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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

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 2018/2019, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2018. 

 

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

zasedání školské rady dne 7. 10. 2019. 

 

Zpracoval dne 25. 9. 2019   

                                          

                                                                                          Mgr. Ing. Petr Chromčák, ředitel školy  
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„Připravujeme žáky pro uplatnění v životě i ve společnosti. Každý je odlišný, ale 
všichni mohou dosáhnout svého maxima.“ 
 
Předmluva  

Uplynulý školní rok 2018/2019 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 2018/2019 nastala změna ve vedení školy, kdy funkci 
ředitele školy začal vykonávat od 1. 11. 2018 Ing. Mgr. Petr Chromčák, který vzešel z 
výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky školy. Od 1. 7. do 31. 10. 2018 vykonávala 
funkci statutárního zástupce školy Mgr. Pavla Stuchlíková.  

 
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. 
 

Chtěl bych poděkovat paní Mgr. Pavle Stuchlíkové za precizní a dokonalou práci 
ve funkci statutárního zástupce školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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, jenž 
vlastně není prací, ale posláním. 
 

 
                                                                                       Mgr. Ing. Petr Chromčák, ředitel 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. Pavla Stuchlíková do 31. 10. 2018 
od 1. 11. 2018 Mgr. Ing. Petr Chromčák 

Ředitel školy: 1. 11. 2018 Mgr. Ing. Petr Chromčák 

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: 
Mgr. Pavla Stuchlíková 
Irena Štěpánová  
 

za rodiče:  
Monika Barešová – do 17. 10. 2018 
Ivana Adámková - zvolena v doplňovacích volbách od 

12. 11. 2018 
 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. 

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo vybavení budovy SPC doplněno mimo jiné o:  
rezonanční lůžko, velké rotující vlny, balanční dráhu a polohovací vaky. Do herny se 
zakoupila nová interaktivní tabule s příslušenstvím. 
 
 
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 14 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 
administrativní pracovníci 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. 
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Pozemky, odpočinkový 
areál, zahrada, hřiště 
 

Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, 
zahradní sety a lavičky pro odpočinek a výuku venku, 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.  

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo vybavení budovy Hlubčická 11 (ZŠ a družina) 
doplněno mimo jiné o:  pingpongový stůl (sponzorský dar), 2 počítače do PC učebny, 
kytaru, ozvučovací techniku a jiné vybavení hudebny. Do družiny byl zakoupen nový 
nábytek. Budovy ZŠ a družina Hlubčická 11 byly nově vymalovány. 
 
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 2018/2019 bylo vybavení budovy Hlubčická 9 doplněno mimo jiné o: 
šatní skříňky pro žáky, tkalcovský stav. 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhala na všech budovách školy běžná údržba. Pro 
pedagogické i nepedagogické pracovníky bylo zakoupeno 13 ks notebooků. 
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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 

 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. Ing. Petr Chromčák od 1. 11. 2018 
 do 31. 10. 2018 Mgr. Pavla Stuchlíková – zástupce statutárního orgánu 
 

Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2018/2019 

Zástupce ředitele školy   

Bc. Dana Danči   
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Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2018/2019 

Zástupce ředitele školy (i pro SŠ praktickou)   

Mgr. Pavla Stuchlíková   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent 

I. B (1., 2., 3. ,4., 5., roč.) Mgr. Helena Bajcarová 
Kateřina Brožovičová,   
Aneta Šrubařová 

IV.B (1.,3., 4., 6., 10. roč.) Mgr. Jindřiška Krynská 
Jana Špinlerová 
Gabriela Sopčáková 

VII.B (4., 5. roč.., SŠ) Mgr. Veronika Štanglerová Gabriela Backová 

IX.B (8., 9. ročník) Mgr. Zuzana Kupcová 
Petra Klementová/ 
Darja Masná 

Bez třídy 
Mgr. Martina Muroňová  
Mgr. Pavla Stuchlíková 

  

Družina Iveta Holoušová  

Nepedagogičtí pracovníci 

Úklid     

Marie Wendová/ Eva Červeňáková   

  

Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2018/2019  

Koordinátor střední školy praktické   

Mgr. Pavla Stuchlíková   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

jednoletka, dvouletka Mgr. Jitka Tošenovská 
 

Eva Příhodová 
Darja Masná (do 31. 12. 2018) 

Dita Machálková 

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid    Kateřina Bystroňová 

pracovníci na DPP   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

MŠ 
Bc. Dana Danči,  
Mgr. Alena Georgiadisová 

Lenka Juríčková,  
Kateřina Bystroňová 

II. A Mgr. Petr Janošík                     
Štěpánová Irena 
Nečasová Blanka/Jurčáková Ludmila 

VI. A Mgr. Michaela Kubišová  
Ludmila Jurčáková/ Petra Klementová 
Zuzana Zámečníková/ Marie Vrajíková 
Bc. Dita Machálková 

Družina Lenka Juríčková  

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid  Kateřina Bystroňová 

pracovníci na DPP  Andrea Komzalová 
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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 2018/2019 

Mateřská škola  2. 5. 2018 0 6 

Základní škola 9. - 10. 4. 2018 2 2 

Základní škola SPC 9. - 10. 4. 2018 0 0 

Střední škola praktická (jednoletý) 18. 4. 2018 0 0 

Střední škola praktická (dvouletý) 18. 4. 2018 0 0 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
  

Třída 
 Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 

                                                  
 
Neprospělo 

Přestup do 
jiného 
vzděl. 

programu 

I.B (1., 2., 3., 4., 5. ročník) 14 3 7 4 0 

IV.B (1.,3., 4., 6., 10. ročník) 6 0 6 0 0 

VII.B (6., 7. ročník) 9 1 8 0 0 

IX.B ( 8., 9. ročník) 14 3 11 0 0 

VI.A 8 0 8 0 0 

II.A 7 0 7 0 2 

Celkem základní škola: 58 7 47 4 2 

Střední škola jednoletá 1 0 1 0 0 

Střední škola dvouletá 8 5 3 0 0 

Celkem střední škola: 9 5 4 0 0 

 
Snížené stupně z chování ve školním roce 2018/2019: 
 

Stupeň z chování Počet žáků 

2. 0 

3. 1 

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště   

Administrativní pracovník 

Bc. Vladimíra Kánská 

Personalistka 

Dita Dybalíková    

Školník   

Zdeněk Kocián   
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Počet omluvených/neomluvených hodin ve školním roce 2018/2019: 
 

ŠKOLA/POLOLETÍ 
OMLUVENÉ  
1. pololetí 

NEOMLUVENÉ  
1. pololetí 

OMLUVENÉ  
2. pololetí 

NEOMLUVENÉ  
2. pololetí 

Základní škola 4516 54 5289 129 

Střední škola praktická 698 0 858 2 

 
 

Závěrečné zkoušky na střední škole probíhaly 14. 6. 2019 a 21. 6. 2019. Skládaly se 

z teoretické a praktické části. Celkem se zúčastnila 1 žákyně, která prospěla 

s vyznamenáním. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Preventivní program ve školním roce 2018/2019 

Doba trvání programu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 

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 spec. Mgr. Michaela Kubišová 

    Konzultační hodiny  pondělí 14.00 – 15,00h 

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 

1. Úvod 

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 
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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. 

2. Preventivní program školy vychází z těchto dokumentů 

- Národní strategie primární prevence na období 2013 – 2018, 

- Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 

na období 2013 – 2018 + nové metodické doporučení, 

- Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 + nové metodické 

doporučení, 

- Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020. 

3. Přehled preventivních aktivit ve školním roce 2018/2019 

Co se podařilo: 

V oblasti krátkodobých cílů: 

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

rizikových jevů (viz dále), 

- pravidelně 1 x týdně 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), 

- dle svých možností a schopností byli žáci zapojováni do života školy.  

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… 
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- 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). 

Co se nepodařilo: 

- nepodařilo se již obnovit žákovský parlament, 

- jako velmi komplikovaná se ukázala spolupráce s AZ Help – nedodržování a 

neustálé odsouvání termínů vzdělávání pedagogických pracovníků. 

A) Kvantitativní hodnocení školního roku 2018/2019 

Práce pedagogického sboru 

Vzdělávací aktivity Účastníci Odborný lektor 

Vzdělávání aktérů prevence 
kriminality 

koordinátor prevence různí lektoři 

Sociálně-psychologický výcvik 
/100h/ 

Mgr. Muroňová,  
Mgr. Stuchlíková 

AZ Help 

Preventivní aktivity pro žáky školy 

Název vzdělávací aktivity Realizováno ve třídách Odborný lektor 

Motivačně profesní beseda (2 lekce) 8, 9. ročník ZŠ, SŠ Michal Polok 

Prevence kriminality 6, 7, 8, 9. ročník ZŠ, SŠ Policie ČR 

Bezpečně na prázdniny všichni 
Lékaři záchranné 
služby 

Beseda na ÚP Krnov 8, 9. ročník ZŠ Pracovnice ÚP 

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. 
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4. Přehled volnočasových aktivit ve školním roce 2018/2019 

Volnočasové aktivity v rámci nespecifické prevence (kroužky, doučování, akce školy) viz 

Výroční zpráva školy 2018/19. 

5. Spolupráce s rodiči 

Při realizaci preventivního programu školy má nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských 

knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou 

informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost 

využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovného poradce, také mohou 

telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. Výchovné 

problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, výchovným poradcem, 

resp. metodikem prevence rizikového chování a s vedením školy. O pohovoru je učiněn 

zápis a v případě potřeby jsou informovány další orgány (OSPOD apod.) 

6. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce: 

SŠ   ZŠ 

2. stupeň z chování:   -   - 

3. stupeň z chování:   -   1 

Krádeže:    -   - 

Kyberšikana    -   - 

Záškoláctví    -   6 

Agresivita    -   1 

Závěr: 

Cíle preventivního programu školy se během školního roku 2018/2019 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. 

                                                                              Vypracovala: Mgr. Zuzana Kupcová 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Ve školním roce 2018/2019 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy tyto 
odborné semináře a kurzy:  
 

Poř. Pracovník Název akce Instituce Termín 

1 Mgr. Kupcová 
Zuzana 

Vzdělávání aktérů 
prevence kriminality město Krnov 

25. - 26. 10. 
2018 

2 Mgr. 
Stuchlíková 
Pavla 
Mgr. Ing.  
Chromčák Petr 

Konference 
církevních škol a 
školských zařízení 
2018 
 

Česká biskupská 
konference 
 
 
 

14. - 16. 11. 
2018 

 

3 Irena 
Štěpánová 
 
 
 

Osobnostně 
sociálním rozvojem 
pedagoga k lepší 
spolupráci s kolegy a 
rodiči 

Kvic Opava 

 
21.11.-11.12. 
2018 

4 Mgr. Ing. 
Chromčák Petr 

Ředitel školy jako 
manažer Positive s.r.o 4. 4. 2019 

5 Mgr. Ing. 
Chromčák Petr 
 
 

Hodnotící a 
motivační rozhovory 
vedené manažery 
škol Kvic Opava 15. 4. 2019 

6 Mgr. Ing. 
Chromčák Petr 

Proměnění mladí 
mění společnost Slezská diakonie 2. 12. 2018 

7 Mgr. Ing. 
Chromčák Petr 
 

Prezentační 
dovednosti a 
rétorika pro ředitele Positive s.r.o. 4. 6. 2019 

8 Mgr. 
Stuchlíková 
Pavla  
Bc. Danči Dana 

Strategické řízení a 
plánování ve školách 
 

NIDV Ostrava 
 

14. 5. 2019 
 

9 Mgr. Kupcová 
Zuzana 

Biotechnologie v 
potravinářství 

Klub ekologické 
výchovy z.s. 6. 6. 2019 

10 Mgr. 
Stuchlíková 
Pavla 

Společný rozvoj 
inkluze v Krnově 
 

ZŠ  
Janáčkovo náměstí 17 
 

30. - 31. 8. 
2019 

11 Holoušová 
Iveta 

Společný rozvoj 
inkluze v Krnově 

ZŠ Janáčkovo náměstí 
17 

30. - 31. 8. 
2019 

12 Mgr. Ing. 
Chromčák Petr 

Kde brát energii a 
rozsvítit ostatní Positive s.r.o. 1. 8. 2019 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy  
 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

13 9 18 
Mezinárodní den 
čokolády 

SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Žáci vyráběli z čokolády. 
 

1 10 18 
Den české 
státnosti 

SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Připomenutí, debata. 
 

2 11 18 Dušičky 

  

Připomenutí, debata. 
Zapálení svíček, uctění 
památky. 
 

5 12 18 Mikuláš 
SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Akce pro žáky. 

20 12 18 Vánoční výstavy 
SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Žáci vyráběli vánoční 
výrobky, které 
prezentovali na výstavě. 

28 1 19 
Mezinárodní den 
památky obětí 
holocaustu 

  Připomenutí, debata. 

11 2 19 Svatý Valentýn   
Žáci vyráběli dárečky pro 
své milované. 

13 2 19 
Den otevřených 
dveří 

 Hlubčická 9 Akce pro veřejnost. 

28 2 19 Zdravá 5 Krnov 

Výukový program 
nadačního fondu Albert - 
Párty se Zdravou 5. 
Dvouhodinové vaření 
připravené pro žáky 
střední školy. Program 
probíhal ve cvičné 
kuchyňce.  Žáci si pod 
vedením lektora připravili 
3 chody jednoduchého 
tepelně připraveného 
menu.  

1 3 19 
Výstava ve 
Flemichové vile 

Krnov Výstava retro hraček 

14 3 19 
Vaření s 
šéfkuchařem 

Školní kuchyňka 
na ZŠ Hlubčická 
Krnov 

Žáci s šéfkuchařem vařili 2 
vybrané jídla- sladký 
dezert Francouzský toast s 
banány a hlavní chod Rybí 
dobrodružství Velkého 
vodníka. Na uvařeném 
jídle si všichni pochutnali. 
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20 3 19 
Výstava ve 
Flemichové vile 

Krnov 

Žáci navštívili výstavu 
Vladimíra Vítečka 
nazvanou Kov a keramika. 
Výstava obsahovala 
motocykly, velocipedy, 
automobily, a jiné 
samohyby se zvláštními 
posádkami.  

21 3 19 Ponožkový den Krnov 

Žáci společně s učitelem a 
asistentkami oslavili Den 
Downova syndromu tím, 
že celý den nosili dvě různě 
barevné ponožky. 

2 4 19 Modrý den Krnov 
Žáci si vyrobili modré 
květiny a poté si uvařili 
modré obložené tousty. 

4 4 19 Modrý den Náměstí Krnov 

Na náměstí byly pro žáky 
nachystané různé soutěže. 
Při jejich splnění je čekala 
odměna. Podpora Dne 
autistů.  

5 4 19 Výlet do muzea Opava 

Žáci navštívili Slezské 
zemské muzeum v Opavě, 
kde je čekala dobrodružná 
cesta s Mauglím.  

11 4 19 
Velikonoční 
výstava 

SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Na naší škole jsme pořádali 
velikonoční výstavu, kde 
žáci ukazovali své výrobky.  

24 4 19 
Báječný 
modroběh 

Krnov 

Žáci se zúčastnili 
Báječného modroběhu ke 
dni Autismu, který 
pořádala ZŠ  Janáčkovo 
náměstí. Žáci plnili úkoly a 
potom dostali sladkou 
odměnu.  

7 5 19 Den vítězství 
SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Žáci se seznámili s tímto 
dnem, podívali se na 
dokumenty o 2. světové 
válce, pak měli za úkol k 
tomuto tématu nakreslit 
obrázek. 

10 5 19 Den matek 
SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Žáci si pro maminky 
vyrobili přáníčka a kytičky. 

20 5 19 Divadlo Feigele Krnov 

Žáci SŠ shlédli divadelní 
představení Příběh 
stvoření Golema dětského 
divadla působícího na 
Židovské obci v Praze. 
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23 5 19 Povídání s policií 
ZŠ Hlubčická 
Krnov 

Beseda pro žáky SŠ. Téma: 
Trestní zodpovědnost. 

3 6 19 Bylinkový den 
SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

projektový den - léčivé 
byliny kolem nás, čaje z 
bylin a jejich účinky. 

4 6 19 Branný den Krnov 

Šli jsme do lomu, kde jsme 
měli závody a nakonec si 
opekli špekáčky, na 
vlastnoručně vyrobeném a 
zapáleném ohni. 

11 6 19 Školní výlet Hrabyně 

Navštívili jsme Národní 
památník II. Světové války. 
Měli jsme domluvenou 
přednášku - Zvířata ve 
válce a potom jsme si 
prohlédli celou expozity v 
památníku. 

12 6 19 
Prevence v péči o 
zuby 

základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Dvě studentky ÚP 
Olomouc-budoucí 
stomatoložky-provedly 
žáky školy péčí o zuby, 
prevencí vzniku zubního 
kazu a prakticky učily, jak si 
správně čistit zuby 

14 6 19 
Závěrečné 
zkoušky 

SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Jedna žákyně dvouletého 
oboru skládala závěrečnou 
praktickou zkoušku. 

18 6 19 
Bezpečně na 
prázdniny 

základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Spolupráce se 
Zdravotnickou záchrannou 
službou Bruntál. Žáci si na 
jednotlivých stanovištích 
vyzkoušeli obvazovou 
techniku, transport 
raněných, prohlédli si 
sanitku, pustili si i sirénu a 
prohlédli si technické 
zázemí sanitky. 

21 6 19 
Závěrečné 
zkoušky 

SŠ Hlubčická 9 
Krnov 

Dnes proběhla teoretická 
část závěrečných zkoušek, 
žákyně uspěla na výbornou 
a dostala Vysvědčení o 
závěrečné zkoušce. Tím 
ukončila studium na SŠ. 

27 6 19 Školní výlet Holasovice 

V Muzeu Slezský venkov, 
jsme viděli ukázky ze života 
slezské vesnice do poloviny 
20. století.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

20 9 18 Piknik na náměstí náměstí Krnov 
Oslava 20let Slezské 
diakonie -  společenské 
hry, relaxace… 

20 10 18 Piknik na náměstí náměstí Krnov 
OSLAVA 20let Slezské 
diakonie -  vystoupení děti 

12 
10 
 

 
 

 

18 projekt 72 hodin Krnov - škola 

Účast na celorepublikovém 
ekologickém projektu 
úklidu - úklid prostor 
školního dvora, hřiště a 
zahrady, třídění odpadu, 
zdravá svačinka a 
závěrečné posezení u ohně 
- zapojeno 50 žáků 

12  

10 
 
 
 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 

 

Výtvarná soutěž: 
Cestování s 
prarodiči 

Krnov - škola 

Výtvarná soutěž vyhlášená 
Metodikem dopravní 
výchovy Týmu silniční 
bezpečnosti, která má 
poukázat na pravidla 
bezpečného cestování v 
dopravních prostředcích - 
zapojeni žáci 8. a 9. 
ročníku. 

16 
 
 
 

10 18 
 
 
 

Vzděl. program 
Planeta Země 

Městské divadlo 
Krnov 

žáci 8. a 9. ročníku shlédli 
interaktivní program 
Myanmar (Barma) 

31 10 18 
Záložka do knih 
spojuje školy 

Krnov - SR 

Česko-slovenský projekt 
záložky do knihy spojuje 
školy. Výměna vytvořených 
záložek na téma Pohádky, 
báje a pověsti mezi naší 
školou a slovenskou 
speciální školou v Šali. 
Výměna informaci o 
našem městě, náramky 
přátelství  a dopisy 
kamarádům napsaný žáky 
IX. třídou.  
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31 11 18 Drakiáda Krnov -škola 

Výroba vlastních draků za 
jednotlivé třídy. Soutěže, 
kvízy, omalovánky v 
tématice draků. Hromadné 
pouštění draků na hřišti 
školy. Pohádka o dracích. 

1 11 18 Staleté kořeny Krnov 
Vzdělávací program pro 
žáky k výročí 100 let České 
republiky 

15 11 18 ARTIFEX  Bruntál 

Exkurze - Artifex Bruntál - 
nabídka učňovského 
školství a dalšího 
pracovního uplatnění pro 
vycházející žáky  

13 11 18 Den laskavosti Krnov vystoupení v nemocnici 

21 12 18 DEN ŠKOLY 
 SOŠ a ZŠ, Město 
Albrechtice, p. o. 

Exkurze - prohlídka školy, 
praktická cvičení v 
odborných učebnách, 
setkání se zaměstnavateli v 
regionu 

4 12 18 Mikuláš pro 1. st Krnov 

Studentky pedagogické 
školy v Krnově si pro žáky 
připravily dopolední 
Mikulášské kvizy, soutěže, 
taneček a společné zpívání, 
odměnou byly sladké 
Mikulášské balíčky. 

5 12 18 Krabice od bot 
škola Krnov, SD 
Ostrava 

Nashromáždili jsme 6 
vánočních balíčků pro 
potřebné děti. Dárky byly 
odvezeny na sběrné místo 
v Ostravě. 

6 12 18 
Řemeslo má zlaté 
dno 

SOŠ, Bruntál 

Soutěž v manuální 
obratnosti žáků proběhla 
na SOŠ v blízkosti 
vlakového nádraží v 
Bruntále. Soutěže se 
zúčastnilo 14 družstev 
základních škol z 
Bruntálska. Soutěžilo se v 
zatloukání hřebíků, 
pojmenovávání kovo a 
dřevo nástrojů, šroubování 
a jiných aktivitách. Naši 
žáci se umístili na 12. 
místě. 



 

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 
 

6 12 18 
Zlatokopové 21. 
století 

ZŠ Bruntál, 
Rýmařovská 15, 
p.o. 

Soutěž pro žáky 2. stupně 
ve znalostech a 
dovednostech z oblasti 
informatiky. UMÍSTĚNÍ: 2. 
MÍSTO 

7 12 18 
Vystoupení v 
knihovně 

Krnov 

Žáci IV. B vystoupili s 
vánočním pásmem pro 
účastníky a zaměstnance 
knihovny 

18 12 18 
Vystoupení v 
nemocnici 

Krnov 
Vánoční koncert žáků I. B a 
IV. B na dětském oddělení  

20 12 18 Tradiční blešák Krnov 

Již několikaletý tradiční 
Blešák - dopoledne plné 
nakupování, výměna 
hraček, oblečení, knih. Žáci 
v průběhu měsíce sbírají 
body např. za hezké 
chování, účast v soutěžích 
nebo vystoupení a za tyto 
body mají možnost si 
pořídit dárky pro rodiče, 
sourozence nebo 
kamarády. Nechybí ani 
balení dárečku a vánoční 
punč 

21 12 18 

Setkání u 
vánočního 
stromečku 

Krnov 

Společné setkání u 
vánočního stromečku s 
Pastorem - slovo na úvod, 
vystoupení dětí ŠD a 1. B, 
společné zpívání koled 

21 1 18 Vánoční příběh Krnov 
Projektový program s 
vánoční tématikou 

7 1. 19 Tři králové Krnov 

Návštěva Tří králů ve škole, 
seznámení s tradicí Tří 
králů, příspěvek dětí do 
pokladniček  

7 - 9 1 19 Kariérní příprava 
ZŠ Krnov 
Hlubčická 

projekt pro žáky 9. ročníku 
a žáky SŠ 

18 1 19 

Výtvarná soutěž: 
Příroda kolem 
nás 
 
 

Znojmo 

Výtvarná soutěž vyhlášená 
Správou Národního parku 
Podyjí, téma podporuje 
zájem žáků o přírodu - 
zapojeni žáci 8. a 9. 
ročníku. 
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31 2 19 

školní kolo 
Talentmánie 
 
 
 
 
 

základní škola 
Krnov 

Žáci základní a střední 
školy předvedli před 
odbornou porotou své 
výkony ve zpěvu, hře na 
djembe a tanci. Byly 
vybrány tři čísla, která 
budou reprezentovat školu 
na přehlídce talentů v 
únoru, kde se sjedou žáci z 
ostatních škol z okolí 
Krnova. 

19 2 19 
přehlídka 
Talentmánie 

SVČ Krnov 

Již tradiční akce pořádána 
naší školou s názvem 
Talentmánie předpovídá, 
že šlo o přehlídku talentů 
škol podobného typu, jako 
jsme my. Letos se 
zúčastnily školy z Opavy, 
Bruntálu, Rýmařova a 
poprvé k nám zavítali jako 
hosté žáci z běžné ZŠ v 
Úvalně. Diváci - naši žáci a i 
někteří rodiče - viděli 
strhující pěvecké, taneční, 
recitační i bubenické 
výkony. Celá akce byla 
protkána podporující 
atmosférou, potleskem, 
přátelstvím a úsměvem. 
Žáci si mohli v malém baru 
koupit občerstvení, v 
country workshopu se 
naučit základní country 
krok, mohli navázat stará i 
nová přátelství. Už teď se 
těšíme na další ročník. 

22 2 19 Zdravá 5 Krnov 

Výukový program 
nadačního fondu Albert - 
Hrátky se Zdravou 5, 
program určen žákům 1.- 
5. tříd. Žáci si otestovali a 
obohatili své znalosti o 
potravinách. Chytlavá 
písnička děti provázela 
příběhem a vtipný text 
doplňoval hravou a 
zábavnou atmosféru 
příběhu.  Na závěr si žáci 
udělali obličej ze zeleniny. 
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26 2 19 Školní masopust Krnov 

Masopustní tradice s 
průvodem školou si 
připravili žáčci 1. B, veselé 
masky procházely školou, 
vedly medvěda, tančily, 
zpívaly a předříkávaly 
masopustní písně a říkadla, 
nechybělo ani loučení s 
basou. Vše bylo krásně 
provoněno masopustními 
koblihy, které si pro celou 
školu připravili žáci 7. B 

28 3 19 Zdravá 5 Krnov 

Výukový program 
nadačního fondu Albert - 
Párty se Zdravou 5. 
Dvouhodinové vaření 
připravené pro žáky 2. 
stupně základních škol. 
Program probíhal ve cvičné 
kuchyňce.  Žáci si pod 
vedením lektora připravili 
3 chody tepelně 
připraveného menu.  

11 3 19 
exkurze do školní 
jídelny 

ŠJ Žižkova 
exkurze do školní jídelny 
pro žáky 9., 8. ročníku 

13 3 19 

loutkové 
představení O 
perníkové 
chaloupce 

SVČ Krnov 
žáci IV. B shlédli loutkové 
představení Krnováčku v 
prostorách SVČ Krnov. 

14 3 19 
Vaření s 
šéfkuchařem 

školní kuchyňka 
na ZŠ HLB, Krnov 

Žáci celé školy ve třech 
skupinkách vařili v 
prostorách školní kuchyně 
základní školy s panem 
šéfkuchařem a jeho 
pomocnicí dvě vybraná 
jídla - sladký dezert 
Francouzský toast s 
banány a jako hlavní chod 
žáci připravili Rybí 
dobrodružství Velkého 
vodníka (aneb pečená 
treska se zeleninou). Žáci 
se díky zástěrám a 
kuchařským čepicím cítili 
jako opravdoví kuchaři. A 
navíc si za odměnu mohli 
na připravených pokrmech 
pochutnat. 
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20 3 19 

Den otevřených 
dveří a akce pro 
mateřské školy 

základní škola 
HLB 11, Krnov 

Den otevřených dveří 
základní školy jsme 
věnovali běžné výuce a byli 
jsme připraveni na 
všechny, které zajímá, jak 
se u nás s dětmi pracuje a 
co všechno ve škole máme. 
Během dopoledne se moc 
zájemců nedostavilo, zato 
odpoledne jsme měli plnou 
školu dětí a posléze i jejich 
rodičů. Pro předškoláky 2 
MŠ v okolí školy (MŠ na 
Hlubčické ulici a MŠ 
Žižkova) jsme připravili 
krátké zábavné dílničky a 
malé občerstvení. Děti tak 
"prošmejdily" celu školu, 
užily si zábavu a legraci s 
interaktivní tabulí, 
manipulačními 
pomůckami, vyráběním 
jarního obrázku nebo při 
zdolávání žabí skákací 
dráhy. Jejich rodiče si je 
pak mohli vyzvednout 
přímo uvnitř školy a tak 
měli možnost podívat se, 
jak to u nás chodí. 

21 3 19 ponožkový den Krnov 

Žáci a zaměstnanci školy se 
dobrovolně zapojili do 
ponožkového dne, který 
nám připomíná lidi s 
Downovým syndromem. 

22 3 19 Den vody  Krnov 

Seznámení s významem 
vody pro život na Zemi. 
Výtvarné, sportovní 
aktivity a pokusy s vodou. 

25 4 19 
19. ročník turnaje 
ve vybíjené  

Rýmařov 

Vybraní žáci 2. stupně po 
přípravném 
několikatýdenním 
trénování se zúčastnili 19. 
ročníku turnaje ve vybíjené 
v Rýmařově a skvěle 
reprezentovali školu 
umístěním se na 2. místě. 
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3 4 19 Zvířecí farma Vráclavek 
Žáci IV. B jeli na farmu, kde 
se seznámili s domácími 
zvířaty 

12 4 19 

Knihovna - 
Velikonoční 
program 

Krnov 

Žáci IV. B navštívili 
městskou knihovnu, kde 
byl připraven program 
zaměřen na Velikonoce 

12 a 16 4 19 Dopravní hřiště Krnov 

Žáci I. B a IV. B si na 
dopravním hřišti při SVČ 
procvičili dopravní značky 
a pravidla bezpečného 
chování chodců a cyklistů v 
dopravním provozu. 

16 4 19 
výtvarná soutěž 
MŮJ SEN 2019 

Příbor 

Výtvarná soutěž zaměřená 
na propagaci díla rodáka 
Příbora S. Freuda; účast 
žáci 8. a 9. ročníku. 

16 4 19 

výtvarná soutěž 
KRÁSNÁ JAKO 
KVÍTKA JE TA 
ZEMĚ…. 

Havířov 
Výtvarná soutěž zaměřená 
na téma: Lidé a příroda; 
účast žáci 8. a 9. ročníku. 

23 4 19 Divadýlko 
základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Zhlédnutí dramatizace 
pohádek opavského 
divadla 

25 4 19 

Program 
stolování a 
výroba zdravých 
nápojů 

Krnov 

Návštěva restaurace - 
nácvik stolování, výroba 
zdravých koktejlů, účást IV. 
B 

24 4 19 
výtvarná soutěž 
DEN JE KRÁSNÝ  

Ostrava 
Výtvarná soutěž zaměřena 
na vnímání krás všedního 
dne 

24 5 19 EKOHRÁTKY 
základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Výtvarné tvoření a 
sportovní aktivity pro žáky 
školy - využití odpadového 
materiálu  

9 5 19 
Slezské divadlo 
Opava  

Opava 
Žáci I. B a IV. B se zúčastnili 
divadelního představení O 
vlku a kůzlátkách  

10 5 19 

exkurze ÚP - 
beseda na téma 
profesní 
orientace 

ÚP Krnov 

Návštěva JOB ÚP Krnov - 
beseda pro žáky 8. a 9. 
ročníku na téma profesní 
orientace. Seznámení s 
chodem ÚP. 

15 5 19 
Začarovaná 
písnička 

Opava Vystoupení žáků I. B a IV. B 
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17 5 19 Atletické závody Bruntál 

Žáci 6. třídy se zúčastnili 
atletického čtyřboje v 
Bruntále v disciplínách-  
hod kriketovým míčkem, 
běh na 60m , běh na 1500 
m a skok do dálky. Z 
celkové počtu našich 
zúčastněných žáků - Marek 
Gál, Štefan Pečo a Milan 
Směja jsme získali jedno 
první místo v disciplíně 
skok do dálky (Marek Gál). 

23 5  19 
Beseda s policií 
ČR 

základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Beseda pro žáky 6., 7., 8. a 
9. ročníku a pro studenty 
SŠ. Téma: Trestní 
zodpovědnost. 

12 6 19 
Prevence v péči o 
zuby 

základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Dvě studentky ÚP 
Olomouc - budoucí 
stomatoložky - provedly 
žáky školy péčí o zuby, 
prevencí vzniku zubního 
kazu a prakticky učily, jak si 
správně čistit zuby 

18 6 19 
Bezpečně na 
prázdniny 

základní škola 
Hlubčická 11, 
Krnov 

Akce pro všechny žáky 
školy. Spolupráce se 
Zdravotnickou záchrannou 
službou Bruntál. Žáci si 
vyzkoušeli obvazovou 
techniku, transport 
raněných, prohlédli si 
sanitku a seznámili se 
s tech. zázemím sanitky. 

21 6 19 
Koncert "Umíme 
společně" 

koncertní sál 
ZUŠ, Krnov 

3 žákyně 8- a 9. ročníku 
naší školy se zúčastnily 
projektu ve spolupráci s 
žáky ZUŠ Krnov a připravili 
společně  koncert v pro 
rodiče a pedagogy žáků. 
Výstupy koncertu sloužily i 
jako podklady ke 
zpracování  bakalářské 
práce.  Žáci se setkávali 1x 
týdně v prostorách naší 
školy, rozvíjeli své 
dovednosti v oblastech: 
hra na nástroj, zpěv, 
dramatizace, divadlo, 
výtvarné umění.  
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26 6 19 
přátelské 
fotbalové utkání 

hřiště ZŠ 
Hlubčická 11 

Výběr žáků 2. stupně 
sehrál přátelském utkání s 
mužstvem ZŠ Žižkova, 
Krnov. Náš výběr byl 
poražen 4:1, ale 
oceňujeme odhodlání a 
fair play hru obou 
mužstev. 

      

 ŠKOLNÍ DRUŽINA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

1 9 18 
Doučovací klub 
při SPš 

internát SPš v 
Krnově každé 
úterý od 
15.00do16.00hod 

Doučování 5 dětí ze školní 
družiny 1. stupně 
studentky Spš v Krnově - 
každé dítě má určenou 
studentku, 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 
studentek, rozvíjení 
sociálních vztahů, 
prohlubuje se spolupráce s 
Pedagogickou školou v 
Krnově - společné výlety 
po okolí, oslavy různých 
svátků, společné besídky 

20 10 18 Piknik na náměstí náměstí Krnov 

Oslava 20let Slezské 
diakonie, netradiční 
družina - pobyt na náměstí 
- účast na představení, 
společenské hry, relaxace… 

11 10 18 
Podzimní 
vystoupení 

klub důchodců 
Krnov 

Pásmo podzimních 
básniček a písniček ke Dni 
senioru, předání dárečku 

18 10 18 Kino kino Mír Krnov 
 

Bijásek pro ŠD 

24 10 18 
Podzimní setkání 
s rodiči u ohně 

školní družina 

Vystoupení pro rodiče s 
pásmem básniček a 
písniček a společné 
grilování na školní zahradě 
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30 11 18 
Záložky do knih 
spojují školy 

Slovenská 
republika 

Česko-slovenský projekt 
záložky do knihy spojuje 
školy. Výměna vytvořených 
záložek na téma Pohádky, 
báje a pověsti mezi naší 
školou a slovenskou 
speciální školou v Šali. 
Výměna informaci o 
našem městě, náramky 
přátelství  a dopisy 
kamarádům napsaný žáky 
IX. třídou.  

12 11 18 Den Laskavosti 
denní stacionář 
Charita Krnov 

V rámci akce nadace Karla 
Janečka vykonali někteří 
žáci naší školy nezištný 
laskavý skutek v rámci 
Světového dne laskavosti, 
který připadne na 13. 
listopadu.    
Došlo k milému setkání 
děti “laskavců“ ze školní 
družiny z Mateřské školy, 
základní školy a střední 
školy Slezské diakonie 
Krnov a seniorů denního 
stacionáře Charity Krnov. V 
příjemné dopolední 
atmosféře si se seniory 
zahráli společenské hry 
jako např. domino, člověče 
nezlob se, ale také pexeso 
určené lidem s 
Alzheimerovou nemocí.  

22 11 18 Kino kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

28 12 18 
Oslava narozenin 
kamaráda 

Krnov 

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

6 12 18 Den v červené školní družina 

Mikulášská besídka v 
červené barvě s 
diskotékou a mikulášskou 
nadílkou 



 

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 
 

13 12 18 
Setkání u 
vánočního 
stromu 

dvůr školní 
družiny 

Setkání s rodiči, rodinnými 
příslušníky a příznivci dětí 
školní družiny u 
vyzdobeného vánoční 
stromu, děti si připravily 
pásmo koled, písni a 
básniček, rodiče byli 
obdarování receptem 
štěstí, k zahřátí byl 
opékaný buřtík, punč a 
sladký perníček. Prodejní 
výstava žáků střední školy. 

17 12 18 
Vánoční 
vystoupení 

Charita Krnov 
Vánoční pásmo koled, písní 
a básní, předání dárků 
seniorům 

20 12 18 
Vánoční 
vystoupení 

Klub důchodců 
Krnov 

Vánoční pásmo koled, písní 
a básní 

20 1 19 Vánoční besídka školní družina 
Vánoční besídka s dárky z 
projektu Krabice od bod, 
vánoční cukroví, diskotéka 

7,8,9 1 19 Tři králové 
 

Krnov 
 

Tři králové zastupující naší 
ŠD - koledování během tří 
dnů 

11 1 19 
Oslava narozenin 
kamaráda 

Krnov 

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

17 1 19 
Bijásek ve školní 
družině 

školní družina 
Velkoformátové promítání 
animovaného filmu ve 
školní družině 

31 2 19 
Oslava 
vysvědčení 

školní družina 

Oslava vysvědčení s 
předáním vysvědčení v 
družině - pochvalné listy, 
výroba zmrzlinových 
pohárů a minidiskotéka 

4 2 19 
Návštěva 
cukrárny 

Krnov 

Ocenění  5 dobrovolníků v 
účasti na Tříkrálové sbírce, 
návštěva cukrárny s 
předáním odměn a 
diplomu zaměstnankyni 
Charity Krnov 

6 2 19 
Sněhuláci pro 
Afriku 

zahrada školní 
družiny 

Celorepublikový projekt ve 
stavění sněhuláku na 
podporu dětí žijící v Africe 
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14 2 19 Kino kino Mír Krnov 
 
 

Bijásek pro ŠD 

20 2 19 
Setkání školních 
družin s 
hlavolamy 

školní družiny 

Spolupráce s ostatními ŠD 
ve městě. Tentokrát se ŠD 
2.Zš v Krnově, netradičně s 
hlavolamy aneb "Kdo si 
hraje, nezlobí". Na 60 dětí 
přišlo poznat naše zázemí 
družiny, ale také pohrát s 
hlavolamy, připravené 
opavským sběratelem 

27 3 19 
Masopustní 
průvod městem 

město Krnov 

Účast na masopustním 
průvodu pořádaný městem 
Krnov, týdenní příprava 
masek, videoukázky 
tradičních masopustu, 
říkánky a písničky na téma 
masopust 

14 3 19 Kino kino Mír Krnov 
 

Bijásek pro ŠD 

21 3 19 Ponožkový den školní družina 

Žáci a zaměstnanci školy se 
dobrovolně zapojili do 
ponožkového dne, který 
nám připomíná lidi s 
Downovým syndromem. 

21 4 19 
Setkání s 
autorkou knihy 

školní družina 

Počteníčko s autorkou 
pohádkové knihy L. 
Kertisovou, pohádkové 
předčítání a povídání o 
knize Lásenka a její 
kouzelná zahrada 

2 4 19 Den v modré školní družina 
Den v modré - podpora 
Dne pro autismus - 
společné foto 

4 4 19 Pyžamková párty 
2. Zš Smetanův 
okruh 

Spolupráce s družinami při 
základních školách v 
Krnově - pyžamková párty 
se sportovními 
disciplínami, kvizy a 
zábavou 

11 5 19 
Bijásek ve školní 
družině 

školní družina 
Velkoformátové promítání 
animovaného filmu ve 
školní družině 
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4 5 19 Výlet ZOO Zlín 

V rámci spolupráce s 
pedagogickou školou v 
Krnově, se 6 dětí 
navštěvující doučovací 
klub při SPš zúčastnilo 
celodenního výletu do Zoo 
ve Zlíně 

7 5 19 
Olympiáda 
školních družin 

Brantice 

Netradiční olympiáda 
školních družin ve 
sportovním klání tentokrát 
na téma "U nás na 
vesnici". Deset školních 
družin si zasoutěžilo např. 
v dojení krávy, běhu v 
gumácích či převozu 
brambor. Naše Školní 
družina se umístila na 4. 
místě 

16 5 19 
Vystoupení ke 
Dni matek 

klub důchodců 
Krnov 

Pásmo básní a písni na 
téma Jaro, maminky a 
babičky 

21 5 19 
Vystoupení ke 
Dni matek 

Charita Krnov 
Pásmo básní a písni na 
téma Jaro, maminky a 
babičky 

27 5 19 

Slavnostní 
předání 
sponzorského 
příspěvku 

školní zahrada 

Získání sponzorského 
příspěvku v hodnotě 
10.000Kč. Slavnostní 
setkání sponzorů a dětí s 
hudebním vystoupením, 
poděkováním a 
občerstvením připravené 
dětmi 

3 6 19 
Den dětí, oslava 
narozenin 

školní družina 

Den dětí a oslava 
narozenin dětí v květnu a 
červnu, slavnostní předání 
dárečku a gratulace 
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5 6 19 
Setkání na školní 
zahradě 

školní družina 

Setkání školní družiny s 
družinou 2Zš Smetanův 
okruh, zábavně sportovní 
odpoledne zakončené 
opékáním špekáčku 
(minifotbálek, pingpong, 
jízda na kolech a 
koloběžkách, fotbal, 
společenské hry a kresba 
na chodník) účast na 70 
dětí 

6 6 19 
Společné setkání 
s maminkami na 
zahradě 

zahrada školy 

Společné hudební a 
recitační vystoupení dětí 
školní družiny a 1. B pro 
maminky, babičky, tety a 
ostatními rodinnými 
příslušníky s posezením a 
občerstvením. Účast 12 
rodinných příslušníků 

13 6 19 KINO kino Mír Krnov Bijásek pro ŠD 

25 6 19 
Zakončení 
školního roku 

cukrárna Krnov 

Slavnostní zakončení 
školního roku v cukrárně, 
předání hodnocení a 
diplomů. 

      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPC 

den 
měsí

c 
rok 

PŘESNÝ NÁZEV 
AKCE 

MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

20 10 18 
20. let Slezské 
diakonie - piknik 
na náměstí  

náměstí Krnov 
Hry na náměstí, oslavy 
výročí diakonie 

11 10 18 Výlet do Úvalna Strážiště Úvalno 
Opékání na strážišti v 
Úvalně 

26 11 18 100 let ČSR Škola SPC 
Výroba malých i velkých 
vlajek na počest 100 let 
ČSR 

1 - 2 11  18 Dušičky Škola SPC 
Výroba věnců, vycházka na 
hřbitov,.. 

1 x 
týdně 

11 18 Solná jeskyně Zdravíčko Krnov 1x týdně 

29 12 18 Zdobení s rodiči Škola SPC 
Společná akce s rodiči, 
výroba vánočních dekorací 

6 12 18 Mikuláš Škola SPC Mikulášská nadílka 
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17 - 21 3 19 
Přijde letos 
Ježíšek 

Škola SPC 
Zdobení, tradice, zvyky, 
společný oběd, rozdávání 
dárků 

14 3 19 
Vaření s 
šéfkuchařem 

škola HLB 
Společné vaření dle 
receptu a šéfkuchaře 

25 - 29 4 19 

 

Vítání jara 
škola SPC 

Celotýdenní akce - jarní 
koláž, pracovní listy, 
vaření, sázení bylinek a 
vycházka s úkoly na jarní 
téma 

23 5 19 

Divadelní 

představení 
škola Hlubčická 
11 

Zhlédnutí dramatizace 
pohádek opavského 
divadla 

20 5 19 
Divadelní 

představení 

Krnovská 
synagoga 

Dětské divadlo Feigele z 
Prahy zahrálo představení 
s tématem židovské 
historie ."Příběh stvoření 
Golema" 

24 4 19 

Velikonoční 

zdobení s rodiči 
Škola SPC 

Vyrábění velikonočních 
výrobků, občerstevní pro 
rodiče 

10 6 19 

Výlet minifarma 

Osoblaha 
VI.A 

Domácí zvířata - smyslová 
výchova 
 

20 6 19 

Výlet Holčovice- 

Jelení 
VI.A 

Africká zvířata - smyslová 
výchova 
 

20 6 19 
Zahrada 

Krnov Hlubčická 

společně prožité 
dopoledne se školáky, hry 
na trampolíně, 
houpačkách, koupání v 
bazénu, společný oběd 

25 6 19 

Ježečkův 

palouček 
Krnov - Ježník 

plnění úkolů na stanovišti, 
hry v přírodě, opékání, 
společně prožité 
dopoledne se školáky 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA SPC 

den 
měsí

c 
rok 

PŘESNÝ NÁZEV 
AKCE 

MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

20 10 18 Piknik na náměstí náměstí Krnov 
Piknik k 20. letům SD, hry 
na náměstí 

11 11 18 Výlet Úvalno 
výlet na rozhlednu v 
Úvalně 

29 12 18 Zdobení s rodiči Krnov vánoční zdobení s rodiči 

13 12 18 Kino Krnov Návštěva kina pro ŠD 

17 - 21 1 19 
Přijde letos 
Ježíšek 

Škola SPC 
Zdobení, tradice, zvyky, 
společný oběd, rozdávání 
dárků 

17 2 19 kino Krnov 
Filmové představení - Bella 
a Sebastian 

27 3 19 
masopustní 
průvod 
 

Krnov Průvod městem v maskách 
 

14 4 19 Kino představení Krnov Pohádka ,,Grinch,, 

4 4 19 
Happening hlavní 
náměstí 

Krnov 
Setkání a podpora Dne 
autismu na náměstí 

27 6 19 Piknik na zahradě Škola SPC 
Rozloučení se školním 
rokem - společná akce s 
rodiči a žáky 

25 6 19 
Ježečkův 
palouček 

Krnov - Ježník 

plnění úkolů na stanovišti, 
hry v přírodě, opékání, 
společně prožité 
dopoledne se školáky 

      

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPC 

den 
měsí

c 
rok 

PŘESNÝ NÁZEV 
AKCE 

MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

12 10 18 
Piknik na zahradě 
SD 

zahrada SD 

podpora kamarádských 
vztahů, zapojení se do 
společných příprav, 
pohoštění pro kamarády, 
společné prožívání 

11 10  18  Výlet do Úvalna Strážiště Úvalno 
vycházka do okolí, hry v 
přírodě, táborák 

1 x 
měsíčn

ě 
10 18 Kino Mír Krnov Krnov 

představení pro MŠ - 1X 
měsíčně 

26 11 18 100 let ČSR Škola SPC 
společná akce se školáky, 
výtvarné a pracovní 
aktivity 
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1. -2. 11 18 Dušičky Škola SPC 
Návštěva hřbitova, výroba 
věnce apod. 

29 11  18  Vánoční zdobení Škola SPC 
Společná akce s rodiči, 
výroba vánočních dekorací 

1 x 
týdně 

12 18 Solná jeskyně Zdravíčko Krnov akce 1x týdně 

6 12 
201

8 
Mikuláš Škola SPC Mikulášská nadílka 

17 - 21 3 
201

9 
Přijde letos 
Ježíšek 

Škola SPC 
Zdobení, tradice, zvyky, 
společný oběd, rozdávání 
dárků 

14 3 
201

9 
Vaření s 
šéfkuchařem 

škola HLB 
Společné vaření dle 
receptu a šéfkuchaře 

25 - 29 4 
201

9 
Vítání jara škola SPC 

Celotýdenní akce - jarní 
koláž, pracovní listy, 
vaření, sázení bylinek a 
vycházka s úkoly na jarní 
téma 

2 4 
201

9 
Jízda vlakem 
Opava-Krnov 

Opava 
Návštěva cukrárny a parku 
mini ZOO 

23 5 
201

9 
Divadelní 
představení 

škola Hlubčická 
11 

zhlédnutí dramatizace 
pohádek opavského 
divadla 

20 5 
201

9 
Divadelní 
představení 

Krnovská 
synagoga 

Dětské divadlo Feigele z 
Prahy zahrálo představení 
s tématem židovské 
historie. "Příběh stvoření 
Golema" 

30 5 
201

9 

Divadelní 
představení 
Smíšek 

MŠ Žižkova 
Společná akce s integrační 
třídou MŠ, zhlédnutí 
ostravského divadla  

12 6 
201

9 

Výlet na Slezskou 

Hartu 
Slezská Harta 

Plaváni, slunění, hry 
v přírodě. 
 

20 6 
201

9 
Zahrada 
 
 

Krnov Hlubčická 

společně prožité 
dopoledne se školáky, hry 
na trampolíně, 
houpačkách, koupání v 
bazénu, společný oběd 

20 6 
201

9 
Zahrada 
 
 

Krnov Hlubčická 

společně prožité 
dopoledne se školáky, hry 
na trampolíně, 
houpačkách, koupání v 
bazénu, společný oběd 
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21 6 
201

9 

Výlet Úvalno 
Úvalno 

opékání, hry na 
průlezkách, společně 
prožité dopoledne se 
školáky 

24 6 
201

9 Zahrada 
 

Krnov Opavská 

společně prožité 
dopoledne se školáky, 
koupání v bazénu, 
společný oběd 

25 6 
201

9 
Ježečkův 
palouček 

Krnov - Ježník 

plnění úkolů na stanovišti, 

hry v přírodě, opékání, 

společně prožité 

dopoledne se školáky 

 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekce ČŠI.  

 
 
 
Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
Ve  školním roce 2018/2019 se odborová organizace podílela na vytvoření plánu 
dovolených pro kalendářní rok 2019 a plánu studijního volna pro školní rok 2018/2019. 
Probíhalo projednávání Kolektivní smlouvy. 

 

Hospodaření školy za rok 2018 
 
 
Část I. Výnosy  
  

  

Celkové výnosy 16 642 351,00 
z toho     dotace MŠMT 16 258 341,00 
                                        z toho účelová dotace – normativní dotace 11 141 608,00 

                                                                           podpůrná opatření 5 116 733,00 

                            Projekt Šablony 143 937,00 

                            Projekt Bezplatné stravováni (obědy do škol) 8 306,00 

                            Úřad práce - dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou službu 1 000,00 

                poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, školní potřeby 153 828,00 

                pronájem 1 500,00 

                tržby za vlastní výrobky 866,00 

                čerpání fondu - dary 15 677,00 
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Část II.  Náklady  

  

Neinvestiční náklady celkem 16 585 646,87 
z toho      mzdové náklady 10 278 193,00 

                 zdravotní a sociální pojištění 3 392 788,00 

                 úrazové pojištění zaměstnanců 40 708,00 

                 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 39 285,00 

                 učebnice a učební pomůcky, školní potřeby 310 285,10 

                 náklady na vzdělávání zaměstnanců 113 188,50 

                 ostatní provozní náklady 2 411 199,27 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 56 704,13 

 
 
Výsledek hospodaření ve výši 56 704,13 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 byla podána ke dni 30. 11. 2016. Projekt započal ke dni 1. 2. 2017 a byl úspěšně 

ukončen ke dni 31. 1. 2019. 

 

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.  

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. 
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■ 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.  

 

 

■ 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 bylo na naší škole ve školním roce 2018/2019 

zapojeno přibližně 14 žáků. 

 

 

■ 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. 

 


