
24 069

07/08
15 328

08/09
17 350

Průměrná měsíční výše
nenárokové složky mzdy
pedagogických pracovníků

07/08
2 522

08/09
2 152

Průměrná měsíční výše
nenárokové složky mzdy
nepedagogických
pracovníků

07/08
2 418

08/09
1835

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. a nepedagog. pracovníků :
DVPP pracovníků školy bylo zaměřeno ve školním roce 2008/2009 na rozšíření
pedagogicko – psychologických dovedností učitelů, na rozvoj jazykové gramotnosti,
zákonné proškolení BOZP a PO, metodiky výuky jazyků na 1. stupni ZŠ a doplňkově na
rozvoj odborných dovedností dle jednotlivých předmětů a nabídky.
V rámci DVPP byly ve školním roce realizována 2 školení formou sborovny a to
Škola hrou v JČ pro 1. stupeň a Řešení kázeňských problémů (1. a 2. stupeň).
Pro školení jsme se maximálně snažili využívat kurzů dotovaných z ESF popřípadě
MSK a městem Krnov, jako jsou Dialog bez bariér zaměřený na výuku angličtiny, Kurz
zaměřený na rozvoj třídnických dovedností ...
Celkem jsme ve školním roce 2008/2009 investovali do školení a DVPP pracovníků
školy 104 137,- Kč.
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Školení a DVPP v 1. pololetí šk. roku 2008/2009:
přímení

srpen

Andziol
Beaupereová

BOZP, PO

Bokischová

leden

JA pro
začátečníky
Angličtina pro
školáky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky
Angličtina pro
školáky
BOZP, PO pro
ved.prac
Školský
management
Angličtina pro
školáky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

Metod. pro.
pro řed. II
Školský
management

Školský
management

Školský
management

Školský
managemen
t

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

Ja pro
začátečníky

Ja pro
začátečníky

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO

BOZP, PO
Metod.pro.
pro řed. I.
BOZP, PO

Hlaviznová
Hoferková

BOZP, PO

Indrák

BOZP, PO

Janáková
Janková
Ježková
Jiroušková

BOZP, PO

Klimenková

BOZP, PO

Koudelková

BOZP, PO

Koukolová

BOZP, PO

Košútek
Kratochvílová
H
Kratochvílová
L.
Křehlík
Křištofová J
Lukszová
Matějková

BOZP, PO

Miketová

BOZP, PO

Mylková

BOZP, PO

Nevídalová

prosinec

BOZP, PO

Franková

Havlíčková

listopad

BOZP, PO

BOZP, PO

Handlíř

říjen

BOZP, PO
BOZP, PO

Brožovičová
Caknakisová
Derka
Dlabajová
Dudová
Dulová

září

BOZP, PO
BOZP , PO pro
ved.prac.

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
JA pro
začátečníky

Den vých.
poradenství

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO

BOZP, PO

Nováková K

BOZP, PO

Oláh

BOZP, PO

Angličtina pro
školáky
Ja pro
začátečníky
Splývavé čtení
Angličtina pro
školáky
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přímení

srpen

Pavelková
Pazderová
Rajnochová
Rychtová

BOZP, PO

Seidlová
Škůrek

BOZP, PO

Urbanová
Vlachová

BOZP, PO

Vondra

BOZP, PO

Zdráhalová
Červenková
Hrubá
Klečková
Košinarová
Šrubařová

BOZP, PO

Cabáková

BOZP, PO

Moravcová

BOZP, PO

Tydlačka
Kapperová
Křištofová
Laryšová
Žilová

BOZP, PO

září

říjen

listopad

prosinec

leden

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky

Školský
management

Školský
management

Školský
management

Školský
managemen
t

Zákon o
nemoc.poj.
Zákon o
nemoc.poj.

Zdaňování
příjmů

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO

BOZP, PO

BOZP, PO

Angličtina pro
školáky
JA pro
začátečníky
Angličtina pro
školáky
Angličtina pro
školáky
Školský
management
Angličtina pro
školáky
Splývavé čtení

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO

Ekoateliér

BOZP, PO

Čarujeme s
papírem
Změny v
nemoc. poj.
Změny v
nemoc. poj.

BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
BOZP, PO
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Školení a DVPP v 2. pololetí šk. roku 2008/2009:
přímení

únor

březen

Andziol

duben

květen

červen

červenec

Dialog bez
barier - JA
Role učit.
Syndrom
vyhoř

Dialog bez
barier - JA
Role učit.
Komunikace

Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl.
Role učit.
kázeň. probl.

JA pro
začátečníky
Škola hrou Jč

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - JA

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl

Beaupereová
JA pro
začátečníky

Bokischová

JA pro
začátečníky
Setkání uč.I.st

Brožovičová

Caknakisová

Dialog bez
barier - JA
Dialog bez
barier - JA

Dialog bez
barier - JA

Dialog bez
barier - JA

Dialog bez
barier - JA

Dialog bez
barier - JA

Dialog bez
barier - JA

Derka
Dlabajová

Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl

Dudová
Dulová
JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky
Magický papír

Franková

Školský
management

Handlíř

Setkání uč.I.st.

Havlíčková

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - JA
Setkání
uč.I.st
Škola hrou Jč
Školský
management
Dialog bez
barier - JA

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - JA
Inspirace pro
Jč

Dialog bez
barier - JA
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - JA
Normální je
nekouřit
Role učitelekomunikace

Dialog bez
barier - JA
Setkání
uč.I.st.
Role učit.
Syndrom
vyhoř
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - JA
Inspirace pro
Jč
Role učitelekomunikace

Hlaviznová

Hoferková
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Školský
management
Dialog bez
barier - JA

Řešení káz.
a prosp.probl
JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl.
Školský
management
Dialog bez
barier - JA
Adapt.pobyt
Řešení káz.
a prosp.probl
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl
Řešení káz.
a prosp.probl.
Role učitelekáz.probl
Dialog bez
barier - JA
Řešení káz.
a prosp.probl
Role učitelekáz.probl.
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přímení

únor

březen

duben

květen

Indrák
Janáková

červen

červenec

Řešení káz.
a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
Dialog bez
barier - Ja
Role učitelekáz.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.

Dialog bez
barier - Ja
Syndrom vyh.
role učitele

Dialog bez
barier - Ja
Role učit.
komunikace

Dialog bez
barier - Ja
Setkání
uč.I.st.
Role učit.
Syndrom
vyhoř.
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja
Inspirace pro
Jč
Role učitelekomunikace

Řešení káz.
a prosp.probl.

JA pro
začátečníky

JA pro
začátečníky
Normální je
nekouřit

Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja

Koukolová

Syndrom
vyhoř.
role učitele

Role učit.
komunikace

Košútek

Syndrom
vyhoř.
role učitele

Role učit.
komunikace

Dialog bez
barier - Ja
Syndrom
vyhoř
role učitele
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja

JA pro
začátečníky
Adapt. pobyt
Řešení káz.
a prosp.probl
Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a pros.probl.
Řešení káz.
prosp.probl.
Role učitele
káz.probl.
Řešení káz.
prosp.probl.
Role učitele
káz.probl.
Řešení káz.
prosp.probl.

Janková

Ježková

Jiroušková

JA pro
začátečníky

Klimenková

Koudelková

Kratochvílová
H.

Kratochvílová L.
Křehlík

Křištofová J

Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja

Dialog bez
barier - Ja
Setkání
uč.I.st.
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja

Lukszová
Učení bez
mučení

Matějková

Miketová
Mylková
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Řešení káz.
a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
Adapt. pobyt
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barier - Ja
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a prosp.probl.
Řešení káz.
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a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
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přímení

únor

Nevídalová

březen

duben

květen

červen

Setkání uč.I.st.

Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja
Ekoateliér

Dialog bez
barier - Ja

Dialog bez
barier - Ja

Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a prosp.probl.
Adapt. pobyt
Dialog bez
barier - Ja

Učení bez
mučení

Nováková K
Oláh
Pavelková
Pazderová
Rajnochová
Rychtová

Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja

Seidlová

Dialog bez barier
- Ja

Dialog bez barier
- Ja

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - Ja

Škůrek

JA pro
začátečníky

Urbanová
Škola hrou Jč

Vlachová
Vondra

Zdráhalová

Červenková
Hrubá
Klečková
Košinarová
Šrubařová

Školský
manageme
nt

Školský
management

Školský
management
Dialog bez
barier - Ja
Škola hrou Jč

Školský
management
Dialog bez
barier - Ja

Učení bez
mučení

Dialog bez
barier - Ja
Setkání
uč.I.st.
Škola hrou Jč

Dialog bez
barier - Ja
Ekoatelier

Dialog bez
barier - Ja

Dialog bez
barier - Ja
Ekoatelier
Dialog bez
barier - Ja
Ekoatelier

červenec

Řešení káz.
a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a prosp.probl.
Dialog bez barier
- Ja
Řešení káz.
a prosp.probl.
JA pro
začátečníky
Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
Řešení káz.
a prosp.probl.
Školský
management
Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a prosp.probl
Dialog bez
barier - Ja
Řešení káz.
a prosp.probl.

Šablony

Techniky ve Vv

Cabáková
Moravcová

Dialog bez
barier - Ja

Dialog bez
barier - Ja
Dialog bez
barier - Ja

Nemoc. a
důch.
pojištění
Nemoc. a
důch.
pojištění

Tydlačka
Kapperová
Křištofová
Laryšová
Žilová
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ČÁST
VÝKON

STÁTNÍ

V.
SPRÁVY

Rozhodnutí ředitele :
Rozhodnutí ředitele
Přijetí k povinné školní docházce
Nepřijetí k základnímu vzdělávaní
Odklad školní docházky
Pokračovaní ve školní docházce
Povolení přestupu
Prominutí úplaty ŠD
Celkem

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Počet
84
2
21
2
50
8
167

Počet
odvolání
0
1
0
0
0
0
1
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ČÁST

VI.

Další údaje o zařízení:
a) další aktivity:
Zájmové kroužky na 1. stupni:
Vyučující

Den

Hodina

Počet
dětí

Zdráhalová

středa

14. 00 – 14. 45

11

Nováková

středa

14. 00 – 14. 45

7

Matějková

čtvrtek

14. 00 – 14. 45

24

Hoferková

středa

14. 15 – 15. 00

22

Křištofová

středa

14. 00 – 15. 30

17

Rychtová

čtvrtek

13. 30 – 14. 15

17

Franková

středa

13. 35 – 14. 20

18

Vondra

středa

13. 30 – 14. 15

7

Vondra

středa

14. 20 – 15. 05

9

Urbanová

středa

13. 45 – 15. 30

11

Škůrek

úterý

15. 15 – 16. 45

15

Dlabajová

pondělí

14. 15 – 15. 00

10

Miketová

úterý

14. 00 – 14. 45

10

Jazyk anglický – / 1. 2. tř. /

Nováková

pondělí

14. 00 – 14. 45

12

Jazyk anglický / 1. a 2. tř. /

Vlachová

úterý

14. 00 – 14. 45

9

Název kroužku
Flétna – začáteč.
Flétna - pokročilí
Taneční kroužek
Pohybové hry
Výtvarná výchova / 1., 2. tř./
Výtvarná výchova /3. – 5. tř./
Sportovní hry

/ 3. – 5. tř./

Informatika / 3. – 5. tř. /
Informatika

/ 3. – 5. tř. /

Přírodovědný kroužek /5. tř./
Pohybové hry / 3. – 5. tř./
Jazyk anglický / 1. a 2. tř./
Jazyk anglický – 2. tř.
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Zájmové kroužky na 2. stupni:
Počet
dětí

Název kroužku

Vyučující

Den

Hodina

Informatika

Indrák

Pondělí

13:30 – 15:00

8

Informatika

Pazderová

Středa

14:00-15:30

7

Cvičení z jazyka českého

Seidlová

Úterý

6:55 – 7:40

23

Fyzikálně – matematický
kroužek

Brožovičová

Pondělí

14:15 – 15:15

9

Hrátka s historií

Janáková

Pondělí

14:15-15:00

7

Volejbal

Křehlík

Středa

17:00-18:30

17

Německý jazyk pro začátečníky

Lukszová

Pondělí

15:05-15:50

12

Sborový zpěv

Hlaviznová

Úterý

14:15-15:45

17

Cvičení z jazyka českého

Hlaviznová

Úterý

6:55 – 7:40

13

b) účasti školy v soutěžích:.
Matematika
datum
11.2. 2009
17.3. 2009
18.3. 2009

název akce
Pythagoriáda 6+7. třídy

umístění

účastníci

úsp. řeš.

J. Zubrvalčík,
F. Svoboda

Indrák,
Mylková

7. třídy

Indrák

6. třídy

Mylková

Matematický Klokan –
Benjamín
Matematický Klokan –
Benjamín

zodpovídal

19.3. 2009

Matematický Klokan – Kadet

9. třídy

Andziol

20.3. 2009

Matematický Klokan – Kadet

8. třídy

Mylková

účast

T. Keclík

Indrák

1.-3.

R. Cabáková

Mylková

účast

Rožnovský,
Schrammová

Idnrák

M. Šrůtek

Mylková

J. Zubrvalčík

Indrák

25.3. 2009
8.4. 2009
8.4. 2009
8.4. 2009
6.5. 2009

Matematická olympiáda
krajské kolo
Matematická olympiáda
okresní kolo Z6, Z7, Z8
Matematická olympiáda
okresní kolo Z7
Matematická olympiáda
okresní kolo Z8

–
–
–
–

Pythagoriáda – okresní kolo
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Zeměpis
datum
18.2. 2009
25.2. 2009
25.2. 2009
2.4. 2009
14.4. 2009
12.6. 2009

název akce
Zeměpisná olympiáda –
školní kolo 8. a 9. ročník
Zeměpisná olympiáda –
školní kolo 6. ročník
Zeměpisná olympiáda –
školní kolo 7. ročník
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Zeměpisná olympiáda –
krajské kolo
Eurorébus – finále Praha

umístění

účastníci

zodpovídal

1.

Ticháček (9.tř.)

Janková

1.

Zubrvalčík (6. tř.)

Janková

1.

Novák (7.tř.)

Janková

1.
3.

J. Zubrvalčík (A)
P. Novák (B)

Janková

2.

Jan Zubrvalčík

Janková

10.

Jan Zubrvalčík

Janková

Přírodopis, ekologie
datum
2.4. 2009
26.2.2009

název akce
ZOO Ostrava přírodopisná
soutěž - šelmy
Biologická olympiáda –
školní kolo

umístění

6. družstev

Mylková

1.

M. Slováček

Caknakisová

Stromy kolem nás
5.

22.4. 2009

6.6. 2009

Ekologická soutěž

Betula Pendula

zodpovídal

účast

4.
20.4. 2009

účastníci

1.
2.
3.

Šenkerová,
Brewus, Slováček
Gemelová,
Kolníková,
Homolová
Šenkerová,
Slovaček, Brewus
Kirschnerová
Maňák, Suchá
Slováček,
Dinhová,
Kubisová

Mylková

Janková

Košutek

Fyzika
datum

název akce

1.4.2009

Fyzikální olympiáda

umístění
účast

účastníci
T. Keclík

zodpovídal
Andziol

Dějepis
datum
21.11.2009
28.1. 2009

název akce
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda –
okresní kolo

umístění

9.
16.

účastníci

zodpovídal

13 žáků

Janáková

S. Shupke
E. Berkovcová

Janáková

Hudební výchova
datum

název akce

umístění

účastníci

zodpovídal

31.3.2009

Pěvecká soutěž 1.-2. třídy

Hoferková

9.12.2009

Pěvecká soutěž 3.-5. třídy

Nováková
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Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk
datum

název akce

13.11.2009

Olympiáda v JA 6.-7. třídy
školní kolo

13.11.2009

Olympiáda v JA 8.-9. třídy
školní kolo

4.12. 2009
4.12. 2009
2.4. 2009
23.2.2009
13.2.2009

Konverzační soutěž v JA –
Šternberk
Konverzační soutěž v JN –
Šternberk
Recitační soutěž v JA 1.
stupeň – školní kolo
Olympiáda v JA – okresní
kolo
Olympiáda v JN – okresní
kolo

umístění

účastníci

zodpovídal

1.
2.
3.
1.
2.
3.

A. Orgoníková
T. Lišková
J. Zubrvalčík
O. Šrubař
M. Drulák
E. Rathai

Dlabajová
Křehlík
Miketová
Dlabajová
Křehlík
Miketová

2.

O. Šrubař

Miketová

1.

M. Wavrzyniak

Lukszová

1.
1.

V. Daňková
H. Olšanská

Miketová

2.

A. Orgoníková

Beauperová

2.

M. Wavrzyniak

Lukszová

Tělesná výchova, sport
datum
24.11.2009

název akce
Plavání – okresní kolo

umístění
1.
2.

účastníci
družstvo žáků
družstvo žaček

Volejbal starší žáci – okresní
kolo
Volejbal starší žáčky –
okresní kolo

zodpovídal
Caknakisová
Křehlík
Křehlík

Školní volejbalová liga

4. družstva

Křehlík

Školní turnaj v kopané

Derka

Mc Donald cup 4.-5. třídy

Škůrek

Šachy – okresní kolo

Indrák

4.6. 2009

Atletika 1. stupeň –
okreskové kolo

11.6. 2009

Atletika 1. stupeň – okresní
kolo

20.5. 2009

Pohár rozhlasu – okresní
kolo

11 žáků postup
1.
3.
3.
1.
8.

V. Jonášová
A. Smékalová
S. Kosteasová
D. Sztuka
družstvo st. žáků

Franková
Hoferková
Hoferková
Handlíř

Atletika ŠD – školní kolo

Šrubařová

25.3.2009

Bastetbal – okresní kolo

Derka

14.4. 2009

Soutěž ve šplhu

Havlíčková

Výtvarná výchova
datum

název akce

umístění

účastníci

Rajnochová
Urbanová
Škůrek

EU očima dětí
Kalendář stromů – krnov
město stromů
O nejkrásnější ilustraci k
pohádkám K. Čapka
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Jazyk český, literatura
datum

název akce

umístění

26.11.2009

Olympiáda z JČ – školní kolo

Seidlová

18.2. 2009

Recitační soutěž 1. stupeň –
školní kolo

Franková

9.3. 2009

Přehlídka recitátorů

Seidlová

Olympiáda z JČ – okresní
kolo
Recitační soutěž 2. stupeň –
školní kolo

16.3. 2009

účastníci

S. Schupke
Chamrád

zodpovídal

Lukszová

c) další aktivity a akce školy:
viz. příloha č.1

d) z činnosti školní družiny
datum

Název akce

organizoval

Zahrnuto v akcích školy viz. Příloha č.1

e) metodické orgány na škole

název sekce:

Sekce matematiky a informatiky

předměty:

M,Inf,Tp

vedoucí sekce:

Mgr. Miroslav Indrák

členové:

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

název sekce:

Přírodovědná sekce

předměty:

F,Př,Ch,Z,Eko,ZPr,PT

vedoucí sekce:

Mgr. Romana Janková

členové:

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Veronika Pazderová
Zdeněk Škůrek
Iva Brožovičová
Jarmila Přibylová
Filip Andziol
Markéta Mylková

Filip Andziol
Petr Derka
Barbora Caknakisová
Martin Košutek
Hana Dudová

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

strana 31 z 43

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,
příspěvková organizace
název sekce:

Humanitní sekce

předměty:

JČ,D,OV,VV,Hv,DP,Dr

vedoucí sekce:

Mgr. Hana Janáková

členové

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

název sekce:

Jazyková sekce

předměty:

JA,JN,JF

vedoucí sekce:

Mgr. Martina Miketová

členové

Mgr. Alena Beauperová
Alena Dlabajová
Lukáš Křehlík
Mgr.Kamila Lukszová
Jana Vlachová

název sekce:

Sekce pohybu a zdraví

předměty:

TV,RV,SH

vedoucí sekce:

Mgr. Jitka Klimenková

členové

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

název sekce:

Sekce 1-2. tříd

vedoucí sekce:

Mgr. Jana Zdráhalová

členové

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

název sekce:

Sekce 3-5. tříd

vedoucí sekce:

Mgr. Ivo Vondra

členové

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Jitka Dulová
Jana Hlaviznová
Kamila Koukolová
Kamila Lukszová
Ludmila Pavelková
Sylvie Seidlová

Kamila Koukolová
Lada Kratochvílová
Petr Derka
Karel Handlíř

Eva Nevídalová
Jana Matějková
Martina Jiroušková
Hana Kratochvílová
Iva Hoferková

Marcela Rychtová
Eliška Urbanová
Petra Havlíčková
Mgr. Jana Franková
Ludmila Bokischová
Mgr. Zdeněk Škůrek
Mgr. Kateřina Nováková
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f) zapojení pedagogických pracovníků do okresních metodických orgánů
metodický orgán

pracovník

funkce

kabinet matematiky

Mgr. M. Indrák

vedoucí

e) zapojení školy do rozvojových programů :
Ve školním roce 2008/2009 jsme realizovali tyto rozvojové programy:
název

druh

poskytovatel Částka (Kč)

"Zeus a praotec Čech ruku v ruce
putují do Krnova a okolí"

RP pro podporu rozvoje
MŠMT ČR
čtenářské gramotnosti

“Cesta odpadu”

RP pro podporu EVVO

MŠMT ČR

98 000
107 932

Internet
Ve školním roce 2008/2009 bylo:
 zprovoznění aktivních webových stránek školy www.zsjnkrnov.cz poskytujících
informace o životě školy i o škole samotné, stránky jsou založeny na redakčním
systému, do kterého se snažíme zapojovat i pedagogy
 obnova PC ve staré učebně VPT za repasované PC s vyšším výkonem (1GB RAM)
 částečná výměna PC v kabinetech a sborovně (5 PC)
 započato pokrytí školy bezdrátovým internetem Wifi (1/6 rozlohy školy).
Školní hřiště






v minulém školním roce byly na hřišti vybudovány a zrekonstruovány ochranné
ploty směrem k rodinným domům a k ulici Seifertova, bylo obnoveno lajnování
hřiště
dále byly zakoupeny a zabudovány dvě konstrukce na basketbal
areál je využíván hlavně na tělesnou výchovu, cvičení školní družiny, činnost
kroužků zaměřených na pohybové activity
doplňkově je pak možný i komerční pronájem, v příštích letech je potřeba provést
impregnační nástřik povrchu hřiště
správcem hřiště je p. Kvapil

Změna vnitřního klimatu školy, celková přeměna, tvorba ŠVP:
 ve školním roce 2008/2009 byly zavedeny nové metodické sekce a určeni jejich
vedoucí, s cílem zlepšit organizaci, zintenzivnit komunikaci mezi pedagogy, která
povede k větší spolupráci na plánování, přípravě a hodnocení výuky a podílu na
koncepčních rozhodnutích vedení školy.
 školní vzdělávací program ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově vytvořený v roce 2006,
byl ve školním roce revidován a aktualizován, tak aby nový ŠVP, který byl rámcově
vytvořen pro 1. a 6. ročníky
 na přípravě nové verze se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy a od 1.9. 2009
zahájime výuku v 1. a 6. třídách podle nové verze ŠVP “Škola pro všechny”
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Spolupráce se zahraničními školami
Tradiční spolupráce s polskými školami , zejména s Gymnaziem č.1. v Prudniku
byla vzhledem k rekonstrukci omezena, obdobně i ve školním roce 2008/2009, kdy došlo k
výměně vedení školy.
Znovuobnovení družebních kontaktů je naplánovano na školní rok 2009/2010.

ČÁST

VII.

Zhodnocení a závěr
Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené v Plánu práce školy pro
školní rok 2008/2009.
Na závěr je na místě poděkovat všem pracovníkům školy za odvedenou práci.
Uznání patří také členům Školské rady a aktivním členům Klubu rodičů při ZŠ Krnov,
Janáčkovo náměstí. Poděkování za podporu patří takké MÚ Krnov zastoupeného paní
starostkou Renátou Ramazanovou a pracovníkům Odboru Školství, kultury a sportu.

Schvalovací doložka

Pedagogická rada projednala dne: 19.11.2009

Školská rada projednala a schválila dne:

Mgr. Karel Handlíř
ředitel školy

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
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ZPRÁVA

O

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Č Á S T I.
Výnosy

Celkové příjmy

28 333 000 Kč

Státní dotace

24 196 343 Kč

1. třídy

62 000 Kč

RP EVVO MŠMT “Cesta Odpadu”

107 932 Kč

RP RČG MŠMT „ Zeus a praotec Čech ..”

98 000 Kč

Dotace od obce

3 487 400 Kč

RP PSPJ MSK – “Spolu to zvládneme”

45 900 Kč

Poplatky od zákonných zástupců

142 750 Kč

Příjmy z hospodářské činnosti

143 468 Kč

Ostatní příjmy : úroky

49 207 Kč

ČÁST

II.

Výdaje

Výdaje celkem
Náklady na mzdy pracovníků
Odvody zdravotního a sociálního pojištění
FKSP
Ostatní sociální náklady (náhrady)
Odpisy

25 968 385 Kč
15 989 634 Kč
5 414 968 Kč
316 131 Kč
7 735 Kč
1 234 517 Kč

Výdaje na učebnice

163 680 Kř

Výdaje na DVPP

104 137 Kč

Provozní náklady

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
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ZPRAVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném
přístupu k informacím je sestavena za období 1.9. 2008 – 31.8.2009.
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999. v platném znění.
Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v kanceláři školy.
Poskytování informací za školní rok 2008/2009
Celkový počet písemných žádostí o informace

0

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o
neposkytnutí informace:

0

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona

0

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
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Seznam příloh:
1. Přehled aktivit a akcí školy ve školním roce 2008/2009
2. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2008.
3. Rozvaha k 31. 12. 2008

V Krnově dne 15. 10. 2009.
Karel Handlíř
ředitel školy

.
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Příloha č.1
Akce školy v roce 2008/2009
datum

Název akce

organizoval

1.9.2008

Slavnostní zahájení školního roku

všichni PP

4.9.2008

Adaptační výlety a aktivity

třídní učitelé

9.9.2008

Prevence Policie ČR

Rajnochová

11.9.2008

Třídní schůzky 1. tříd

třídní učitelé

18.9.2008

Třídní schůzky 1. a 2. stupeň

třídní učitelé

24.9.2008

Maňáskové divadlo - ŠD

Vychovatelky ŠD

30.9.2008

Exkurze VAK Krnov

Košutek

4.10.2008

Výlet ŠD na Staré Hliniště

Vychovatelky ŠD

8.-10. 2008 Adaptační pobyt pro 1. třídy
14.10.2008 Návštěva knihovny 3.A, 4.B
15.10.2008 Filmové představení pro ŠD
16.10.2008 Filmové představení pro ŠD

TU 1. tříd
Nováková
Vondra
Červenková
Klečková
Hrubá, Košinarová
Šrubařová

16.10.2008 Školení pedagogických pracovníků – školní e-mail

Andziol, Pazderová

20.10.2008 Pasování prvňáčků

Matějková
Rajnochová

21.10.2008 Beseda s Policií ČR – 2. A,B,C

TU

21.10.2008 “Tonda obal na cestách” pro 1. stupeň

Rajnochová

22.10.2008 “Tonda obal na cestách” pro 2. stupeň

Indrák

23.10.2008 Podzimní domeček SVC Méďa – 2. A,B,C

TU

23.10.2008 Krnov město stromů – zahajovací ceremoniál

Janková, Mylková

24.10.2008 Beseda o knihách ŠD

Hrubá

30.10.2008 Hallowen 3.-5. třídy Kofola club

TU, Miketová

30.10.2008 Lampionový průvod 3.-5. třídy

TU

31.10.2008 Podzimní dílny dětí a rodičů 2. A,B,C

TU

3.11.2008

Preventivní beseda s Policii ČR 2.A,B,C

TU

4.11.2008

Strašidel se nebojíme ŠD

Šrubařová

5.11.2008

Veletrh řemesel žáci 8. a 9. tříd

Koukolová

6.11.2008

Exkurze V. Losiny, přečerpavací el. Dlouhé Stráně

Košutek, Janáková

6.11.2008

Schůzka Klubu rodičů

Handlíř

7.11.2008

Návštěva knihovny ŠD

Šrubařová

10.11.2008 “Láska ano, děti ne” beseda 8. A,B,C,D

Klimenková

11.11.2008 Beseda s Policií ČR 3.B

TU

12.11.2008 Kurz bruslení 3.B

Rychtová
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datum

Název akce

organizoval

12.11.2008 Filmové představení ŠD

Červenková,
Klečková

13.11.2008 Den výchovného poradenství – M. Morávka

Koukolová

13.11.2008 Filmové představení ŠD

Hrubá, Šrubařová

14.11.2008 Rozhlasová relace 17. listopad

Janáková

18.11.2008 Hasík 2. B,C

TU

18.11.2008 Návštěva knihovny 2.A

Jiroušková

18.11.2008 Exkurze čistička odpadních vod

Košutek

19.11.2008 Hasík 2.A,3.A

TU

19.11.2008 Kurz Bruslení 3.B

Rychtová

21.11.2008 Výstava čepců 3.A,B, 4.B,C,D

TU

21.11.2008 Beseda v knihovně ŠD

Hrubá

22.11.2008 Výlet ŠD

Hrubá

25.11.2008 Hasík 3.B,C

TU

25.11.2008 Příběhy bezpráví 9. ročník

Janáková

26.11.2008 Kurz bruslení 3.B,2.C

TU

28.11.2008 Domeček čtyř světadílů 7. a 8. ročníky

SVČ Méďa

29.11.2008 Volejbalový turnaj učitelů

ZŠ Žižkova

1.12.2008

Beseda v Knihovně ŠD

Červenková

1.12.2008

Hasík 3. A,B

TU

1.12.2008

Beseda s Policií ČR 2. A,B,C

TU

2.12.2008

Návštěva knihovny 1.C

TU

2.12.2008

Mikulášské smutnění – divadelní představení pro ŠD

Šrubařová

3.12.2008

Hasík 2. A,B

TU

3.12.2008

Kurz bruslení 3.B,2.C

TU

4.12.2008

Hasík 2.C,3.C

TU

4.12.2008

Knihovna – Vánoční zvyky 6.B

Dulová

5.12.2008

Exkurze ve SPgŠ Krnov 9.M

Indrák

5.12.2008

Mikulášská nadílka pro 1. stupeň

Klimenková

6.-7.12.08

Zájezd FKSP do Vídně a Mikulova

Beauperová

6.12.2008

Vánoční trhy na zámku Kravaře

Klimenková

8.12.2008

Vánoční domeček 1.B

Matějková

9.12.2008

Návštěva Vánočního jarmarku na náměstí - ŠD

Šrubařová

10.12.2008 Filmové představení pro ŠD

Červenková,
Klečková

10.12.2008 Kurz bruslení 3.B,2.C

TU

10.12.2008

Matějková,
Miketová

Vystoupení žáků na Vánočním jarmarku
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datum

Název akce

organizoval

10.12.2008 Exkurze žáků v SPgŠ Krnov 9.A,9.B
10.12.2008

Vánoční dílny pro žáky a rodiče 1.A,1.B

Nevídalová,
Zdráhalová

11.12.2008 Filmové představení pro ŠD

vychovatelky

11.12.2008 Beseda s Fondem ohrožených dětí 7.B a 7.M

Klimenková

11.12.2008

Handlíř,
Rajnochová

“Návštěva v Africe” osvětové kulturní vystoupení 1. st.

12.12.2008 Návštěva knihovny 1.A

TU

12.12.2008 Akce knihovny “Než zazvoní zvoneček” ŠD

Šrubařová

12.12.2008 Vánoční dílny a kouzelná noc ve spacáku pro děti ŠD

vychovatelky

15.12.2008 Vánoční dílny pro žáky a rodiče 1.B

Matějková

16.12.2008 Návštěva knihovny 2.A

TU

17.12.2008 Kurz bruslení 3.B

Rychtová

17.12.2008 Filmové představení pro 2. stupeň

TU

17.12.2008 Vánoční besídka 4.C

Franková

18.12.2008 Filmové představení pro 1. stupeň

TU

18.12.2008

Miketová, Křehlík,
Dlabajová,
Lukszová

Christmas Party – jazyková besídka pro rodiče
18.12.2008 Návštěva knihovny ŠD

Hrubá

19.12.2008 Vánoční besídky 2. stupně

TU

6.1.2009

Ajax - Policie ČR 2.ABC

TU

14.1.2009

Filmové představení ŠD

vychovatelky

15.1.2009

Filmové představení ŠD

vychovatelky

16.1.2009

Příběhy bezpráví 9.BM

Janáková

16.1.2009

Návštěva knihovny ŠD

Hrubá

20.1.2009

DOREMI – pěvecká soutěž ŠD

Šrubařová

23.1.2009

Návštěva knihovny ŠD

Šrubařová

27.1.2009

Návštěva žáků 1.C v MŠ Kostelec

Zdráhalová

27.1.2009

Schůzka s rodiči v MŠ Albrechtická

Rajnochová

28.1.2009

Návštěva žáků 1.C v MŠ M. Gorkého

Zdráhalová

28.1.2009

Schůzka s rodiči v MŠ Kostelec

Rajnochová

29.1.2009

Návštěva žáků 1.A v MŠ Albrechtická

Nevídalová

29.1.2009

Schůzka s rodiči v MŠ M. Gorkého

Rajnochová

12.-13.2.09 Zápis do prvních tříd
15.-20.2.09 Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků

Klimenková

13.2.2009

Návštěva knihovny ŠD

Hrubá

17.2.2009

Ajax Policie ČR 2.ABC

TU
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Název akce

organizoval

24.2.2009

Den otevřených dveří pro rodiče žáků v 1.C

Zdáhalová

25.2.2009

Den otevřených dveří pro rodiče žáků v 1.A

Nevídalová

25.2.2009

Domeček umění 7.ABM, 8.ABCM

SVČ Méďa

25.2.2009

Divadelní představení: Otesánek, 1. a 2. ročníky

TU

27.22009

Osudové rozhodnutí – dějepisný projekt studentky D

Janáková

4.3.2009

Kurz bruslení 2.C

Hoferková

6.3.2009

“Z pohádky do pohádky” akce knihovny ŠD

Šrubařová

7.3.2009

Večírek Klubu rodičů při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí

Indrák, Moravcová

10.3.2009

Beseda o knížkách – knihovna 3.B

Rychtová

13.3.2009

Ajax Policie ČR 2.ABC

TU

13.3.2009

Beseda o knížkách – knihovna ŠD

Hrubá

16.3.2009

Beseda o knížkách – knihovna ŠD

Červenková

Filmové představení pro ŠD

Červenkova,
Klečková

19.3.2009

Filmové představení pro ŠD

Hrubá, Šrubařová

24.3.2009

Návštěva knihovny 3.A,4.C

TU

26.3.2009

“Hodina zpěvu” J. Uhlíř

TU

27.3.2009

Jarní “velikonoční” domeček 1A,1.B

SVČ

30.3.2009

Beseda o drogách K- centrum 8.-9. ročníky

Klimenková

31.3.2009

Prevence drogové závislosti K-centrum 6.-7. ročník

Klimenková

8.4.2009

Návštěva knihovny 4.B

TU

8.4.2009

Prevence Policie ČR 5.AB

Urbanová, Škůrek

8.4.2009

Vlastivědná vycházka na Cvilín

Jiroušková

8.4.2009

Výchovný koncert 3. ročníky

ZUŠ Krnov, TU

15.4.2009

Výchovný koncert 2. ročníky

ZUŠ Krnov, TU

17.4.2009

Keramická dílna 2.ABC

TU

21.4.2009

Výchovný koncert 4. ročníky

ZUŠ Krnov, TU

23.4.2009

Pantomima – kulturní vystoupení 4.-5. ročník

TU, Rajnochová

23.4.2009

Filmové představení ŠD

vychovatelky

23.4.2009

Vystoupení žákovského sboru na slavnosti Krnov –
město stromů

Hlaviznová

24.4.2009

Keramická dílna 2.ABC

TU

25.4.2009

Výlet na Ježník ŠD

Hrubá

28.4.2009

Bowligový turnaj pracovníků školy

všichni PP

29.4.2009

Děti dětem aneb od srdce k srdci 1.a 2. ročníky

SVČ Méďa

30.4.2009

Právní odpovědnost náctiletých - Policie ČR – 9.AB

vyučující

4.5.2009

Právní odpovědnost náctiletých - Policie ČR – 9.M

vyučující

18.3.2009
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Název akce

organizoval

5.5.2009

Keramická dílna 1.C

TU

5.5.2009

Beseda se spisovatelkou M. Harasímovou

Janáková

6.5.2009

Ajax Policie ČR 2.ABC

TU

6.5.2009

Exkurze v Hasičské zbrojnici 3.A

Nováková

6.5.2009

Účast na pietě k osvobození Krnova

Bokischová

12.5.2009

Keramická dílna 2.B

TU

Den otevřených dveří – matematické třídy

Indrák,
Rajnochová

15.5.2009

Návštěva knihovny ŠD

Hrubová

19.5.2009

Výchovný koncert 1. ročníky

ZUŠ Krnov, TU

20.5.2009

Filmové představení ŠD

vychovvatelky

23.5.2009

Výlet 6.M do Biskupic

Pazderová

25.5.2009

Setkání s důchodci

vedení, Moravcová

26.5.2009

Exkurze na letiště ŠD

Hrubá, šrubařová

26.5.2009

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Rajnochová, TU

29.5.2009

Den dětí “Rej masek” 1.-3. třídy

TU

13.5.2009

2.6.2009
2.6.2009
3.6.2009

školní výlet 1.A,2.C – ZOO Olomouc
Exkurze na letiště ŠD
Školní výlet 1.BC – ZOO Olomouc

Hoferková,
Nevídalová
Klečková,
Košinarová
Matějková,
Zdráhalová

3.6.2009

Školní výlet 9.B – Račí údolí

Caknakisová

4.6.2009

Sportovní domeček 8. ročníky

SVČ Méďa

5.6.2009

Školní výlet 8.A - Velké Losiny

Lukszová

5.6.2009
5.6.2009

Školní výlet 6.A,B - Bouzov
Školní výlet 2.A,B - ZOO Olomouc

Brožovičová,
Dulová
Jiroušková,
Kratochvílová

5.6.2009

Sportovní domeček 7. ročníky

SVČ Méďa

8.6.2009

Školní výlet 9.M - Račí údolí

Křehlík

9.6.2009

Pasování na čtenáře – knihovna – 1.C

Zdráhalová

9.6.2009

Školní výlez 7.M – Ramzová, Šerák

Indrák

9.6.2009

Přírodovědná vycházka 7.B

Caknakisová

10.6.2009

Dopravní akce Ppolicie ČR 3.BC, 4.B

TU

10.6.2009

Filmové představení ŠD

vychovatelky

11.6.2009
11.6.2009
11.6.2009

Školní výlet 7.AB – Rožnov pod Radhoštěm
Školní výlet 3.BC – Rožnov pod Radhoštěm
Školní výlet 9.A
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organizoval

11.6.2009

Filmové představení ŠD

vychovatelky

15.6.2009

Pasování na čtenáře 1.B

Matějková

15.6.2009

Exkurze v hasičské zbrojnici 3.C

Havlíčková

15.6.2009

Ajax Policie ČR

TU

16.6.2009

Exkurze v hasičské zbrojnici 2.A

Jiroušková

16.6.2009

Školní výlet 8.M a 8.C – Lichnov Ranč

Mylková, Janková

17.6.2009

Školní výllet 8.C - Kozlovice

Janková

17.6.2009

Exkurze požární zbrojnice 3.B

Rychtová

18.6.2009

Ponávací exkurze Krakow a Osvětim – 9. ročníky

Janáková, Indrák

Exkurze v hasičské zbrojnici 2.BC

Kratochvílová,
Hoferkková

19.6.2009

Školní výlet 8.B - Osoblaha

Klimenková

23.6.2009

Filmové představení pro 8.-9. ročník

TU

24.6.2009

Ajax Ppolicie ČR – vyhodnocení celoroční akce

TU

Poslední zvonění – rozločení s 9.ABM – sv. Ducha

Matějková, Indrák,
Handlíř, TU

25.6.2009

Filmové představení pro žáky 1.-7. ročníků

TU

26.6.2009

Slavnostní zakončení škkolního roku 2008/2009

Všichni pracovníci

18.6.2009

2.ABC
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