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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

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 2017/2018, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2017. 

 

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

zasedání školské rady dne 1. 10. 2018 

 

Zpracovala dne 21. 9. 2018   

                                          

                                                                      Mgr. Pavla Stuchlíková, statutární zástupce školy 
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Děláte prostě, co můžete. Milujete je, jak nejlépe umíte. Dáváte jim na 
vědomí, že je milujete. A nemůžete dělat prakticky nic víc. (Harlan Coben) 
 
 
Předmluva  

Uplynulý školní rok 2017/2018 byl pro naši školu opět velmi bohatý. Společně 
jsme jej zaplnili zejména aktivitami pro žáky, hrou, smíchem, radostí z vlastního učení, 
občas smutkem z neúspěchu. I to ale k životu každého žáka patří. Podařilo se nám vše 
podstatné publikovat na školní facebookové stránce, aby se rodiče i ostatní mohli 
radovat spolu s námi.  

 

Během školního roku 2017/2018 nastala změna ve vedení školy, kdy funkci 
ředitelky školy dne 30. 6. 2018 ukončila Mgr. Jana Švédová a od 1. července byla 
jmenována zástupkyní statutárního orgánu Mgr. Pavla Stuchlíková. Zřizovatelem bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky školy. 

 
Chci srdečně poděkovat všem kolegům za jejich obětavou práci, díky níž jsme 

mohli na tvářích našich žáků vykouzlit úsměv, přispět k jejich rozvoji a dopřát jim pocit, 
že naše škola je pro ně to pravé místo. 
 

Zároveň bych chtěla poděkovat za roční obětavou práci paní ředitelce Mgr. Janě 
Švédové a popřát jí v osobním i pracovním životě moudrost, pevné zdraví a Boží vedení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boží přítomnost a ochrana nás provázela celým školním rokem. Věřím, že bude 
požehnán i další školní rok a prožijeme ho ve zdraví a plni elánu pro další práci. 
 

 
 

                                                                      Mgr. Pavla Stuchlíková, statutární zástupce 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 do 30. 6. 2018 
od 1. 7. 2018 Mgr. Pavla Stuchlíková - statutární zástupce školy 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Švédová do 30. 6. 2018 

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

Kontakt: tel.: +420 775 708 337 

  e-mail: krnov@specialniskoly.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. 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. 
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Údaje o školské radě 

Datum zřízení: 22. 3. 2006 

Předseda školské rady: Mgr. Pavla Stuchlíková 

Členové rady:   

za Slezskou diakonii: Mgr. Dagmar Siudová  

  Zuzana Hazan  

za školu: Veronika Nováková Matelová 

  
Mgr. Pavla Stuchlíková 
Irena Štěpánová – zvolena v doplňovacích volbách od 

1. 1. 2018 
za rodiče:  Monika Barešová 
 Marcela Benianová 

 

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). 

 
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. 
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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 jsou vybaveny novým nábytkem. 

Žákovský nábytek  

Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je 
v některých případech vyroben přímo na zakázku např. šatní 
skříňky žáků.  

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. 

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 12 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.  
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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 2 iPady. Třída 1. A 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. 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala na všech budovách školy běžná údržba. 

 

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 
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Školní vzdělávací programy 

 

 4.1.2 Vzdělávací programy SPC N 454/54  

 Název programu 

 ŠVP pro  základní školu - Učíme se pro život 

 ŠVP pro základní školu - Pojď s námi  

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

 ŠVP pro školní družinu - A po práci legraci 

 

 4.2 Vzdělávací programy Hlubčická 293/11 

 Název programu 

 ŠVP pro základní školu - Porozumění 

 ŠVP pro základní školu - Společný příběh pro život 

 ŠVP pro základní školu speciální – Pojď s námi 

ŠVP pro základní školu - Učíme se pro život 

 ŠVP pro školní družinu 

 

 4.3 Vzdělávací programy Hlubčická 294/9 

 Název programu 

ŠVP pro SŠ praktickou: Praktická škola jednoletá 

ŠVP pro SŠ praktickou: Praktická škola dvouletá 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ředitel školy:  Mgr. Jana Švédová (do 30. 6. 2018) 
 od 1. 7. 2018 Mgr. Pavla Stuchlíková – zástupce statutárního orgánu 

Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2017/2018 

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                    
Irena Štěpánová 

Andrea Servusová  
Gabriela Sopčáková 

6. A Mgr. Michaela Kubišová  
Zuzana Zámečníková,  
Ludmila Jurčáková 

9. A Mgr. Michaela Horáková        
Irena Štěpánová/Marie Vrajíková  
Blanka Nečasová 

Družina Lenka Juríčková  

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid   

pracovníci na DPP   
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Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2017/2018 

Zástupce ředitele školy (i pro SŠ praktickou)   

Mgr. Pavla Stuchlíková   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent 

I. B (1., 2, 3 ročník) Mgr. Helena Bajcarová 
Beata Tothová,   
Aneta Šrubařová 

IV.B (2.,3., 5., 8., 9. ročník) Mgr. Jindřiška Krynská Jana Špinlerová 

V.B (4., 5. ročník) Mgr. Veronika Štanglerová Gabriela Backová 

VII.B (6., 7. ročník) Mgr. Eva Mlýnková Petra Klementová 

VIII.B (8. ročník) Mgr. Martina Muroňová Aneta Šrubařová  

IX.B (9. ročník) Mgr. Jana Češková Kateřina Brožovičová 

Bez třídy 
Mgr. Petr Janošík,  
Mgr. Pavla Stuchlíková 

  

Družina Iveta Holoušová  

Nepedagogičtí pracovníci 

Úklid     

Marie Wendová   

Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2017/2018 

Koordinátor střední školy praktické   

Mgr. Nela Popovičová   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

1. A Mgr. Nela Popovičová 
Darja Masná,                              
Dita Machálková 

1. B Mgr. Zuzana Náhlíková, 
Mgr. Zuzana Kupcová               

Mgr. Zuzana Kupcová, 
Veronika Rajfová  

1. C Mgr. Jitka Tošenovská 
 

Eva Příhodová 

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid     

pracovníci na DPP   

 

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště   

Administrativní pracovník 

Bc. Vladimíra Kánská 

Personalistka 

Dita Dybalíková    

Školník   

Zdeněk Kocián   
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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 2017/2018 

Mateřská škola 4. 5. 2017 0 5 

Základní škola 6. - 7. 4. 2017 4 3 

Základní škola SPC 6. - 7. 4. 2017 2 1 

Střední škola praktická (jednoletý) 18. 4. 2017 2 2 

Střední škola praktická (dvouletý) 18. 4. 2017 4 6 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
  

Třída 
 Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 

                                                  
 
Neprospělo 

Přestup do 
jiného 
vzděl. 

programu 

I.B (1., 2, 3 ročník) 9 2 5 2 1 

IV.B (2.,3., 5., 8., 9. ročník) 5 0 5 0 0 

V.B (4., 5., 6. ročník) 8 5 3 0 0 

VII.B (6., 7. ročník) 10 4 6 0 0 

VIII.B (8. ročník) 7 1 6 0 0 

IX.B ( 9. ročník) 9 2 7 0 0 

VI.A 6 0 3 3 0 

IV.A 6 0 6 0 0 

IX.A 6 0 6 0 0 

Celkem základní škola: 66 14 47 5 1 

Střední škola jednoletá 4 0 4 0 0 

Střední škola dvouletá 14 7 13 0 0 

Celkem střední škola: 18 7 17 0 0 

 
Snížené stupně z chování ve školním roce 2017/2018: 
 

Stupeň z chování Počet žáků 

2. 1 

3. 0 

 
 
Počet omluvených/neomluvených hodin ve školním roce 2017/2018: 
 

ŠKOLA/POLOLETÍ 
OMLUVENÉ  
1. pololetí 

NEOMLUVENÉ  
1. pololetí 

OMLUVENÉ  
2. pololetí 

NEOMLUVENÉ  
2. pololetí 

Základní škola 3892 15 6751 23 

Střední škola praktická 1201 19 1356 4 
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Závěrečné zkoušky na střední škole probíhaly 15. 6. 2018 a 22. 6. 2018. Skládaly se 

z teoretické a praktické části. Celkem se zúčastnilo 5 žáků, všichni žáci prospěli. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Preventivní program ve školním roce 2017/2018 

Doba trvání programu:     1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 

Cílová skupina: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 1. – 9. třída, SŠ 

ŠPP:   školní metodik prevence  Mgr. Zuzana Kupcová 

   výchovný poradce   Mgr. Martina Muroňová 

   zástupce pro MŠ a ZŠ speciální Mgr. Michaela Kubišová 

   Konzultační hodiny   pondělí 14.00 – 15.00 

Spolupráce s:   

PPP Bruntál - Mgr. Stanislav Toman 

Městský úřad Krnov - manažerka prevence kriminality Mgr. Irena Šindlerová 

Odbor sociálně – právní ochrany dětí Městský úřad Krnov 

Policie ČR 

AZ Help 

 

Preventivní program školy měl v letošním roce tyto hlavní úkoly: 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu (preventivní volnočasové aktivity), 

 Rozvoj osobnosti a pozitivní sociální chování, 

 Odmítání všech forem protizákonných aktivit (prevence zneužívání návykových 

látek, kriminality). 

Dalším úkolem bylo zapojení všech pedagogických pracovníků školy do preventivních 

aktivit (učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů v rámci 

ŠVP) a pomáhat třídním učitelům, kteří mají stěžejní úlohu při naplňování preventivního 

programu školy. 

Preventivní program školy byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak           

v průběhu celého školního roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 
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 Přehled preventivních aktivit ve školním roce 2017/2018 

Co se podařilo: 

V oblasti krátkodobých cílů: 

- pro pedagogy byla realizována školení s cílem zvýšení kompetencí v oblasti 

rizikových jevů (viz dále), 

- pravidelně probíhaly porady s výchovným poradcem, a na základě těchto porad 

probíhalo další plánování preventivních aktivit s třídními učiteli, případně dalšími 

odborníky, 

- pro žáky byly realizovány besedy se spolupracujícími institucemi (viz dále), 

- u vybraných tříd (na základě žádosti třídního učitele i dalších vyučujících) proběhla 

supervize s následným vyhodnocením, 

- dle svých možností a schopností byli žáci zapojováni do života školy, ve 2. pololetí 

začal opět pracovat žákovský parlament. 

V oblasti dlouhodobých cílů: 

- daří se zapojit většinu pedagogických pracovníků do preventivních aktivit (učitelé 

začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů v rámci ŠVP), třídní 

učitelé mají stěžejní úlohu při naplňování MPP, 

- v oblasti primární prevence škola spolupracuje s odborníky, 

- pokračování v práci na vztahu škola + rodiče a škola + instituce + rodiče – v této 

oblasti se někdy daří více, jindy méně…, 

- v některých třídách se daří vytváření pozitivního sociálního klima, daří se v oblasti 

vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli (vždy však záleží na třídním učiteli                  

a skladbě žáků ve třídě), 

- aktualizace kompetencí školního metodika prevence dle vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

Co se nepodařilo: 

- nepodařilo se realizovat celou plánovanou řadu motivačně profesních besed 

z finančních důvodů. 
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Na čem je potřeba pracovat: 

- pokračovat v nastaveném směru primární prevence (viz dlouhodobé cíle), 

- v posilování komunikačních dovedností žáků, sebeuvědomění, schopnosti vytvářet 

přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, učení se 

nenásilnému zvládání konfliktů, zvládání úzkosti a stresu. 

 

Cíle preventivního programu školy se během školního roku 2017/2018 ve většině 

případů podařilo splnit. Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně 

patologických jevů a také zdravého životního stylu. Věřím, že všichni zúčastnění podle 

svých sil přispívali k minimalizaci všech negativních projevů a všichni se snažíme vytvářet 

zdravé klima školy. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2017/2018 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy 
dohromady 17 odborných seminářů a kurzů.  
 

Poř. Pracovník Název akce Instituce Termín 

1 Bajcarová 
Helena Mgr. 

Vývojová dysfázie v 
praxi pedagoga 

KVIC Nový Jičín, 
pracoviště Opava 

15. 9. 2017 

2 Danči Dana Bc. Předškolní výchova z 
pohledu ČŠI 

KVIC Ostrava 19. 10. 2017 

3 Jurčáková 
Ludmila 

Vzdělávání 
pedagogů v oblasti 
ochrany 
obyvatelstva a 
požární prevence 

Hasičský záchranný 
sbor 
Moravskoslezského 
kraje 

30. 10. 2017 

4 Jurčáková 
Ludmila 

Ochrana člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných 
událostí 

HZS 
Moravskoslezského 
kraje 

30. 10. 2017 

5 Holoušová 
Iveta 

Ochrana člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných 
událostí 

HZS 
Moravskoslezského 
kraje 

30. 10. 2017 

6 Holoušová 
Iveta 

Vzdělávání 
pedagogů v oblasti 
ochrany 
obyvatelstva a 
požární prevence 

Hasičský záchranný 
sbor 
Moravskoslezského 
kraje 

30. 10. 2017 
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7 Švédová Jana 
Mgr. 

Asistent pedagoga Společnost ODITEA 
vzdělávání s.r.o. 

13. 11. 2017 

8 Stuchlíková 
Pavla Mgr. 

Asistent pedagoga Společnost ODITEA 
vzdělávání s.r.o. 

13. 11. 2017 

9 Martina 
Muroňová 
Mgr. 

Setkání výchovných 
poradců, Jak 
předcházet 
stresovým situacím 

A.GNOS Bruntál 21. 11. 2017 

10 Stuchlíková 
Pavla Mgr. 

Mentorské 
dovednosti 

projekt "Spoluprací k 
profesionalitě" 

20. 11. 2017 

11 Štěpánová 
Irena 

Spolupráce učitele a 
asistenta pedagoga 

KVIC Nový Jičín, 
pracoviště Opava 

14. - 15. 11. 
2017 

12 Klementová 
Petra 

Jak motivovat žáka KVIC Nový Jičín, 
pracoviště Opava 

14. 12. 2017 

13 Švédová Jana 
Mgr. 

Metodická poradna KVIC Nový Jičín 12. 12. 2017 

14 Holoušová 
Iveta 

Tvořivé využití LEGO 
EDUCATION v 
preprimárním 
vzdělávání a 
primárním 
vzdělávání 1. stupně 

MŠ Gorkého Krnov 22. 2. 2018 

15 Juríčková 
Lenka 

Tvořivé využití LEGO 
EDUCATION v 
preprimárním 
vzdělávání a 
primárním 
vzdělávání 1. stupně 

MŠ Gorkého Krnov 22. 2. 2018 

16 Danči Dana Bc. Metodická poradna KVIC OPAVA 23. 3. 2018 

17 Mlýnková Eva 
Mgr. 

Autismus - výměna 
zkušeností na 
polsko-českém 
pohraničí 

ZŠ Dostojevského, 
Szkola Podstawowa 

5. 4. 2018 

 

 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy  
 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

25 10 2017 
Návštěva krnovské 
knihovny 

Městská knihovna 
Krnov 

Žáci se seznámili s provozem knihovny 
a řazením knih podle příjmení. 

2 11 2017 Dušičky  
Městský hřbitov 
Krnov 

Žáci ve škole vypracovali pracovní listy 
na téma Dušičky. Poté navštívili a 
zapálili svíčky u hrobu vojáků.  

16 11 2017 
Návštěva Muzea s vých. 
vzdělávacím 
programem 

Slezské muzeum 
Opava 

Žáci byli seznámeni s přírodou a 
zvířectvem žijícím v našem regionu 
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8 11 2017 Výlov rybníku  
Petrův rybník 
Krnov 

Žáci se seznámili s druhy ryb, které žijí 
v rybníku. Prakticky zhlédli vysazení 
ryb do sádek a vyslechli si výklad o 
chovu ryb. 

5 12 2017 Mikuláš  
střední škola 
praktická  

Žáky navštívil Mikuláš a přinesl jim 
balíčky.  

13 12 2017 Vánoční výstava  
střední škola 
praktická  

Žáci prezentovali své výrobky, které 
vytvořili v předmětu praktické 
činnosti.  

5 1 2018 Tři králové  MŠ a ZŠ speciální  
Žáci jako Tři králové zazpívali kolegy 
žákům v mateřské a základní škole 
speciální. 

9 2 2018 
Veletrh středních škol 
Ostrava 

Avion shopping 
park Ostrava 

Dva žáci a jeden pedagog prezentovali 
naši školu na 1. ročníku veletrhu 
středních škol v Ostravě. 

14 2 2018 Den otevřených dveří  SŠ praktická Krnov  
Zájemci o studium získali informace o 
škole a prohlédli si prostory.  

21 2 2018 Talentmánie  SVČ Krnov  Přehlídka žáků ve zpěvu a tanci.  

22 2 2018 Projekt Krnov 

ZŠ Hlubčická 
Krnov, 
Flemmichova vila, 
Krnov 

Projekt Krnov- žáci byli seznámeni s 
historií města Krnov, navštívili výstavu 
o Krnově a shlédli dokumentární film. 

23 2 2018 Valentýn  SŠ praktická Krnov  
Žáci byli seznámeni s historií svátku 
Valentýn a vyrobili si přání. 

23 2 2018 Zdravá pětka 
ZŠ Hlubčická 
Krnov  

Žáci byli seznámeni s potravinovou 
pyramidou a poté si vytvářeli zdravé 
svačiny.  

21 3 2018 Velikonoční jarmark  
střední škola 
praktická  

Žáci prezentovali své výrobky k tématu 
Velikonoce.  

25 4 2018 Modroběh  
trasa kolem řeky 
Opavy  

Žáci plnili během trasy úkoly.  

7 5 2018 
Výstava ,, Bez kiksu v 
komiksu" 

Dům umění 
Opava  

Výukový program, který byl zaměřený 
na vysvětlení pojmu komiks a 
seznámeni s dílem K. Saudka.  

            

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

5 9 2017 
Duchovní zahájení 
školního roku 

ZŠ, Hlubčická 11 

Kazatel Radovan Rosický byl žákům, 
pedagogům a zaměstnancům školy 
požehnat v novém školním roce. S 
dětmi zazpíval písničku, řekl příběh a v 
modlitbě poprosil o požehnání pro 
celý školní rok. 

29 9 2017 
AKCE MODLITBA ZA 
DOMOV 

Ekumenická rada 
církví v ČR, Praha 
10 

11. ročník výtvarné soutěžní přehlídky 
pro děti a mládež na téma: "Na čem 
mi záleží"- malba pastelem, kresba 
tuží, dolepování. Ve vyhodnocení 
soutěže se při 350ti zúčastněných dětí, 
umístilo pouze 50 dětí, které dostaly 
ocenění. Za naši školu byli oceněni tři 
žáci. 

19 10 2017 
OBRÁZEK, KTERÝ 
UDĚLÁ RADOST HNED 
DVAKRÁT 

FOD, Na Poříčí 
1038/6, Praha 1 

výtvarná soutěž organizovaná Fondem 
ohrožených dětí v Praze, výtvarné 
práce byly provedeny kresbou a 
malbou, výtvarné práce budou 
prodávány a výtěžek bude předán FOD 
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13 10 2017 

Projekt 72 hodin Krnov 

Ekologický projekt, zapojeno 58 žáků. 
Není nám lhostejný stav přírody, a 
proto jsme nejprve shlédli film o 
třídění a recyklaci odpadů, vypracovali 
krátký test a poté vybaveni rukavicemi 
a plastovými pytli vysbírali odpadky 
podél řek Opavy a Opavice. 

30 10 2017 Záložky do knih spojují 
Slovenská 
republika 

Česko-slovenský projekt záložky do 
knihy spojuje školy. Výměna 
vytvořených záložek na téma Tajuplný 
svět mezi naší školou a slovenskou 
speciální školou. Výměna informaci o 
našem městě a dopisem kamarádům 
napsaný IX. třídou. 

10 11 2017 Tykvičkový bál 
Hlubčická 11, 

Krnov 

Školní akce proběhla v odpoledních a 
večerních hodinách, děti i učitelky v 
maskách tykviček tančily, soutěžily, 
dlabaly dýně i opékaly za doprovodu 
dýňových lampiček. Domů si odnesly 
zážitky a malé ceny za své masky. 

16 11 2017 Artifex Bruntál Bruntál 
Přehlídka technických učebních oborů 
a zaměstnání našeho regionu 
pořádána ÚP pro vycházející žáky 

22 11 2017 Den školy  
SOŠ a ZŠ  

M. Albrechtice 

Prohlídka školy spojená s praktickým 
zapojením žáků základních škol do 

výuky SOŠ 

24 11 2017 
České Vánoce Josefa 
Lady 

SVČ Krnov 

České Vánoce jsou po generace spjaté 
s nádhernými ilustracemi Josefa Lady. 

Tento výukový program dětem 
umožnil nahlédnout do světa typické 

staročeské vesnice v čase zimy a 
seznámit je s tradicemi a zvyky v 

Ladových obrazech. 

30 11 2017 
počítačová soutěž 
"Zlatokopové 21. 
století" 

ZŠ Bruntál 

Čtyřčlenný tým vybraných žáků 
soutěžil v počítačových dovednostech, 
zejm. v práci s internetem, MS Word a 
složkami ve Windows. Žáci kromě 
nezbytných znalostí prokázali také 
umění vzájemně spolupracovat a 
dohodnout se na zadaném úkolu v 
časovém omezení, což nakonec 
přineslo skvělé, jistě právem 
zasloužené, 2. místo. Radost žáků 
ještě podpořily věcné ceny a 
koneckonců i celková atmosféra 
soutěže.  

4 12 2017 
Mikulášské dopoledne 
pro žáky 1. stupně 

Krnov 
Kvízy, hádanky, skládanky, společné 
zpívání - mikulášský program 
připraven žáky SPŠ 
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6 12 2017 
soutěž pro žáky 9. tříd 
ZŠ "Řemeslo má zlaté 
dno 2017" 

SOŠ Bruntál 

Tři zástupci z IX. B se zúčastnili klání na 
SOŠ Bruntál v řemeslných 
dovednostech (skládání dřevěného 
hlavolamu, šroubování šroubů, 
přibíjení hřebíčků, rozpoznávání nářadí 
na dřevo a kov). Ze 13 týmů se naši 
žáci umístili na krásném 6. místě a 
dostali drobné dárky, během soutěže 
bylo zajištěno pro žáky občerstvení. 

8 12 2017 Vánoční trhy Krnov Krnov 
Prohlídka trhů, zapojení do ukázek 
tradic - krájení jablka, lití olova apod. 

10 12 2017 
Vystoupení žáků 
1.stupně - evangelický 
kostel 

Krnov Vánoční pásmo písní 

11 12 2017 
Setkání pod vánočním 
stromem 

MěÚ Krnov 

 
 tradiční malé setkání pod vánočním 
stromem pro všechny příznivce 
sociálních služeb, komunitního 
plánování. 

13 12 2017 
Vánoční dílničky pro 
žáky školy 

SVČ KRNOV 
Žáci si během dopoledne připomenou 

na různých stanovištích tradiční 
vánoční zvyky, vyrobí si malý dáreček. 

15 12 2017 

Animační program 
Cestou do Betléma, 
Slezské muzeum v 
Opavě, Opavské 
adventní trhy 

Opava 

Žáci VII.B se v jednom dni zúčastnili 
těchto tří akci: Animačního 

programu  Cestou do Betléma v Domě 
umění Opava, návštěvy Slezského 

muzea v Opavě a prohlídky Opavských 
adventních trhů. 

20 12 2017 
„POSELSTVÍ 
KŘESŤANSKÝCH 
VÁNOC“ - výchovně-
vzdělávací interaktivní 
program pro ZŠ. 

ZŠ, Hlubčická 11 

Žáky čeká v adventním čase zamyšlení 
nad Vánocemi. Vzdělávací program je 
rozdělen podle věku žáků: 1. stupeň 
(1.- 5.roč.) – téma: Vánoční příběh a 
jeho poselství; 2. stupeň (6.- 9. roč. + 
SŠ) – téma: Izrael – země vánočního 
příběhu  

20 12 2017 
Vánoční vystoupení pro 
seniory 

Charita Krnov Vánoční pásmo písni 

21 12 2017 "Bleší trh" ZŠ, Hlubčická 11 

již tradiční "Bleší trh" pro žáky školy 
spojený s balením dárků a 
staročeským punčem, akce je 
přístupná i pro rodiče 

5 1 2018 Tří králové ZŠ, Hlubčická 
Spolupráce s Charitou Krnov - 
seznámení s tradicí Tří králů - 
dobrovolné příspěvky dětí 

9 1 2018 
Brazílie - vášnivé srdce 
jižní Ameriky 

městské divadlo 

Filmová projekce o životě a přírodě v 
Brazílií - v rámci projektu Planeta 
Země 3000. Projekce byla 
doprovázená slovem 2 komentátorů. 
Představení bylo naplněno úžasnými 
záběry, podmanivou hudbou a 
skvělými zážitky novinářů - 
cestovatelů. 

17 1 2018 Den školy  SOŠ Bruntál 
Prohlídka školy spojená s praktickou 
ukázkou činností ve výuce SOŠ. 
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23 1 2018 Sněhuláci pro Afriku zahrada školy 

Účast na celorepublikovém projektu 
Sněhuláci pro Afriku - dobrovolný 
finanční příspěvek tříd na podporu 
dětí žijících v Africe, společná stavba 
sněhuláka 

31 1 2018 Talentmánie 
relaxační místnost 

školy 

Již tradiční školní přehlídka talentů 
proběhla v prostorách školní hudebny. 
Žáci vstoupili se svým číslem, porota 
vybrala, kdo bude školu reprezentovat 
na okresní přehlídce, které se zúčastní 
i další školy z okolí. 

21 2 2018 
Talentmánie - setkání 
škol 

SVČ Krnov 

Tradiční setkání talentů speciálních 
škol. Akce se uskutečnila v SVČ Krnov, 
zúčastnily se jí 4 školy - M. Albrechtice, 
Bruntál, SŠ praktická Opava a žáci naší 
školy, kteří byli porotou vybráni ve 
školním kole. Pro žáky bylo zajištěno 
drobné občerstvení, po programu byla 
pro všechny diskotéka a čas na 
společnou zábavu. 

20 2 2018 Veselé zoubky 
ZŠ Hlubčická  
1. třída 

Projektový den ve spolupráci s dm 
drogerie. Žáci se seznámili se zásadami 
správné péče o zuby.  

5 3 2018 
Požární ochrana očima 
dětí 

ZŠ Hlubčická  
Výkresy do výtvarné soutěže 
vyhlášené Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska 

15 3 2018 
exkurze žáků IX. B - 
školní jídelna Žižkova 1, 
Krnov 

Žižkova 1, Krnov 

Žáci navštívili vzhledem k výběru 
učebního oboru _ Stravovací služby - 
stravovací zařízení, ředitelka zařízení je 
seznámila schodem pracoviště, s 
moderním a zdravým stravováním ve 
školní jídelně. 

21 3 2018 
Den otevřených dveří + 
odpoledne pro MŠ 

ZŠ Hlubčická 

DOD byl dnem, kdy se široká veřejnost 
mohla přijít podívat na prostory naší 
školy, shlédnout výuku žáků, zeptat se 
na otázky týkající se vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Odpoledne se konal již druhý ročník 
krátkých aktivit pro děti MŠ Hlubčická 
a MŠ Žižkova, které se k nám přišly 
podívat. Děti si zahrály na zajíčky, 
zazpívaly jarní písničky, vytvořily jarní 
zdravou svačinku a odpočinuly v naší 
relaxační místnosti. Poté si je v areálu 
školy vyzvedli jejich rodiče, kteří si 
taktéž mohli prohlédnout prostory 
školy. 

27 3 2018 Turnaj ve vybíjené Rýmařov 
Účast na turnaji speciálních škol 
okresu Bruntál v Rýmařově/4.místo/ 

28 3 2018 
Velikonoční příběh s 
panem R. Rosickým 

ZŠ Hlubčická 

Evangelický kněz Radovan Rosický 
přišel žákům základní školy na HLB 11 
a žákům střední školy zprostředkovat 
velikonoční příběh o ukřižování Ježíše 
Krista. Příběh byl zpestřen společnou 
písničkou a interaktivními úkoly pro 
žáky. 
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28 3 2018 Velikonoční tradice ZŠ Hlubčická 

Žáci celé školy si během tvořivé 
velikonoční dílničky vyzkoušeli zdobení 
vajíček, vyrobili si velikonoční 
dekorace a ochutnali Velikonoční 
nádivku, nakonec si společně upletli 
pomlázku. 

4 4 2018 
Den na podporu 
autismu - den v modré 

ZŠ Hlubčická, 
krnovské náměstí 

Žáci a jejich třídní učitelé si připomněli 
Světový den porozumění autismu, 
který je stanoven na 2. dubna, jednak 
krátkým seznámením, co to autismus 
je, ale také oblečením modré barvy. 
Odpoledne se zástupci z řad pedagogů 
a děti z družiny zúčastnili akce na 
krnovském náměstí, kde byly 
připraveny soutěžní stanoviště a kde 
se společně fotili všichni zúčastnění. 

5 4 2018 
Divadelní představení 
Kytice 

Opava 

Žáci IX. B shlédli jedinečné činoherní 
nastudování básnické sbírky K. J. 
Erbena Kytice - konkrétně balady 
Štědrý večer, Svatební košile, Zlatý 
kolovrat, Polednice a baladu Vodník. 
Ocenili především "hororové efekty", 
díky nimž ani nepostřehli, že 
představení nemělo přestávku. Nutno 
dodat, že byli, ostatně jako každým 
rokem, pochváleni za vzorné chování.   

13 4 2018 Exkurze HZS Krnov HZS Krnov 

Žáci tříd VII. B, VIII. B a IX. B v rámci 
dne otevřených dveří HZS v 
Moravskoslezském kraji navštívili 
krnovskou hasičskou stanici. Prohlídli 
jsme si hasičské vozy, vybavení stanice 
a pan hasič nám odpověděl na naše 
všetečné dotazy. 

25 4 2018 Modroběh okolí řeky Opavice běh na podporu lidí s autismem 

25 4 2018 
exkurze žáků IX. B 
autodílna Krnov 

Krnov 

Žáci navštívili jednu z krnovských 
autodílen, kde byli seznámeni s náplní 
práce automechanika a fungováním 
podniku a podnikáním jako takovým. 
Mohli vidět a zkoušeli si přezouvání 
pneumatik, jejich vyvažování a 
kontrolování, prakticky viděli 
diagnostiku automobilu, byly jim 
nastíněny reálné činnosti a denní chod 
autodílny.  

26. 4 2018 Hlavolamy Krnov 

Žáci tříd VII. B, VIII. B a IX. B v rámci 
dne otevřených dveří HZS v 
Moravskoslezském kraji navštívili 
krnovskou hasičskou stanici. Prohlídli 
jsme si hasičské vozy a techniku. 

26. 4 2018 Rej masek Krnov 

Zahradní setkání žáků ZŠ v maskách. 
Součástí byly soutěže, prezentace 
masek a opékání. Na závěr pak 
vyhlášení o nejlepší masky. 

27. 4 2018 Od srdce k srdci Krnov 
přehlídka činnosti zájmových útvarů 
SVČ Méďa v Krnově 
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30 4 2018 
Krásná jako kvítka...je 
ta země 

Havířov 

28. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné soutěže v oboru kresby a 
grafiky. Téma soutěže je inspirováno 
výročím 100 let vzniku Československé 
republiky. 

7 5 2018 Ekologická vycházka Krnov 
Žáci celé školy se vydali do přírody 
plnit úkoly pracovního listu. 

8 5 2018 
Vystoupení žáků 1. 
stupně 

Krnov – SVČ 
Pěvecké a recitační vystoupení pro 
rodiče na téma „Můj domeček v srdci“ 

14 5 2018 Výtvarná soutěž Opava 
Výtvarná soutěž na téma výročí zákl.  
kamene Národního divadla 
(kresba/literární příběh), IX. B 

14 5 2018 Výtvarná soutěž 
Hradec nad 

Moravicí 
Výtvarná soutěž Radost z vzkříšení, IX. 
B 

11.-
15. 

6 2018 
výtvarné tvoření s 
dobrovolnicí z Itálie 

škola - relaxační 
místnost 

Italská dobrovolnice s každou třídou 
zvlášť během několika hodin tvořila 
různá díla - vystřídala rozlišné techniky 
a styly práce, využívala individuální a 
skupinovou práci. Výstupem bude 
společná výstava všech výrobků. 

15 6 2018 Třídní výlet VII. B Olomouc 
Třídní výlet ZOO Olomouc, historická 
část města Olomouce 

19 6 2018 Třídní výlet V. B Ostrava   

21 6 2018 Preventivní vlak Krnov 
 Projekt Českých drah „Preventivní 

vlak bezpečné železnice“, účast žáci 6. 
- 8. ročníku 

26 6 2018 Italský den 
prostory základní 

školy 

Den věnovaný Itálii, který si připravila 
italská dobrovolnice. Připravila si pro 
žáky prezentaci o své zemi, vymyslela 

5 aktivit pro žáky - fotbalový turnaj 
italských mužstev, tvorbu vlajky, 

vaření pizzy, tvorba typických italských 
masek a učení se italské písničky. 
Odměnou za práci bylo pro žáky 

občerstvení - objednaná pizza a nanuk.  

 ŠKOLNÍ DRUŽINA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

19 10 2017 Návštěva kina Kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

30 10 2017 Záložky do knih spojují 
Slovenská 
republika 

Česko-slovenský projekt záložky do 
knihy spojuje školy. Výměna 
vytvořených záložek na téma Tajuplný 
svět mezi naší školou a slovenskou 
speciální školou. Výměna informaci o 
našem městě a dopisem kamarádům 
napsaný IX. třídou. 

20 10 2017 
Odpoledne v družině s 
rodiči 

Krnov 
Zábavné odpoledne pro děti s rodiči -
opékání, soutěže, stezka kolem řeky a 
diskotéka 

4 11 2017 Výlet do planetária Ostrava 
Naučný program Lidské tělo - výlet se 
spolupráci s žáky pedagogické školy 

23 11 2017 Návštěva kina Kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

5 12 2017 
Vánoční výstava ve 
Flemmichově vile 

Krnov 
Výstava vánočních ozdob, nákup 
dárečku - prohlubování zásad 
společenského chování 
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5 12 2017 
Setkání s rodiči u 
vánočního stromu s 
vánoční pohádkou 

Krnov 
Společná návštěva vánočních trhu a 
účast na soutěžích, lidových zvyků a 
zhlédnutí vánoční pohádky 

6 12 2017 Den v červené barvě Krnov Mikulášská besídka s diskotékou 

12 12 2017 
Vánoční dílnička pro 
rodiče s dětmi 

Krnov Výroba vánočních svícnů 

14 12 2017 Návštěva kina Kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

19 12 2017 
Vánoční vystoupení v 
Klubu důchodců 

Krnov Pásmo vánočních básniček a koled 

21 12 2017 
Vánoční besídka s 
diskotékou 

Krnov 
Besídka s předáváním dárečku dětem 
+ (hry, omalovánky pro ŠD, výtvarné 
potřeby) 

18 1 2018 Návštěva kina Kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

3.-
14. 

1 2018 

Tříkrálová sbírka Krnov 

Účast na Tříkrálové sbírce - koledování 
ve městě Krnov, koledování v MŠ a ZŠ 
speciální na SPC 

23 1 2018 Sněhuláci pro Afriku Krnov 

Účast na celorepublikovém projektu 
Sněhuláci pro Afriku - dobrovolný 
finanční příspěvek na podporu dětí 
žijících v Africe 

14 2 2018 
Masopustní průvod 
městem 

Krnov 

Účast na masopustním průvodu 
pořádaný městem Krnovem, týdenní 
příprava masek, videoukázky 
tradičních masopustu, říkánky a 
písničky na téma masopust, návštěva 
klubu pro seniory Charity - tanec a 
zpět masek,  

20 2 2018 
Ukázka základu 1. 
pomoci - zábavná 
forma 

Krnov 

Zdravotní sestra oddělení ARO 
zábavnou formou seznamuje dětí ze 
základy 1. pomoci, poskytnutí 1. 
pomoci při úrazu na kole, zlomeniny. 

21 2 2018 
Netradiční OH školních 
družin 

Krnov 

Každoroční odpolední netradiční 
setkání školních družin 9 základních 
škol města Krnova a okolí. Sportovní 
zápolení tentokrát na téma "Proletíme 
světadíly". Štafetový běh, závody na 
průlezkách, teoretické znalosti, závody 
v soustředění, poznávání nových 
kamarádů prohlubování zásad 
společenského chování a pravidel 
fairplay. Umístění 3. místo. 

22 2 2018 
Bijásek ve školní 
družině 

Krnov 
Netradiční promítání animovaného 
filmu ve ŠD 

15 3 2018 
Bijásek pro školní 
družiny 

Krnov 
Návštěva kina - prohlubování zásad 
společenského chování 

21 3 2018 Ponožkový den  Krnov 

Podpora dětí a dospělých s Downovým 
syndromem - seznámení s Downovým 
syndromem -videoukázka, leporelo z 
malovaných ponožek, fotografie každé 
ponožky jiné zaslána na stánky 
Ponožkového dne 

23 3 2018 
Oslava narozenin 
kamaráda 

Krnov 

Oslava narozenin kamaráda v družině, 
připravené občerstvení maminkou, 
výroba přání, společná gratulace a 
diskotéka - prohlubování zásad 
společenského chování  



 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov, SPC N 454/54, 794 01 Krnov, IČ: 69594091,  
č.ú.: 27-2664200207/0100, datová schránka: rvyjqka, tel.: +420 775 708 337, e-mail: krnov@specialniskoly.cz, 
www.specialniskoly.cz 
 

4 4 2018 
Účast na happeningu 
pro Autismus 

Krnov 
Setkání na náměstí a podpora lidí s 
autismem 

4 4 2018 Den v modré barvě Krnov 
Den v modré barvě - ocenění dětí s 
největším počtem oblečení a doplňku 
modré barvy 

19 4 2018 
Bijásek pro školní 
družiny 

Krnov 
Návštěva kina - prohlubování zásad 
společenského chování 

20 4 2018 
Oslava narozenin 
kamaráda 

Krnov 

Oslava narozenin kamaráda, slavnostní 
rozkrojení dortu s přípitkem výroba 
přání, společná gratulace a diskotéka - 
prohlubování zásad společenského 
chování  

25 4 2018 Setkání s písničkou Krnov 
Spolupráce s DD Lichnov - společné 
setkání s písničkou kdy p. vychovatel a 
dvě děti z DD hrají na kytaru a zpívají  

3 5 2018 Návštěva solné jeskyně Krnov 
 
Relaxační odpoledne 
 

17 5 2018 
Bijásek pro školní 
družiny 

Krnov 
Návštěva kina - prohlubování zásad 
společenského chování 

23 5 2018 
Oslava narozenin 
kamaráda 

Krnov 

Oslava narozenin kamaráda v družině 
připravené občerstvení maminkou, 
výroba přání, společná gratulace a 
diskotéka - prohlubování zásad 
společenského chování  

29 5 2018 Setkání se Skřítkem Krnov 

Přátelské setkání s dětmi z 
volnočasového klubu Skřítek při SPŠ v 
Krnově, seznamování, vyprávění o 
lučních skřítcích, občerstvení, hry 

5 6 2018 
Po stopách pavoučích 
sítí -  Slezské muzeum 
Opava 

Opava 
Naučný program pro děti 1. stupně - 
poznání světa pavoučího 

14 6 2018 

Přátelské setkání s 
dětmi z volnočasového 
klubu Skřítek při SPŠ v 
Krnově, seznamování, 
vyprávění o lučních 
skřítcích, občerstvení, 
hry 

Krnov 
Návštěva kina - prohlubování zásad 
společenského chování 

27 6 2018 Zábavně naučná akce Úvalno 
 
Poznáváme okolí Krnova - vesnice roku 
 

28 6 2018 
Loučení se školním 
rokem 

Krnov 
Návštěva cukrárny, předávání 
hodnocení za školní rok, minidiskotéka 

    2018 Doučovací klub při SPŠ 

internát SPŠ v 
Krnově každou 

středu od 
15.00do16.00hod 

Doučování 5 dětí ze školní družiny a 
žačky 2. stupně. Žákyně SPŠ v Krnově - 
každé dítě má určenou žákyni, která s 
ním plní úkoly zadané pedagogem 
školy, věnuje se učivu opakujícímu 
nebo pro dítě potřebnému, vyvíjí se 
velmi hezké přátelské vztahy mladších 
dětí a žáků, rozvíjení sociálních vztahů, 
prohlubuje se spolupráce s 
Pedagogickou školou v Krnově - 
společné výlety po okolí, oslavy 
různých svátků, společné besídky 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

25 10 2017 Když padá listí Budova SPC 

Dopoledne v rámci podzimu - třídění 
barevných lístečků, obrázky z listí, 
podzimní stezka propojená se soutěží 
a vyhledáváním podzimních předmětů 

10 11 2017 Svatomartinský pohár Budova SPC 
Soutěžní dopoledne s výtvarnými 
aktivitami 

29 11 2017 Opavské vánoční trhy Opava 
Návštěva vánočních trhů, přiblížení 
tradičních předvánočních zvyků a 
příprav 

15 12 2017 Zimní radovánky Budova SPC 
Přivítání zimy, zimní pohádky, zimní 
grafomotorika - vybarvování, 
vystřihování, ,,koulovačka'' 

11 1 2018 
Výlet do cukrárny, 
spojen s výukou 
dopravních prostředků 

Cukrárna Diana - 
Opava 

S dětmi jsme se vydali na výlet do 
cukrárny v Opavě - Diany, jež byl 
propojen s výukou dopravních 
prostředků - děti se svezly vlakem a 
viděli jsme trolejbusy, autobusy a jiné. 

11 12 2017 
Vánoční zdobení s 
rodiči 

Budova SPC 
Tvořivá dílnička pro rodiče s vánoční 
tématikou 

5 12 2017 Mikuláš ve škole Budova SPC 
Zábavné dopoledne s úkoly a 
mikulášskou nadílkou 

12.-
14. 

2 2018 Maškarní veselice  Budova SPC 
Masopustní tradice, pečení koláčů, 
výroba maškarní masky, zábavné 
úkoly, taneční rej a promenáda masek. 

23 3 2018 Probouzení jara Budova SPC 

Probouzení jara, zpívání, první jarní 
květinky, výroba jarního stromu, 
tvoření jarního věnce za třídu, 
velikonoční odměny, jarní znaky 

21 3 2018 Den otevřených dveří Budova SPC 

DOD byl dnem, kdy se široká veřejnost 
mohla přijít podívat na prostory naší 
školy, shlédnout výuku žáků, zeptat se 
na otázky týkající se vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

26 3 2018 Velikonoční příběh s 

panem R. Rosickým 

Budova SPC 

Evangelický kněz Radovan Rosický 
přišel žákům základní školy na SPC a 
dětem MŠ zprostředkovat velikonoční 
příběh o ukřižování Ježíše Krista. 
Příběh byl zpestřen společnou písničko 
a interaktivními úkoly pro žáky. 

8 5 2018 Zahradní slavnost v SVŠ zahrada SVČ 
Vystoupení žáků 1. stupně s 
programem pro rodiče "Můj domeček 
v srdci" 

ŠKOLNÍ DRUŽINA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

19 10 2017 Návštěva kina Kino Mír Krnov Sledování pohádky ,,Šmoulové“ 

2 11 2017 Dušičky 
Městský hřbitov 
Krnov 

 Zapálení svíček u hrobu padlých 
hrdinů 

23 11 2017 Návštěva kina Kino Mír Krnov Sledování pohádky ,,Mimi šéf,, 

6 12 2017 Adventní trhy Náměstí Krnov 
Návštěva vánočních trhů, přiblížení 
tradičních předvánočních zvyků a 
příprav 

19 12 2017 Vánoční besídka Budova SPC 
Ukázka básniček se zimním tématem, 
zpívání koled, rozdávání dárků 



 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov, SPC N 454/54, 794 01 Krnov, IČ: 69594091,  
č.ú.: 27-2664200207/0100, datová schránka: rvyjqka, tel.: +420 775 708 337, e-mail: krnov@specialniskoly.cz, 
www.specialniskoly.cz 
 

18 1 2018 Návštěva kina Kino Mír Krnov Sledování pohádky ,,Balerína,, 

14 2 2018 Masopustní průvod 
městem 

Krnov 
Účast na masopustním průvodu 
pořádaný městem Krnovem, povídání 
a pohádky o masopustu, 

4 4 2018 
Účast na happeningu 
pro Autismus 

Krnov 
Setkání na náměstí a podpora lidí s 
Autismem - společné foto 

19 4 2018 Kino představení Krnov Sledování příběhu ,,paddington 2,, 

17 5 2018 "Ferdinand" Krnov Filmové představení pro ŠD 

19 6 2018 Výlet do ZOO Krnov   

27 6 2018 
Rozloučení s družinou 
"Piknik na zahradě" 

Krnov Předání dárků a diplomu 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

25 10 2017 Když padá listí Budova SPC 

Dopoledne v rámci podzimu - třídění 
barevných lístečků, obrázky z listí, 
podzimní stezka propojená se soutěží 
a vyhledáváním podzimních předmětů 

10 11 2017 Svatomartinský pohár Budova SPC 
Soutěžní dopoledne s výtvarnými 
aktivitami 

29 11 2017 Opavské vánoční trhy 
dolní náměstí 
Opava 

Návštěva vánočních trhů, přiblížení 
tradičních předvánočních zvyků a 
příprav 

4 12 2017 Mikulášská show 4. ZŠ Krnov 

Účast na dopoledním programu 
pořádaným 4. ZŠ - příjezd Mikuláše, 
poslech vánočních koled, vánoční 
dílničky 

11 12 2017 
Vánoční zdobení s 
rodiči 

Budova SPC 
Vánoční dopoledne pro rodiče - 
tvoření vánočních ozdob 

18 10 2017 Představení pro děti Kino Mír Krnov Loupežnické pohádky 

3 11 2017 Dušičky 
Městský hřbitov 
Krnov 

Zapálení svíček u hrobu padlých 
hrdinů 

16 11 2017 Návštěva knihovny 
Městská knihovna 
Krnov 

prohlížení knih, výběr a půjčení knih s 
tématikou vánočních zvyků a ticrad 

6 12 2017 Adventní trhy Náměstí Krnov 
Návštěva vánočních trhů, přiblížení 
tradičních předvánočních zvyků a 
příprav 

15 12 2017 Zimní radovánky Budova SPC 
Přivítání zimy, zimní pohádky, zimní 
grafomotorika - vybarvování, 
vystřihování, ,,koulovačka'' 

3 1 2018 Návštěva kamarádů MŠ SPC 

Prohlídka mateřské školy, ZŠ, 
multisenzorické místnosti, rehabilitací, 
společné hry - stavby z "Lega", kreslení 
kamarádů, zpěv dětských písní s 
doprovodem na rytmické nástroje 

12.-
14. 

2 2018 Maškarní veselice MŠ SPC 
Masopustní tradice, pečení koláčů, 
výroba maškarní masky, zábavné 
úkoly, taneční rej a promenáda masek. 

15 2 2018  divadelní představení MŠ Žižkova 
zhlédnutí divadelního představení 
divadla Smíšek - medová pohádka 

21 2 2018 Talentmánie SVČ Krnov 
podpora kamarádů, zhlédnutí 
soutěžích představení 
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14 3 2018 
filmové představení pro 
MŠ 

Kino Mír Krnov zhlédnutí pásma pohádek 

22 3 2018 divadelní představení MŠ Žižkova 
zhlédnutí divadelního představení 
divadla Smíšek - ze slepičího života 

23 3 2018 Probouzení jara Budova SPC 

Probouzení jara, zpívání, první jarní 
květinky, výroba jarního stromu, 
tvoření jarního věnce za třídu, 
velikonoční odměny, jarní znaky           

21 3 2018 Den otevřených dveří Budova SPC 

DOD byl dnem, kdy se široká veřejnost 
mohla přijít podívat na prostory naší 
školy, shlédnout výuku žáků, zeptat se 
na otázky týkající se vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

26 3 2018 

Velikonoční příběh s 

panem R. Rosickým 

Budova SPC 

Evangelický kněz Radovan Rosický 
přišel žákům základní školy na SPC a 
dětem MŠ zprostředkovat velikonoční 
příběh o ukřižování Ježíše Krista. 
Příběh byl zpestřen společnou písničko 
a interaktivními úkoly pro žáky. 

4 4 2018 
Účast na happeningu 
pro Autismus 

Krnov 
Setkání na náměstí a podpora lidí s 
Autismem - společné foto 

18 4 2018 
Filmové představení 
pro MŠ 

Kino Mír Krnov zhlédnutí pásma pohádek 

19 4 2018 
Dravci  

MŠ Žižkova 
Ukázka živých dravců a poslech 
vyprávění o životě těchto zvířat 

25 4 2018 Modroběh V ZŠ Krnov Podpora autismu 

16 5 2018 Kočičí pohádky Krnov Filmové představení pro MŠ 

1 6 2018 
Společná akce se 
školáky "Piknik v trávě" 

Krnov 
Oslava MDD 

14 6 2018 
Projekt "Putování 
kapky vody" 

MŠ Hlubčická 
Experimenty a pokusy na 
interaktivních stanovištích 

13 6 2018 
Filmové představení 
pro MŠ 

Krnov   

19 6 2018 Výlet do ZOO Ostrava   

22 6 2018 

Život u rybníka - 
týdenní projekt o 
zvířatech a přírodě v 
okolí Petrova rybníka 

Krnov 
Návštěva porybného a ukázka ryb na 
rybníku Balaton  

 
 
 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla provedena inspekce ČŠI. Inspekce probíhala ve dnech 
19. 9. 2017 -21. 9. 2017. 
INSPEKČNÍ ZPRAVA Čj. ČŠIT-1486/17-T je k dispozici na stránkách ČŠI www.csicr.cz 
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Hospodaření školy za rok 2017 

 
 
Část I. Výnosy  
  

  
Celkové výnosy 15 697 299,17 
z toho dotace MŠMT 15 320 579,00 
                                        z toho účelová dotace – normativní dotace 10 550 235,00 

                                                                           podpůrná opatření 2 627 481,00 

                                                   účelová dotace – asistent pedagoga 1 962 667,00 

                                                   projekt šablony 100 196,00 

                                                   projekt Škola v pohodě 80 000,00 

                            MSK-účelová dotace č.04062/2016/ŠMS 16 713,17 

                poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, školní potřeby, tábor 252 845,00 

                ostatní výnosy – reklamace, výměna vybavení, náhrada škody apod. 48 266,00 

                ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb. §38 odst.9, ČÚS 413 bod 4.1.4) 58 896,00 

  

  
Část II.  Náklady  
  

Neinvestiční náklady celkem 15 661 974,46 
z toho      mzdové náklady 9 933 700,00 

                 zdravotní a sociální pojištění 3 250 096,00 

                 úrazové pojištění zaměstnanců 39 878,00 

                 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 32 323,00 

                 učebnice a učební pomůcky, školní potřeby, vzdělávací sw 160 999,82 

                 náklady na vzdělávání zaměstnanců 202 732,00 

                 ostatní provozní náklady 2 042 245,64 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 35 324,71 

 
 
Výsledek hospodaření ve výši 35 324,71 Kč byl po schválení Radou školy převeden do 
fondu rezerv. 

 
Údaje o zapojení školy do projektů 
 
Průběžné (každoroční) projekty: 
 
■ Výzva OPVV  02 16 022 Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ke zkvalitnění 
výuky 
Žádost jsme podali ke dni 30. 11. 2016. Projekt započal ke dni 1. 2. 2017.  

rozdělení šablon:  

 
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.  
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4) DVPP v rámci čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a výuky cizích 

jazyků. 

 

Od ledna 2018 lektor Mgr. Vojtěch Gybas, speciální pedagog, začal školit pedagogický 

sbor v daných aktivitách matematické a čtenářské gramotnosti. Pro smysluplné využití 

dotací lektor vyhodnotil z dotazníku podmínky pro další vzdělávání, aby co nejlépe 

vyhovovaly učitelskému sboru.  

 
■ Ovoce do škol a Mléko do škol 
Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. 

Žáci dostávají zdravou svačinku formou ovocného košíku. Nabídka projektu Mléko do 

škol probíhá pro žáky základní školy a střední školy. 

 

■ 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 probíhá 

každou středu v době od 15:00 do 16:00 hodin, navštěvuje šest dětí. Každému dítěti je 

přiřazena žákyně Střední pedagogické školy v Krnově. Děvčata si v rámci této aktivity 

připravují pro žáky program. 

■ Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 
Jedná se o projekt ve spolupráci s městem Krnov.  

Od ledna 2018 se účastníme aktivit nabízených z daného projektu, které vyhovují 

vzdělávání našich žáků. Pedagogové se již zúčastnili a navazují kontakty s pedagogy 

mateřských a základních škol krnovské oblasti. Za školu jsme v projektu nabídly 6. 4. 

2018 aktivitu Hlavolamy. Aktivita byla financována přes projekt. 

 

■ Mládež v akci:  
V rámci roční dobrovolnické služby letos našim žákům pomáhají ve výuce dobrovolnice 

ze Španělska a z Německa. V květnu 2018 přešla z jiné služby dobrovolnice z Itálie, která 

v základní škole na Hlubčické ulici strávila zbytek své dobrovolné služby. 

 

■ Výzva číslo 30_18_008 (Obědy do škol II) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 1. 3. 2018 výzvu k předkládání 

žádostí o podporu v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (dále 

jen OP PMP). Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. 

Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské a základní 

školy a víceletá gymnázia. Podporovanými aktivitami jsou nákup potravin, příprava 

hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi, které zajišťují stravování 

dětem/žákům, kteří navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či 

předškolního vzdělávání. Do této výzvy bude na naší škole ve školním roce 2018/2019 

zapojeno přibližně 14 žáků. 
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■ Smlouva o organizování veřejné služby č. TBR-VS-2/2018 
Dne 28. 2. 2018 byla podepsaná smlouva s Úřadem práce České republiky. Jejím 
předmětem je organizování veřejné služby spočívající ve vytvoření pozic vhodných pro 
výkon veřejné služby osobami v hmotné nouzi. Jedná se o pomoc obcím nebo dalším 
subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic         
a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního a sportovního rozvoje                 
a sociální péče. Pro naši školu budou vykonávat veřejnou službu 2 osoby. 
 
 

 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 
Ve  školním roce 2017/2018 jsme nebyli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
Ve  školním roce 2017/2018 se odborová organizace podílela na vytvoření plánu 
dovolených pro kalendářní rok 2018 a plánu studijního volna pro školní rok 2017/2018. 
Začalo projednávání Kolektivní smlouvy. 

 


