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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

Struktura vychází z § 10 odst.3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2016/2017, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2016. 

 

 

Členové školské rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy na 

zasedání školské rady dne 13. 10. 2017 

 

 

 

Zpracovala dne 29. 9. 2017        Mgr. Jana Švédová, ředitelka školy 
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„Děti se učí tím, jací dospělí jsou, ne tím, co říkají.“   

      Carl Gustav Jung 
 
Předmluva  

   
V současné době ubývá lidské činnosti, kde se člověk prosazuje sám za sebe, bez 

podpory týmu. Činnosti jsou čím dál více složitější a vyžadují tým, který společně pracuje na 
cílech, plánech, evaluaci a změnách. Doufám, že nejen otevřená diskuze, respekt, tolerance, 
překonávání odporu, ale i důvěra, otevřenost a optimismus spojené s trochou ochoty 
a  obětavostí patří mezi vlastnosti a hodnoty, na kterých budeme společně pracovat.  

 
Během školního roku 2016/2017 nastala změna ve vedení školy, kdy funkci ředitele školy 

dne 30. 4. 2017 ukončil pan Ing. Radovan Vladík, Ph.D. a od 1. června nastoupila na pozici 
ředitelky školy Mgr. Jana Švédová. 

Je důležité poděkovat za tříletou práci pana ředitele Ing. Radovana Vladíka, Ph.D. a přát 
jemu i nám Boží vedení a moudrost v naší práci i soukromých životech. 

 

 
 

„TO JEDINÉ, CO JSME NA SVĚTĚ SCHOPNI SAMI ZMĚNIT, JSME MY SAMI“ 
 
 
 

 
Mgr. Jana Švédová, ředitelka školy 
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1.1 Základní informace o škole 

Název školy: 
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské 
diakonie Krnov 

Sídlo školy: SPC N 454/54, 794 01 Krnov 

Pracoviště: Hlubčická 11, 794 01 Krnov 

 Hlubčická 9, 794 01 Krnov 

 SPC N 454/54, 794 01 Krnov 

Právní forma: školská právnická osoba 

IČO: 695 94 091 

RED - IZO: 610 550 900 

Bankovní spojení: 27-266 4200 207 / 0100 

Statutární orgán: Mgr. Jana Švédová 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Švédová 

Zástupce ředitele: Bc. Dana Danči, Mgr. Pavla Stuchlíková 

Kontakt: tel.: +420 775 708 337 

  e-mail: specialniskola@krnov.cz  

   datová schránka: rvyjqka, web: www.specialniskoly.cz 

 

1.2.1 Zřizovatel školy   

Název zřizovatele: Slezská církev evangelická a.v. 

Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 

Právní forma: církevní organizace 

Statutární orgán: Mgr. Jan Wacławek, 

  
biskup Slezské církve evangelické a.v. 
od května 2017 Mgr. Tomáš Tyrlík 
biskup Slezské církve evangelické a.v. 

Kontakt: tel.: +420 558 764 200 

  e-mail: sekretariat@sceav.cz, web: www.sceav.cz 

 

Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu s Příkazní smlouvou 
pověřena Slezská diakonie. 

1.2.2 Příkazník   

Název zřizovatele: Slezská diakonie 

Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 

Právní forma: církevní organizace 

Statutární orgán: Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka 

Kontakt: tel.: +420 558 764 333 

  e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz 

  web: www.slezskadiakonie.cz 

 

Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném 
znění a prováděcími předpisy. 

mailto:e-mail:%20specialniskola@krnov.cz
mailto:sekretariat@sceav.cz
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Údaje o školské radě 

Datum zřízení: 22. 6. 2006 

Předseda školské rady: Iveta Holoušová 

Členové rady:   

za Slezskou diakonii: Mgr. Dagmar Siudová 

  Zuzana Hazan 

za školu: Bc. Dana Dančiová 

  Mgr. Nela Popovičová 

za rodiče:  Milada Bryndačová 
 Renata Šrubařová 

  Anna Krušinová 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Kdo jsme? 
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vzdělává děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízí vzdělávání 
také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitační péčí a návaznými službami. 
Zřizovatelem školy je Slezská církev evangelická a.v., která výkonem zřizovatelských 
funkcí pověřila Slezskou diakonii se sídlem v Českém Těšíně. 

Materiální a technické vybavení pracovišť školy 

Škola sídlí na třech místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na 
SPC N 454/54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektech na Hlubčické ulici 293/11, 
se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm a na 
Hlubčické ulici 294/9, kde sídlí i další diakonické služby (Poradna rané péče Matana, 
Služba sociálně terapeutických dílen Effatha). 

Benjamín na jaře 2017 realizoval celkovou rekonstrukci vstupní části do budovy na SPC 
N 54 – nyní je tady zděná zeď místo skleněné, nové vstupní dveře, nová okna a dlažba. 
V prosinci 2016 se v celé budově vyměnilo topení. 

Na Hlubčické 11 proběhla koncem roku 2016 celková rekonstrukce WC dívek, chlapců a 
učitelů, které jsou nyní bezbariérové. V každém patře jsou nové úklidové místnosti. 
V tomto školním roce proběhla na Hlubčické 11 také rekonstrukce oken na schodišti + 
výmalba. Byl vytvořen bezbariérový nájezd ke vstupní části budovy a byl instalován nový 
kotel. Vše bylo financováno městem Krnov, které je majitelem obou budov školy na 
Hlubčické ulici. 

Základní škola na Hlubčické 11 zakoupila v rámci projektů i z vlastních nákladů novou 
odbornou literaturu pro učitele. Dále zakoupila fotoaparáty, které jsou k dispozici 
jednotlivým učitelům, kteří je mohou využívat během výuky nebo během školních akcí. 
Pro žáky zakoupila v rámci projektů nové společenské hry, které využívají v odpoledním 
kroužku deskových her. Škola také realizovala opravy a barevné polepy na školní 
dodávce a zajistila nové technické vybavení pro školníka (sekačka, svářečka). 
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Materiálně - technické podmínky školy na SPC N 454/54 (MŠ a ZŠ speciální) 
 

Učebny, herny, místnosti 
pro individuální práci 4, 2, 2 

Odborné pracovny 

Snoozelen místnost a rehabilitační místnost v denním 
stacionáři Benjamín ve stejné budově. 

Nábytek 

Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby 
jednotlivých žáků (často vyroben přímo na zakázku).  

Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod.  

Vzhledem k vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků je škola 
vybavena množstvím speciálních pomůcek k výuce, hře i 
sportu. 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty  

Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb 
konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací 
techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými 
dostupnými učebnicemi. 

Vybavení školy 
audiovizuální a výpočetní 
technikou 

V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, 
speciálním software, popřípadě další speciální pomůcky.  
K dispozici je 10 iPadů. 

Speciální pomůcky  

Škola je vybavena speciálními rehabilitačními, manipulačními a 
mobilizačními pomůckami. 

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště 

K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada 
společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v „Zahradě 
setkávání“, která je součástí projektu města Krnov. 

 
 
Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 293/11 (ZŠ) 
 

Učebny, herny, místnosti 
pro individuální práci  8, 2, 3 

Odborné pracovny 

Nově upravená, moderní cvičná dílna, moderně vybavená 
cvičná kuchyň, multimediální počítačová učebna s interaktivní 
tabulí, multimediální učebna hudební výchovy, specializovaná 
učebna výtvarné výchovy, relaxační místnost. V půdních 
prostorách je zázemí pro vedení školy – kancelář ředitele školy, 
zasedací místnost a kancelář. Sborovna a kancelář pracovníka 
vztahů k veřejnosti byly vybaveny novým nábytkem. 

Žákovský nábytek  

Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je 
v některých případech vyroben přímo na zakázku. Ve školním 
roce 2014/2015 byl doplněn nábytek do učebny výtvarné 
výchovy a relaxační místnosti.  

Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní 
fotbal, boxovací pytel s příslušenstvím. V rámci projektu 
expresivní terapie škola získala netradiční hudební nástroje 
(fujarky, dešťová hůl, bubínky a další), které učitelé používají při 
muzikoterapii. Ze stejného projektu byly doplněny potřebné 
pomůcky pro arteterapii. Hračky pro mladší děti. 
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Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku žáků s LMP, 
které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří 
sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky.  

Vybavení školy 
audiovizuální a výpočetní 
technikou  

Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý 
má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy 
pro jednotlivé předměty. K dispozici 10 iPadů. Dataprojektor 
s wifi připojením. Ředitel školy, učitelé, vychovatelka a 
pracovník vztahů k veřejnosti mají k dispozici notebook. 
V učebně hudební výchovy, v jedné třídě a ve školní družině je 
plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory 
s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také 
fotoaparát a videokamera. 

Pozemky, odpočinkový 
areál, zahrada, hřiště 

Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, 
několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště 
s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou 
dráhou. 

Sportovní zařízení 
K dispozici je 1 menší tělocvična s vhodným sportovním 
vybavením, 1 herna v budově školní družiny a školní hřiště.  

 
 

Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 294/9 (SŠ praktická) 
 

Učebny, herny, místnosti 
pro individuální práci  4, 2, 2  

Odborné pracovny, 
knihovna, multimediální 
učebna  

PC učebna. Učebna práce v domácnosti a cvičná kuchyň. 
Ostatní odborné místnosti jsou používány na Základní škole 
Hlubčická.   

Nábytek  

Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby 
jednotlivých žáků (vyroben přímo na zakázku).  

Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod.  

Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve 
vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i 
sportu.  

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty  

Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb 
konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací 
techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými 
dostupnými učebnicemi.  

Vybavení školy 
audiovizuální a výpočetní 
technikou  

Ve třídě 1. A je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, 
speciálním software, popřípadě s dalšími speciálními 
pomůckami. Dále je k dispozici 1 iPad. Třída 1. B je vybavena 8 
počítači a interaktivní tabulí. 

Speciální pomůcky  

Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve 
vybavení školy množství speciálních rehabilitačních, 
manipulačních a mobilizačních pomůcek.  

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště, sportovní zařízení 

Školní pozemek ZŠ Hlubčická, který mohou využívat žáci SŠ, 
zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček 
pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými 
brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou. 
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Přehled oborů základního a středního vzdělávání školní vzdělávací 

programy 

 

Základní škola   

 Základní škola speciální 79-01-B/01 

 Základní škola 79-01-C/01 

Střední škola   

 Praktická škola jednoletá  78-62-C/01 

 Praktická škola dvouletá  78-62-C/02 

 

 

Školní vzdělávací programy 

 
 

 4.1.2 Vzdělávací programy SPC N 454/54    

 Název programu  rok 

 ŠVP pro  základní školu - Učíme se pro život...  2010/14 

 ŠVP pro základní školu - Pojď s námi   2016/08 

 ŠVP pro mateřskou školu - Ty a já, spolu to zvládneme  2010/13 

 ŠVP pro školní družinu - A po práci legraci...   

 

 4.2 Vzdělávací programy Hlubčická 293/11   

 Název programu  rok 

 ŠVP pro základní školu - Porozumění 2007/09 

 ŠVP pro základní školu - Společný příběh pro život 2016/08 

 ŠVP pro základní školu – Pojď s námi 2016/08 

 ŠVP pro školní družinu   

 

 4.3 Vzdělávací programy Hlubčická 294/9   

 Název programu  rok 

ŠVP pro SŠ praktickou: "Praktická škola jednoletá"  2014/09 

ŠVP pro SŠ praktickou: "Praktická škola dvouletá"  2014/09 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Ředitel školy: Ing. Radovan Vladík, Ph.D. / Mgr. Jana Švédová (ke dni 1. 6. 2017) 
 

Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2016/2017 

Zástupce ředitele školy (i pro SŠ praktickou)   

Mgr. Pavla Stuchlíková   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent 

I.B (1. + 4.) Mgr. Helena Bajcarová 
 
Beáta Tothová 
 

IV.B spec. (1.+ 4. + 8.) Mgr. Michaela Fiedlerová Gabriela Sopčáková 

V.B (2. + 3. + 5. + 
spec.) 

Mgr. Jitka Jasinská Gabriela Backová 

VII.B (7. + spec. 7., 9.)  Mgr. Martina Muroňová Alexandra Jakabová 

VIII.B (8.) Mgr. Jana Češková Kateřina Brožovičová 

IX.B (9. + 6.) Mgr. Jan Pokorný Petra Klementová 

Bez třídy 
Mgr. Petr Janošík,  
Mgr. Pavla Stuchlíková 

  

Družina Iveta Holoušová  

Nepedagogičtí pracovníci 

Úklid     

Marie Wendová   

Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2016/2017 

Zástupce ředitele školy   

Bc. Dana Danči   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

MŠ Bc. Dana Danči 
Lenka Juríčková,  
Kateřina Bystroňová 

4. A Mgr. Veronika Nováková 
Ludmila Jurčáková,  
Blanka Nečasová 

5. A 
Mgr. Alena Mücková,  
Mgr. Michaela Kubišová od 1.6.2017 

Zuzana Zámečníková,  
Andrea Servusová 

8. A Mgr. Michaela Horáková 
Irena Štěpánová, 
Janis Georgiadis 

Družina Lenka Juríčková  

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid   

Jarmila Cinnová, pracovníci na DPP   
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Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2015/2016 

Koordinátor střední školy praktické   

Mgr. Zuzana Náhlíková   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

1. A Bc. Jitka Tošenovská 
Eva Příhodová 
Darja Masná 

1. B Mgr. Zuzana Náhlíková 
 

Bc. Zuzana Kupcová 

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid     

Marie Machurová, pracovníci na DPP   

 

 
 

 
Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
 
 
 

 
Datum 

zápisu/přijímacího 
řízení 

Počet 
přihlášených dětí 

Počet přijatých 
dětí pro školní 
rok 2016/2017 

Mateřská škola  5 5+1 

Základní škola 21. - 22. 1. 2016 9 3 

Základní škola SPC 21. - 22. 1. 2016 3 2 

Střední škola praktická (jednoletý) 20. 4. 2016 1 1 

Střední škola praktická (dvouletý) 20. 4. 2016 4 4 

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště   

Pracovník vztahů k veřejnosti   

Bc. Barbora Klečková    

Administrativní pracovník 

Bc. Vladimíra Kánská 

Personalistka 

Dita Dybalíková    

Školník   

Zdeněk Kocián   
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
  

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 

                                                  
 
Neprospělo 

Přestup do 
jiného 
vzděl. 

programu 

I.B (1., 4.  ročník) 8 5 1 2 1 

IV.B (1., 2.,3., 4., 8. ročník) 5 0 5 0 0 

V.B (2., 3., 5. ročník) 12 7 5 0 0 

VII.B (7., 7. SŠ, 9. SŠ ročník) 9 0 9 0 0 

VIII.B (8. ročník) 10 1 9 0 0 

IX.B (6., 9. ročník) 12 2 10 0 0 

VI.A 6 0 5 1 1 

IV.A 6 0 6 0 0 

IX.A 7 0 5 2 0 

Celkem základní škola: 75 15 55 5 2 

Střední škola jednoletá 5 0 5 0 0 

Střední škola dvouletá 8 2 6 0 0 

Celkem střední škola: 13 2 11 0 0 

 
 
Snížené stupně z chování ve školním roce 2016/2017: 
 

Stupeň z chování Počet žáků 

2. 2 

3. 3 

 
 
Počet omluvených/neomluvených hodin ve školním roce 2016/2017: 
 

ŠKOLA/POLOLETÍ 
OMLUVENÉ  
1. polotetí 

NEOMLUVENÉ  
1. polotetí 

OMLUVENÉ  
2. polotetí 

NEOMLUVENÉ  
2. polotetí 

Základní škola 4247 18 5097 20 

Střední škola praktická 884 0 297 0 

 
 

Závěrečné zkoušky na střední škole probíhaly 16. 6. 2017 a 23. 6. 2017. Skládaly se 

z teoretické a praktické části. Celkem se zúčastnilo 5 žáků, všichni žáci prospěli. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Preventivní program ve školním roce 2016/2017  
 
Doba trvání programu: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 
Obsah programu: všeobecná primární prevence 
Časová náročnost: 6 - 7 hodin týdně 
Cílová skupina: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 1. – 9. Třída, SŠ 
Personální obsazení: Mgr. Jan Kumstát, externí preventista 
Spolupráce s: Mgr. Martina Muroňová (výchovný poradce) Mgr. Stanislav Toman 
(metodik prevence PPP), Mgr. Jakub Morbitzer (pracovník SVP) 
Konzultace s: Jiří Vlček (streetworker K – centrum) 
Témata, která jsou v průběhu preventivního programu probírána: 
- agresivní a násilné chování – nácvik zvládání konfliktů, emočně vypjaté situace, 
- komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce, vzájemný respekt a úcta, 
- vlastnictví mé - tvé, svoboda má - tvá, kam až můžu – hranice, 
- rodina, partnerské vztahy, genderové role, zdravá sexualita, 
- zážitkové aktivity podporující dobré vztahy ve skupině. 
 
 
Cíle programu: 
- schopnost vědomě se rozhodnout, uvědomění si svých hodnot, 
- pozitivní sebehodnocení, sebeuvědomění a sebeúcta, 
- zvládání zátěžových a stresových situací, 
- ochrana zdraví, 
- navazování zdravých sociálních vztahů, 
- schopnost čelit sociálním a vrstevnickým tlakům, 
- efektivní řešení konfliktů, 
- schopnost uvědomovat si následky svého chování a jednání, 
- uvědomění si přítomného okamžiku, prožitek flow. 
 
Zhodnocení cílů: 
 
Co se podařilo: 
- upevňovat nabyté schopnosti a dovednosti zejména v oblasti komunikace, zvládání 
emocí, 
- zvýšit informovanost o důsledcích rizikového chování, informovanost o trestní 
odpovědnosti, 
- práce na zlepšení pozitivního sebehodnocení žáků, 
- práce na zlepšení v aktivním naslouchání, všímání si projevů ostatních. 
 
 
Na čem je potřeba pracovat: 
- je třeba dále systematicky pracovat na všech výše zmíněných bodech, 
- na nácviku vzájemného respektu v komunikaci, dát prostor druhému, neposmívat se, 
- zachovat pravidelnost preventivních lekcí, 
- prohlubování schopnosti pozitivního sebehodnocení. 
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Vize do budoucna: 
- pokračovat v cestě k nastaveným dlouhodobým cílům, 
- přesunout větší zodpovědnost na třídní učitele, 
- aktualizovat kompetence školního metodika prevence dle vyhlášky č. 197/2016 Sb., 
- zachovat pravidelné preventivní lekce jen po domluvě s třídními učiteli v případě, kdy 
to třídní učitel považuje za přínosné. Lekce zaměřit konkrétně na potřeby třídního 
kolektivu a vymezit na lekci dostatek času, 
- navázat další spolupráci (policie ČR, úřad práce apod.). 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2016/2017 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy 
dohromady 26 odborných seminářů a kurzů.  
 

Poř.
č. 

Pracovník Název akce Instituce Termín 

1 Mgr. Martina 
Muroňová 

Seznámení s Feuersteinovou 
metodou 

KVIC Nový Jičín 21.9.2016 

2 Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Správní řád a správní řízení ve 
školství 

NIDV Ostrava 21.9.2016 

3 Mgr. Martina 
Muroňová 

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci 
přiznaného podpůrného 
opatření 

KVIC Nový Jičín 21.10.2016 

4 Mgr. Jana Češková Specifika integrace žáků s 
Aspergerovým syndromem a 
role rodiny v integračním 
procesu žáků s SVP na ZŠ 

KVIC Nový Jičín 31.10.2016 

5 Mgr. Jana Češková Vedení obtížného rozhovoru Mgr. Dagmar 
Samsonová 

3.11.2016 

6 Mgr. Petr Jánošík tvoříme ze dřeva KVIC Nový Jičín 1.11.2016 

7 Klementová Petra Strategie zvládání obtížných 
situací 

KVIC Nový Jičín 10.11.2016 

8 Danči Dana Spolupráce a komunikace s 
rodiči v MŠ a ZŠ 

KVIC Opava 15.11.2016 

9 Štěpánová Irena Enkaustické malování II.-sklo, 
plast 

Kvic Opava 9.11.2016 

10 Holoušová Iveta Adventní a vánoční dekorace Kvic Opava 29.11.2016 

11 Mgr. Jana Češková Jak motivovat nemotivovaného Mgr. Dagmar 
Samsonová 

27.1.2017 

12 Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Jak motivovat nemotivovaného Mgr. Dagmar 
Samsonová 

27.1.2017 

13 Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Zvládání krizových situací v 
rodině 

Slezská 
diakonie ČT 

8.12.2016 

14 Ing. Radovan Vladík, 
Ph.D. 

Zvládání krizových situací v 
rodině 

Slezská 
diakonie ČT 

8.12.2016 

15 Mgr. Petr Janošík tvoříme ze dřeva Kvic Opava 2.3.2017 

16 Mgr. Jana Češková Živá knihovna Arpok+Sluňáko
v, Olomouc 

21.3.2017 

17 Mgr. Martina 
Muroňová 

Živá knihovna Arpok+Sluňáko
v, Olomouc 

22.3.2017 

18 Lenka Juríčková Zvířátka a jiné dekorece ze 
skartovaného papíru  

KVIC Opava 29.3.2017 
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19 Ludmila Jurčáková  IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017 
pod názvem SNOEZELEN-MSE A 
JEHO SOUČASNÉ TRENDY 

ISNA-MSE 20.04. - 
21.04.2017 

20 Irena Štěpánová  Enkaustické malování III.-horký 
vzduch, foukání 

Kvic Opava 12.4.2017 

21 Martina Muroňová Rizikové chování dětí a mládeže, 
Setkání výchovných poradců 

A.GNOS Bruntál 10.5.2017 

22 Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Buď světlem a solí na téma - Jak 
nám velikonoce umožňují růst do 
hloubky? 

Slezská 
diakonie ČT 

11.4.2017 

23 Ing. Radovan Vladík, 
Ph.D. 

Buď světlem a solí na téma - Jak 
nám velikonoce umožňují růst do 
hloubky? 

Slezská 
diakonie ČT 

11.4.2017 

24 Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Zákon o pedagogických 
pracovnících v praxi škol a 
školských zařízeních 

Resk education, 
s.r.o. 

26.5.2017 

25 Mgr. Veronika 
Nováková Matelová 

Snoezelen v praxi - rozšiřují 
pojetí moderního interaktivního 
multismyslového konceptu 

ISNA-MSE 19.5. - 20.5. 

26 Holoušová Iveta Agrese a její řešení - setkání 
vychovatelek 

A.GNOS Bruntál 5.6.2017 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 

 

 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy  
 
 
Spolupráci s rodinami žáků jsme věnovali velkou pozornost. Mimo třídních schůzek 
jsme je zvali na akce školy a školní družiny. Někteří rodiče se již tradičně aktivně 
zapojovali, účastnili se akcí i školních výletů. Rodiče jsme také průběžně informovali o 
prospěchu žáků, jejich chování a komplexním osobnostním vývoji – písemně, 
telefonicky a v případě potřeby formou individuálních schůzek. Žáci i jejich zákonní 
zástupci se mohli kdykoli obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Martinu Muroňovou, 
která zajišťovala i oblast školní primární prevence. 
 
Činnost školního poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou pak 
stanoveny další postupy. Škola dlouhodobě intenzivně spolupracuje s pracovníky 
institucí PPP, SVP a OSPOD při řešení aktuálních kazuistik. 
 
Třídní učitelé a vychovatelky školních družin s žáky pravidelně navštěvují Městskou 
knihovnu Krnov, akce Střediska volného času Krnov, divadlo, kino a další kulturní 
organizace a akce.  
 
Žáci ZŠ Hlubčická v minulém roce sklízeli úspěchy v rámci svých kulturních aktivit. Děti z 
1. - 5. třídy zazpívaly s paní zástupkyní Stuchlíkovou a paní vychovatelkou Holoušovou 
v  domově důchodců, v nemocnici na dětském oddělení, zúčastnily se Vánočního 
koncertu Charity Krnov v Koncertní síni sv. Ducha (ve spolupráci s městem Krnov).  
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Členové žákovského parlamentu ZŠ Hlubčická opět v lednu vystoupili na Zámku 
v Dolních Životicích s divadelním představením Tři králové. Společně s klienty zámku si 
zazpívali a ocenili tvorbu klientů sociálně terapeutických dílen. V únoru 2016 žákovský 
parlament připravil školní kolo Talentmánie a společně s paní zástupkyní Pavlou 
Stuchlíkovou a koordinátorkou žákovského parlamentu Barborou Klečkovou 
spolupracoval na okresním valentýnském kole přehlídky talentů, které parlamenťáci 
také moderovali, a kterého se zúčastnily speciální školy z Bruntálu a Rýmařova. V červnu 
pak parlamenťáci prezentovali školu s divadýlkem v soukromé škole ve Lhotě u Opavy a 
Mateřské školce na Albrechtické ulici. 
   
 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena inspekce ČŠI. 
 

Hospodaření školy za rok 2016 

 

 

Část I.  Výnosy  

  
Celkové výnosy 15 367 026,50 
z toho     dotace MŠMT 15 028 441,00 
                                        z toho účelová dotace – normativní dotace 11 886 000,00 

                                                   účelová dotace – asistent pedagoga 3 050 941,00 

                                                   účelová dotace – kompenzační pomůcky 91 500,00 

                            MSK-účelová dotace č.04062/2016/ŠMS 36 380,00 

                poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, školní potřeby, tábor, ostatní 226 562,00 

                výnosy z pronájmu 6 000,00 

                ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb.§38 odst.9,ČÚS 413 bod 4.1.4) 69 643,50 

  

  

Část II.  Náklady  
  

Neinvestiční náklady celkem 15 362 128,27 
z toho      mzdové náklady 8 773 087,00 

                 zdravotní a sociální pojištění 2 896 841,00 
                 úrazové pojištění zaměstnanců 33 709,00 

                 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 33 549,00 

                 učebnice a učební pomůcky, školní potřeby, vzdělávací sw 205 327,00 

                 náklady na vzdělávání zaměstnanců 202 732,00 

                 ostatní provozní náklady 3 216 883,27 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4 898,23 
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Údaje o zapojení školy do projektů 
 
Průběžné (každoroční) projekty: 
 
Ovoce do škol a Mléko do škol 

Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. 
Žáci dostávali zdravou svačinku formou ovocného košíku. Nabídka projektu Mléko do 
škol byla pro žáky základní školy a střední školy. 

 

Recyklohraní aneb ukliďme svět 

Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné 
kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy 
pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých 
umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky. 
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především 
přírodovědného zaměření. 

 
 

Mládež v akci 

Program Mládež v akci – roční dobrovolnická služba. V rámci tohoto programu hostila 
naše škola v průběhu školního roku 2016/2017 tři dobrovolnice Saru Ulloa Sanchez  ze 
Španělska na ZŠ Hlubčická 11 a Elisu Dchollahn z Německa a Lily  Blancaroft z Francie 
v MŠ a ZŠ speciální na SPC. 
 
Projekt 72 hodin 
 
Škola se v rámci ekologických aktivit rozhodla přihlásit do projektu 72 hodin, který 
proběhl ve dnech  16. 10. 2016. Cílem dne bylo proměnit okolí naší školy, žáci a 
pedagogové sázeli stromky, keře a květiny, uklízeli venkovní okolí školy. Odvedli spoustu 
práce, užili si u toho i legraci a odměnou jim bylo příjemné prostředí školy. Mnozí žáci a 
učitelé si pořídili také krásná modrá trička s logem projektu, která pak rádi nosili až do 
konce školního roku. 
 
 
Aktuální projekty: 
 
Obědy pro děti  

V tomto školním roce jsme ve spolupráci s jídelnou při ZŠ Žižkova požádali o obědy pro 
dvě žákyně, které žijí s matkou samoživitelkou v nestabilní finanční situaci. 
Předpokládáme, že spolupráce bude fungovat i v následujících letech. 
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Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  

Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP  
Název našeho  projektu CZ: Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ke 
zkvalitnění výuky: 

1) Tandemová výuka – dva učitelé spolu naplánují, odučí a provedou reflexi 10 
společných hodin. 
2) Klub zábavné logiky a matematických her – odpolední klub, kde se setkávají žáci nad 
hrami 
zaměřenými na rozvíjení logického myšlení. 
3) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 
4) DVPP v rámci čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a výuky cizích jazyků. 
 

Bezpečné klima  

Ve školním roce 2016/2017 jsme podali žádost na podporu vzdělávacích aktivit v oblasti 
bezpečného klimatu ve škole. Jedná se o projekt MŠMT zaměřený na DVPP v rámci 
primární prevence rizikového chování. První kroky ve spolupráci jsme zahájili se 
vzdělávacím centrem AZ Help. 
 
Podpora inkluzivního vzdělání v Krnově 
Jedná se o Doučovací a volnočasový klub pro žáky ze socio-ekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt probíhal 
každou středu v době od 15:00 do 16:00 hodin, navštěvovalo jej sedm dětí. Každému 
dítěti byla přiřazena studentka Střední pedagogické školy v Krnově. Děvčata 
připravovala pro žáky program. 
 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 
Jedná se o projekt ve spolupráci s městem Krnov. Návrh byl podán na: 
1. Smyslovou zahradu s venkovní učebnou na SPC 454/54, Krnov, 
2. Rekonstrukce a úprava areálu školního hřiště s venkovní učebnou a herními prvky, 
3. Bezbariérový přístup do praktické školy na Hlubčické 9, Krnov. 
 
 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 
Ve  školním roce 2016/2017 jsme nebyli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
Ve  školním roce 2016/2017 se odborová organizace podílela na vytvoření plánu 
dovolených pro kalendářní rok 2017 a na změnách v Pracovním řádu. Nový Pracovní řád 
Č.j. ŠSDK-S-2/2017 nabyl účinnosti dne 31. 5. 2017. 

 


