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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

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 2019/2020, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2019. 

 

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

zasedání školské rady dne 29. 9. 2020. 

 

Zpracoval dne 10. 9. 2020   

                                          

                                                                                          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 2019/2020 byl pro naši školu, stejně jako pro ostatní školy po 
celém světě, velmi náročný. V březnu byly všechny školy zavřené díky Covid -19. 

Chci srdečně poděkovat pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich 
obětavou práci, díky níž jsme zvládali tuto nečekanou a těžkou situaci. 
 

Dále bych chtěl poděkovat paní Mgr. Pavle Dihlové, která odešla na mateřskou, 
za precizní a dokonalou práci ve funkci zástupkyně ředitele školy. Na její místo nastupuje 
v novém školním roce 2020/21 Mgr. Markéta Skalická.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, která 
vlastně není prací, ale posláním. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         Ing. Mgr. 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. Ing. Petr Chromčák 

Ředitel školy: Mgr. Ing. Petr Chromčák 

Zástupce ředitele: 
Bc. Dana Danči, Mgr. Pavla Dihlová 
od 1. 7. 2020 Mgr. Markéta Skalická 

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 Dihlová,  
od 30. 6. 2020 Mgr. Markéta Skalická 

Členové rady:  

za Slezskou diakonii: Mgr. Dagmar Siudová  

 Ludmila Vajdová  

   

 za školu: 

Mgr. Pavla Dihlová,  
od 30. 6. 2020 Mgr. Markéta Skalická 
Mgr. Martina Muroňová 
 

za rodiče:  Ivana Adámková  

 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. Např: rezonanční lůžko, velké rotující vlny, balanční 
dráha, polohovací vaky, interaktivní tabule s příslušenstvím... 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 
  

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

Vybavení školy 
audiovizuální a výpočetní 
technikou 

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

Speciální pomůcky  
 

Škola je vybavena speciálními rehabilitačními, manipulačními a 
mobilizačními pomůckami. 

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště 

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

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo vybavení budovy SPC doplněno mimo jiné o:  sadu 
pomůcek pro 3D stimulaci, výměna školních PC, bublinkový válec do snoozelenu. 
 
 
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.  

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, pingpongový stůl. 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 16 PC, z nichž každý 
má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy 
pro jednotlivé předměty. K dispozici 9 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 
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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, 
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 2019/2020 bylo vybavení budovy Hlubčická 11 (ZŠ a družina) 
doplněno mimo jiné o:  10 ks tabletů do školní družiny, cajon, pomůcky do kabinetu 
ČJ, TV, PŘ, FY, CHE multifunkční tiskárna do sborovny, stolní vrtačka do školní dílny, 
výměna školních PC. 
 
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). Žáci mají 

k dispozici šatní skříňky. 

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, 8 počítači a interaktivní tabulí. Dále jsou k dispozici 
2 iPady, tkalcovský stav. 

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 2019/2020 bylo vybavení budovy Hlubčická 9 doplněno mimo jiné o: 
sadu pomůcek pro 3D stimulaci, výměna školních PC, mobilní stolek SenTable. 
 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala na všech budovách školy běžná údržba. V únoru 
2020 začala celková rekonstrukce budovy Hlubčická 9. 
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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 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Ředitel školy:  Mgr. Ing. Petr Chromčák  
 

Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2019/2020 

Zástupce ředitele školy (i pro SŠ praktickou)   

Mgr. Pavla Dihlová   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent 

I. B (1., 2., roč.) Mgr. Helena Bajcarová Aneta Šrubařová 

IV.B (2.,3., 4., 5., 7.,8. roč.) Mgr. Jindřiška Krynská 
Bc. Gabriela Nytrová 
Gabriela Sopčáková 

V. B (3.,4.,5. roč.) Mgr. Martina Muroňová Jana Špinlerová 

VIII.B (7., 8. roč.) Mgr. Veronika Štanglerová Gabriela Backová 

IX.B (6., 9. ročník) Mgr. Petr Janošík Bc. Jiří Weissmann 

Bez třídy 
Mgr. Zdeňka Houserová  
Mgr. Pavla Dihlová 

  

Družina Iveta Holoušová  

Nepedagogičtí pracovníci 

Úklid     

Eva Červeňáková   

 
 

 

Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2019/2020 

Zástupce ředitele školy   

Bc. Dana Danči Mgr. Pavla Dihlová 

od 1. 7. 2020 Mgr. Markéta Skalická 

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

MŠ 
Bc. Dana Danči,  
Alexandra Střížová 

Lenka Juríčková,  
Darja Masná 

III. A Mgr. Markéta Skalická                     
Petra Klementová  
Ludmila Jurčáková  

VII. A Mgr. Michaela Kubišová  
Veronika Šuláková  
Marie Vrajíková 
Bc. Dita Machálková 

Družina Lenka Juríčková  

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid  

Externí firma  
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Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2019/2020 

Koordinátor střední školy praktické   

Mgr. Pavla Dihlová   

Pedagogičtí pracovníci   

Třída Učitel Asistent pedagoga 

jednoletka, dvouletka 
Mgr. Jitka Tošenovská 

 

Eva Příhodová 
Bc. Dita Machálková 

Nepedagogičtí pracovníci   

Úklid     

Eva Červeňáková   

 

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. 2019 0 0 

Základní škola 8. - 9. 4. 2019 5 2 

Základní škola SPC 8. - 9. 4. 2019 2 0 

Střední škola praktická (jednoletý) 29. 4. 2019 1 1 

Střední škola praktická (dvouletý) 29. 4. 2019 1 1 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Třída 
 Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 

                                                  
 
Neprospělo 

Přestup do 
jiného 
vzděl. 

programu 

I.B (1., 2. ročník) 10 7 3 0 0 

IV.B (2.,3., 4., 5., 7., 8. roč) 6 0 5 1 0 

V. B (3., 4., 5. ročník) 11 5 6 0 0 

VIII.B (7., 8. ročník) 10 3 7 0 0 

IX.B ( 6., 9. ročník) 11 6 5 0 0 

VII.A 7 0 6 1 0 

III.A 7 0 6 1 0 

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště   

Administrativní pracovník 

Bc. Vladimíra Kánská 

Personalistka 

Dita Dybalíková    

Školník   

Zdeněk Kocián   
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Celkem základní škola: 62 21 38 3 0 

Střední škola jednoletá 1 0 1 0 0 

Střední škola dvouletá 5 1 4 0 0 

Celkem střední škola: 6 1 5 0 0 

 
Snížené stupně z chování ve školním roce 2018/2019: 
 

Stupeň z chování Počet žáků 

2. 0 

3. 0 

 
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 3877 165 3308 36 

Střední škola praktická 1014 13 298 0 

 
 

Závěrečné zkoušky na střední škole probíhaly 12. 6. 2020 a 19. 6. 2020. Skládaly se 

z teoretické a praktické části. Celkem se zúčastnil 1 žák Praktické školy jednoleté a 2 žáci 

Praktické školy dvouleté, všichni prospěli s vyznamenáním. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Preventivní program ve školním roce 2019/2020 

 
Doba trvání:  1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 
 
Cílová skupina: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 1. – 9. třída, SŠ 
 
ŠPP:   školní metodik prevence  Bc. Aneta Šrubařová 
   výchovný poradce   Mgr. Martina Muroňová 
   zástupce pro MŠ a ZŠ speciální Mgr. Michaela Kubišová 
    

konzultační hodiny   pondělí 13,30 – 14,30hod 
 
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 
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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 
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 2019 – 2027 
- Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

v Moravskoslezském kraji na období 2013 – 2018 + nové metodické 
doporučení 

- Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 
chováním 2019-2027 

- Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2020 
3. Přehled preventivních aktivit ve školním roce 2019/2020 

Co se podařilo: 
V oblasti krátkodobých cílů: 

- 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… 
- 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: 

- Z důvodů rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení mimořádného 
opatření,   kdy byla zakázaná osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání a 
studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a 
školských zařízeních od 11. 3. 2020 do 31. 5. 2020, se neuskutečnily naplánované 
preventivní aktivity ve spolupráci s Obvodním oddělením PČR Krnov, MP Krnov, 
HZS MS kraje Krnov a Open House, o.p.s.  Preventivní aktivity budou přesunuty na 
začátek školního roku 2020/2021. 
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A) Kvantitativní hodnocení školního roku 2019/2020 

Práce pedagogického sboru 

Vzdělávací aktivity Účastníci 
Odborný 
lektor 

Sociálně-psychologický výcvik /100h/ Mgr. Muroňová, Mgr. Dihlová AZ Help 

Preventivní aktivity pro žáky školy 

Název vzdělávací aktivity Realizováno ve třídách 
Odborný 
lektor 

Motivačně profesní beseda  8, 9. ročník ZŠ, SŠ Michal Polok 

 
Na čem je potřeba pracovat: 

- pokračovat v nastaveném směru primární prevence (viz dlouhodobé cíle) 
- sledovat často se opakující krátkodobé a dlouhodobé absence žáků (prevence 

záškoláctví) 
- v posilování komunikačních dovedností žáků, sebeuvědomění, schopnosti 

vytvářet přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, učení se 
nenásilnému zvládání konfliktů, zvládání úzkosti a stresu 

4. Přehled volnočasových aktivit ve školním roce 2019/2020 
Volnočasové aktivity v rámci nespecifické prevence (doučování, akce školy) viz Výroční 
zpráva školy 2019/20. 
 

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    -   1 
Agresivita    -   - 
Absence                 -   3         

(nad 200 omluvených hodin v 1. pololetí) 
Vzhledem k situaci a uzavření škol, absence v 2. pololetí školního roku počítána za 
měsíc leden a únor.  
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Závěr: 
Cíle preventivního programu školy se během školního roku 2019/2020 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: Bc. Aneta Šrubařová 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2019/2020 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy tyto 
odborné semináře a kurzy:  
 

Mgr. Bajcarová 
Helena 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických 
dovedností 

Kvic 04. 09. 2019 

Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Hudební výchova na ZŠ - krok za krokem Hello s.r.o. 27. 09. 2019 

Marie 
Vrajíková 

Augmentativní a alternativní komunikace ve 
školní praxi 

Kvic 02. 10. 2019 

Mgr. Pavla 
Stuchlíková 

Sociálně psychologické vzdělávání AZ HELP, z.s. 06. 10. 2019 

Mgr. Martina 
Muroňová 

Sociálně psychologické vzdělávání AZ HELP, z.s. 06. 10. 2019 

Iveta 
Holoušová 

Drobné hry pro děti mladšího věku Kvic 14. 10. 2019 

Ludmila 
Jurčáková 

Česko-slovenský kongres Bazální stimulace Institut bazální 
stimulace 

15. 11. 2019 

Mgr. Pavla 
Dihlová 

Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Mgr. Martina 
Muroňová 

Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Iveta 
Holoušová 

Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Ludmila 
Jurčáková 

Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Darja Masná Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Dana Danči Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Mgr. Markéta 
Skalická 

Vzdělávání v Evropě  Mgr. Karel Handlíř 26. 11. 2019 

Mgr. Ing.  
Petr  
Chromčák 

Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů Positive 28. 11. 2019 

Mgr. Pavla 
Dihlová 

Konference církevních škol Česká biskupská 
konference 

20. 11. 2019 

Mgr. Ing. Petr 
Chromčák 

Leadership ve škole Hubatka consulting 10. 12. 2019 

Veronika 
Šuláková 

Snoezelen Renáta Filatová 18.-19.12.2019 

Ludmila 
Jurčáková 

Snoezelen Renáta Filatová 18.-19.12.2019 

Markéta 
Skalická 

Snoezelen Renáta Filatová 18.-19.12.2019 
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Michaela 
Kubišová 

Snoezelen Renáta Filatová 18.-19.12.2019 

Veronika 
Šuláková 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Ludmila 
Jurčáková 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Markéta 
Skalická 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Michaela 
Kubišová 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Lenka 
Juríčková 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Dana Danči Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Petra 
Klementová 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Alexandra 
Střížová 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Marie 
Vrajíková 

Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Darja Masná Jak se soustředit v nesoustředěném světě Lubomír Pelech 31. 01. 2020 

Iveta 
Holoušová 

školení ICT   31. 01. 2020 

Iveta 
Holoušová 

Jak pracovat s metodikou Dopravní výchovy 
pro ZŠ 

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 03. 03. 2020 

Iveta 
Holoušová 

Jak pracovat s metodikou Dopravní výchovy 
pro školní družiny 

Mgr. Ivana Pařízková 03. 03. 2020 

Martina 
Muroňová 

Kariérové poradenství a koučování PhDr. Sylvie Navarová,                                        
PhDr. Jana Zouharová, 
PhD. 

listopad 2019  
březen 2020 

Veronika 
Šuláková 

3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Markéta 
Skalická 

3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Lenka 
Juríčková 

3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Dana Danči 3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Michaela 
Kubišová 

3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Darja Masná 3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Petra 
Klementová 

3D stimulace Petra Poláčková 11. 05. 2020 

Markéta 
Skalická 

Rozvoj komunikačních dovedností ředitelů 
škol a školských zařízení 

Skýpalová Renáta 27. 05. 2020 

Mgr. Ing.  
Petr Chromčák 

Rozvoj komunikačních dovedností  Mgr. et Mgr. Helena 
Plitzová 

27. 05. 2020 

Dana Danči SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY A TÝMOVÁ  
PRÁCE 

Ing. Renata Kubáňová 28. 05. 2020 

Lenka 
Juríčková 

SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY A TÝMOVÁ 
PRÁCE 

Ing. Renata Kubáňová 28. 05. 2020 

Darja Masná SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY A TÝMOVÁ  
PRÁCE 

Ing. Renata Kubáňová 28. 05. 2020 

Dana Danči Infekční onemocnění v dětském věku P. Miltová 23. 01. 2020 

Mgr. Pavla 
Dihlová 

webinář KRŠ + ŠKR   29. 05. 2020 

Gabriela 
Backová 

Asertivní komunikace a její využití v prostředí 
škol 

Renata Skýpalová 22. 06. 2020 
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Aneta 
Šrubařová 

Asertivní komunikace a její využití v prostředí 
škol 

Renata Skýpalová 22. 06. 2020 

Mgr. Pavla 
Dihlová 

Asertivní komunikace a její využití v prostředí 
škol 

Renata Skýpalová 22. 06. 2020 

Iveta 
Holoušová 

Strategie učení v závislosti na typologii 
osobnosti, … 

Mgr. Karel handlíř 30. 06. 2020 

Mgr. Pavla 
Dihlová 

Strategie učení v závislosti na typologii 
osobnosti, … 

Mgr. Karel handlíř 30. 06. 2020 

všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

Jak plánovat projekt, aby mě bavil Mgr. Ondřej Hubáček 20. 08. 2020 

všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

Tvoříme lepší tým a boříme ledy Mgr. Ondřej Hubáček 21. 08. 2020 

 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy  

Střední škola speciální 
den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ stručný popis akce 

12 9 2019 oslavy 20. výročí 

speciální školy 

areál školy  Jubilejní 20. výročí založení 

speciální školy na SPC budově jsme 

s žáky školy oslavili průvodem v 

centru města a poté aktivitami na 

školním hřišti - zábavnými 

dílničkami a sportovním kláním. 

Přišly se k nám podívat i ostatní 

školky a žáci střední pedagogické 

školy. Pro žáky bylo připraveno i 

občerstvení, které z velké části 

dětem věnovali sponzoři školy. 

22 9 2019 Mezinárodní den 

bez aut 

Dopravní hřiště 

SVČ Krnov 

Žáci si vyzkoušeli, jak by vypadal 

svět bez aut -na kole, pěšky… 

11 10 2019 projekt 72 hodin zahrada a školní 

dvůr 

Účast na celorepublikovém 

ekologickém projektu úklidu - úklid 

prostor školního dvora, hřiště a 

zahrady, třídění odpadu a 

závěrečné posezení u ohně - 

zapojeno 50 žáků 

20 10 2019 Den stromů Hlubčická 9 Žáci si povídali o důležitosti a 

významu stromů, nakonec si 

vyrobili velký strom života. 

31 10 2019 Den UNICEF Hlubčická 9 Žáci se seznámili s touto důležitou 

organizací. 

1 11 2019 Památka 

zesnulých 

Městský hřbitov 

Krnov 

Vzpomněli jsme si na všechny, 

kteří tu s námi již nejsou a uctili 

jejich památku zapálením svíčky. 

7 11 2019 Přehlídka 

středních škol 

Krnov, Hotel 

Slezský domov 

Žáci střední školy reprezentovali 

naší SŠ, kde jsme měli svoje místo, 

aby o nás veřejnost věděla. 

8 11 2019 projektový den- 

svíčky 

Opava Žáci navštívili v Opavě výrobnu 

svíček, kde si vlastnoručně vyrobili 
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vonné svíčky, které si potom 

odnesli domů.  

11 11 2019 Svatý Martin Hlubčická 9 Žáci si povídali o Svatém Martinovi, 

kdo to byl a pak si vyrobili bílého 

koně na kterém Svatý Martin přijel. 

28 11 2019 Drakiáda Hlubčická 11 SŠ uspořádala drakiádu pro obě 

školy. 

6 12 2019 Mikuláš Hlubčická 11 Na sš přišel Mikuláš a rozdal dárky 

12 12 2019 Vánoční výstav Hlubčická 11 Žáci uspořádali vánoční výstavu, z 

vyrobených výrobků. 

19 12 2019 Vánoční den Hlubčická 11 Žáci si uvařili sváteční oběd, 

nachystali slavnostní tabuli, 

ozdobili stromeček pod kterým 

bylo spoustu dárků, které si 

rozdali. 

6 1 2020 Tří králové Hlubčická 11 Povídali jsme si o poselství Tří králu 

a pak si je vyrobili. 

24 1 2020 Výstava ve 

Flemmichově vile 

Hlubčická Navštívili jsme výstavu dobového 

oblečení. 

14 2 2020 Svatý Valentýn Hlubčická 9 Oslavili jsme svátek zamilovaných. 

18 2 2020 Talentmánie Hlubčická 11 Žákyně se zúčastnila školního kola 

Talentmánie. 

21 2 2020 Talentmánie - 

oblastní kolo 

Krnov SVČ Byli jsme se podívat na oblastní 

kolo Talentmánie. 

12. 6. 2020 Závěrečné 

zkoušky- 

praktické. 

Hlubčická 11 Tři žáci absolvovali závěrečné 

zkoušky. 

19. 6. 2020 Závěrečné 

zkoušky- 

teoretické. 

Hlubčická 11 Tři žáci absolvovali závěrečné 

zkoušky. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

4 9 2019 Běh naděje, SVČ 

dokořán 

SVČ Krnov charitativní běh + nabídka 

zájmových útvarů SVČ - žáci 

prvního stupně si vyzkoušeli, jak se 

v některých kroužcích pracuje 

12 9 2019 oslavy k 20. výročí 

speciální školy 

areál školy HLB 

11 

Jubilejní 20. výročí založení 

speciální školy na SPC budově jsme 

s žáky školy oslavili průvodem v 

centru města a poté aktivitami na 

školním hřišti - zábavnými 

dílničkami a sportovním kláním. 

Přišly se k nám podívat i ostatní 

školky a žáci střední pedagogické 

školy. Pro žáky bylo připraveno i 

občerstvení, které z velké části 

dětem věnovali sponzoři školy. 

11 10 2019 projekt 72 hod zahrada a školní 

dvůr 

Účast na celorepublikovém 

ekologickém projektu úklidu - úklid 

prostor školního dvora, hřiště a 



 

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 
 

zahrady, třídění odpadu a 

závěrečné posezení u ohně - 

zapojeno 50 žáků 

21 10 2019 Den otevřené 

radnice 

Městský úřad 

Krnov 

Žáci V.B třídy navštívili krnovský 

městský úřad. Byli seznámeni s 

prostorami a vedením naší 

radnice. Navštívili jsme jednání 

městské rady a na závěr zpracovali 

informace v testu. Docela se nám 

dařilo najít správné odpovědi. 

23 10 2019 Dům umění 

Opava 

Opava Žáci I. B navštívili výstavu grafiky a 

zúčastnili se animačního programu 

25 10 2019 Záložky do knih 

spojují 

Základní a 

střední škola 

Česko-slovenský projekt záložky do 

knihy spojuje školy. Výměna 

vytvořených záložek na téma "List 

po listu" mezi naší školou a 

slovenskou speciální školou v 

Podolinci. Výměna informaci o 

našem městě, náramky přátelství  

a dopisy kamarádům napsané žáky 

VIII. a IX. tříd.  

1 11 2019 Podzimní dílničky areál školy HLB 

11 

Celoškolní akce - výroba 

podzimních dekorací k výzdobě 

školy, výrobky z přírodnin, 

poznávání stromů a podzimních 

plodů  

7 11 2019 Přehlídka 

středních škol 

Krnov, hotel 

Slezský domov 

Žáci 9. a 8. ročníku navštívili v 

Krnově Přehlídku středních škol 

regionu. 

14 11 2019 Artifex - veletrh 

řemesel a 

zaměstnanosti 

Bruntál, 

Společenský 

dům 

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili  

prezentace středních škol  

Bruntálu, Opavy a Krnova. 

15 11 2019 Podzim Knihovna Krnov Žáci IV. B navštívili knihovnu v 

rámci vzdělávacího programu " 

Podzim" 

20 11 2019 Den školy Město 

Albrechtice 

Žáci 8 a 9 třídy navštívili SOŠ a ZŠ 

ve Městě Albrechticích v rámci 

nabídky učebních oborů. 

28 11 2019 Drakiáda Hlubčická 11 SŠ uspořádala drakiádu pro obě 

školy. 

28 11 2019 Zlatokopové 21. 

století 

Bruntál Soutěž v počítačových 

dovednostech, účast v tříčlenných 

družstvech. 1. místo získalo 

družstvo dívek ve složení 

Kotlárová, Bůžková a Kutálková. 

Chlapecké družstvo (Žida M., 

Hnízda, Směja) se umístili na 4. 

místě. 

29 11 2019 Čertovské hraní Knihovna Krnov Žáci IV. B navštívili knihovnu v 

rámci vzdělávacího programu " 

Čertovské hraní" 
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3 12 2019 Mikulášská 

nadílka 

budova školní 

družiny 

Mikulášská nadílka pro 1. stupeň 

školy, dopoledne plné kvízu, 

hádanek a kreativního tvoření na 

téma Mikuláš a anděl ve spolupráci 

s pedagogickou školou v Krnově 

5. 12. 2019 Řemeslo má zlaté 

dno 

Bruntál Soutěž v manuální obratnosti žáků 

9. ročníků 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. Po soutěži čekala žáky 

prohlídka učiliště a zasloužený 

oběd. Naši žáci se umístili na 11. 

místě. 

5. 12. 2019 Vánoční trhy Krnov Žáci I. stupně a speciální třídy 

navštívili vánoční trhy na náměstí, 

vyzkoušeli si některé tradiční 

vánoční zvyky, zúčastnili se 

čertovského programu 

připraveného SVČ a shlédli 

pohádku "O jablku poznání" 

6. 12. 2019 Matrika Mě Ú Krnov Návštěva žáků VIII. B na Matrice v 

Krnově 

13. 12. 2019 Vánoční koncert kostel sv. Ducha vystoupení žáků 1. stupně 

17. 12. 2019 Exkurze do 

stolařské dílny 

Krnov Žáci 8. a 9. ročníku navštívili dílnu 

stolaře, který je v úvodu seznámil s 

pracovními nástroji a stroji.  Žáci 

měli možnost osahat si dřevěná 

plata, ze kterých se vyrábí nábytek 

a vyzkoušet si jejich hmotnost (až 

80 kg). Dověděli se, jaké kroky 

vedou od obrovské dřevěné plotny 

až ke konečnému výrobku.  

 

19. 12 2019 Tradiční Bleší trh 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 

20. 12 2019 beseda Advent knihovna Krnov beseda v knihovně Advent IV. B 
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20. 12. 2019 Společné setkání 

u vánočního 

stromečku 

Krnov Společné setkání u vánočního 

stromečku s Pastorem - slovo na 

úvod,  společné zpívání koled 

8. 1 2020 Setkání s Tří krály Krnov Již třetím rokem nás vždy na 

začátku Nového roku navštíví ve 

spolupráci s Charitou Krnov 

Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři 

králové přichází s přáním štěstí, 

zdraví a hojnosti božího 

požehnání.  Děti seznámí s tradicí 

Tří králů a společně si 

připomeneme smysl sbírky a 

pomoci druhým. Bylo příjemné 

vidět, že tuto sbírku děti znají a 

jsou i připravené přidat do kasičky 

nějakou korunku.  

      Talentmánie - 

oblastní kolo 

Krnov SVČ  7. ročník oblíbené kulturní akce 

školy - Talentmánie - se konal v 

pátek 21. 1. 2020 v prostorách SVČ 

Krnov za účasti speciálních škol z 

Rýmařova, Bruntálu, Opavy a naší 

domovské školy. Letos se k nám 

přidali i speciální hosté - sbor 

Janáčkovo Brumendo - z 5 základní 

školy z Krnova. Opět se nám 

podařilo vytvořit krásnou 

podporující atmosféru pro 

účinkující. Viděli jsme nádherná 

taneční i pěvecká vystoupení, 

novinkou byla stínohra v podání 

speciální školy z Bruntálu, která 

všem učarovala. Už teď se těšíme 

na další ročník plný talentů. 

 ŠKOLNÍ DRUŽINA HLUBČICKÁ 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

  9 2019 Den bez aut školní družina Dostav se do školy, školní družiny 

pěšky bez aut 

  9 2019 Kino  Krnov Bijásek pro ŠD 

7 10 2019 Záložky do knih 

spojují 

slovenská 

republika 

Česko-slovenský projekt záložky do 

knihy spojuje školy. Výměna 

vytvořených záložek na téma "List 

po listu" mezi naší školou a 

slovenskou speciální školou v 

Podolinci. 

10 10 2019 projekt 72 hodin okolí školy Účast na celorepublikovém 

ekologickém projektu úklidu - úklid 

v okolí školy a řeky Opavice 

17 10 2019 kino  Krnov Bijásek pro ŠD 

25 10 2019 Podzimní 

odpoledne v ŠD 

školní družina Podzimní odpoledne strávené ve 

školní družině - společné posezení 

u ohně s kytarou a opékání 
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špekáčku. Průvod kolem řeky s 

lampičkami, stezka odvahy a 

večerní diskotéka 

12 11 2019 Kino Krnov Bijásek pro ŠD 

19 11 2019 Jsme laskavci klub důchodců 

Krnov 

Zapojení do projektu DEN 

laskavosti - Setkání se seniory v 

klubu důchodců při společenských 

hrách 

2 12 2019 O nejkrásnější 

vánoční přání 

  Zapojení do soutěže školních 

družin o Nejkrásnější vánoční přání 

3 12 2019 Adventní dílnička 

pro rodiče s dětmi 

- platforma 

školní družina Tvořivo-vzdělávácí adventní 

setkání rodičů s dětmi, vzdělávání 

na téma: Nezbytnost motivace a 

individuálního vzdělávání vedená 

Mgr. K. Haničákovou a Mgr. D. 

Opršalovou následovala tvořivá 

dílnička rodičů a dětí výroba 

vánočních filcových skřítků, 

odpoledne se vedlo v příjemné 

adventní atmosféře s 

občerstvením a návštěvou garantů 

a koordinátorů platformy 

4 12 2019 Vánoční trhy náměstí Krnov Návštěva vánočních trhů, ukázka 

vánočních zvyků a tradic 

5 12 2019 Den v červené školní družina Mikulášská nadílka  v červeném 

oblečení  - videoprojekce pohádky 

S čerty nejsou žerty 

9 12 2019 Vánoční 

vystoupení 

Charita Krnov Vánoční pásmo koled, písní a 

básní, předání dárků seniorům 

9 12 2019 Krabice od bot Slezská diakonie 

Krnov 

Předání dvou dárku 1 pro chlapce 

a1 pro dívku - projekt krabice od 

bot 

12 12 2019 Vánoční 

promítání ve ŠD 

školní družina Promítání ve školní družině s 

vánočním občerstvením 

17 12 2019 Setkání u 

vánočního 

stromku  

dvůr školní 

družiny 

Již druhé setkání u vánočního 

stromku s rodiči a ostatními 

rodinnými příslušníky, vánoční 

pásmo písní a koled, vánočním 

punčem a opékáním párků a 

prodejní výstavou výrobků střední 

školy 

19.I 12 2019 Vánoční 

vystoupení 

Klub senioru Vánoční pásmo koled, písní a 

básní, předání dárků seniorům 

7.-

10. 

1 2020 Tří králové 

koledování 

Krnov Ve spolupráci s Charitou Krnov po 

4 odpoledne koledování Tří 

králové sbírky, vykoledováno 

celkem 13 433 Kč 

15. 1 2020 Počteníčko se 

seniory 

školní družina Ve spolupráci s Klubem senioru, 

počteníčko ve školní družině - čtení 

pohádek na pokračování seniory 

16 1 2020 Kino Krnov Bijásek pro ŠD 
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13 2 2020 Bijásek ve ŠD relaxační 

místnost 

Bijásek ve školní družině - 

promítání animovaného filmu 

20 2 2020 Masopust pro ŠD Krnov Účast na masopustním průvodu 

pořádaný městem Krnov, týdenní 

příprava masek, videoukázky 

tradičních masopustu, říkánky a 

písničky na téma masopust 

26 2 2020 Počteníčko se 

seniory 

školní družina Ve spolupráci s Klubem senioru, 

počteníčko ve školní družině - čtení 

pohádek na pokračování seniory 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

  9 2019 oslavy k 20. výročí 

speciální školy 

areál školy HLB 

11 

Jubilejní 20. výročí založení 

speciální školy na SPC budově jsme 

s žáky školy oslavili průvodem v 

centru města a poté piknikem na 

naší školní zahradě. Přišly se k nám 

podívat i ostatní školky a klienti a 

zaměstnanci střediska Benjamín. 

Pro návštěvníky bylo připraveno i 

občerstvení, které z velké části 

dětem věnovali sponzoři školy. 

  9 2019 Canisterapie SPC 1x měsíčně probíhá profesionální 

terapie se psem 

  9 2019 Muzikoterapie  SPC 1x týdně probíhá profesionální 

terapie pod vedením lektora 

  9 2019 Vodní terapie     

16 9 2019 Farma se zvířátky  Vráclavek  Děti si udělaly výlet na farmu za 

domácími zvířátky 

  9 2019 Solná jeskyně Zdravíčko Krnov 1x týdně si děti rozvíjejí zrakovou, 

sluchovou a hmatovou percepci v 

solné jeskyni 

  9 2019 HUBBARD Benjamín  1x týdně vodní terapie slouží k 

relaxaci a uvolnění svalového 

aparátu dětí a rozvíjí 

psychomotorické, smyslové a 

tělesné schopnosti a rozumové 

vnímání 

31 10 2019 Výlet Jelení  Jelení - Holčovice Děti byly na výletě v Holčovicích - 

Jelení, koukaly se a krmily lesní 

zvířátka a některé děti navštívily 

také africké muzeum Safari přímo 

v areálu 

25 10 2019 podzimní hrátky  SPC Děti se zúčastnily akce podzimní 

hrátky, kde plnily různé úkoly, 

vyráběly výrobky z přírodnin a z 

listí, apod.  

1 11 2019 podzimní hrátky  SPC Děti se zúčastnily akce podzimní 

hrátky, kde plnily různé úkoly, 

vyráběly výrobky z přírodnin a z 

listí, apod.  
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1 12 2019 Adventní 

charitativní běh 

Městský atletický 

stadion 

Ve 14 hod. jsme se sešli s místními 

občany ke společnému běhu- chůzi 

s vozíky na atletickém ovále  

ŠKOLNÍ DRUŽINA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

  9 2019 Infrasauna Benjamín Terapie probíhá 2x týdně v určené 

dny…dětem slouží k uvolnění, 

nahřívání těla a k celkové relaxaci 

  10   Infrasauna Benjamín Terapie probíhá 2x týdně v určené 

dny…dětem slouží k uvolnění, 

nahřívání těla a k celkové relaxaci 

  11   Infrasauna Benjamín Terapie probíhá 2x týdně v určené 

dny…dětem slouží k uvolnění, 

nahřívání těla a k celkové relaxaci 

  12   Infrasauna Benjamín Terapie probíhá 2x týdně v určené 

dny…dětem slouží k uvolnění, 

nahřívání těla a k celkové relaxaci 

3 12 2019 Vánoční trhy hlavní náměstí Návštěva vánočních trhů Krnov, 

seznámení s vánočními tradicemi, 

ochutnávka langoše, trdelníku, 

prohlídka stánků, navození 

vánoční atmosféry 

2 2 2020 Masopust pro ŠD Krnov Účast na masopustním průvodu 

pořádaný městem Krnov, týdenní 

příprava masek, videoukázky 

tradičních masopustu, říkánky a 

písničky na téma masopust 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPC 

den měsíc rok PŘESNÝ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ STRUČNÝ POPIS AKCE 

  9 2019 oslavy k 20. výročí 

speciální školy 

areál školy HLB 

11 

Jubilejní 20. výročí založení 

speciální školy na SPC budově jsme 

s žáky školy oslavili průvodem v 

centru města a poté piknikem na 

naší školní zahradě. Přišly se k nám 

podívat i ostatní školky a klienti a 

zaměstnanci střediska Benjamín. 

Pro návštěvníky bylo připraveno i 

občerstvení, které z velké části 

dětem věnovali sponzoři školy. 

  9 2019 integrační pobyty MŠ Žižkova 1x týdně děti navštěvují běžnou 

MŠ. S kamarády prožívají běžný 

den v MŠ. 

  9 2019 Solná jeskyně Zdravíčko Krnov 1x týdně si děti rozvíjejí zrakovou, 

sluchovou a hmatovou percepci v 

solné jeskyni 

  9 2019 Canisterapie SPC 1x měsíčně probíhá profesionální 

terapie se psem 

  9 2019 Muzikoterapie  SPC 1x týdně probíhá profesionální 

terapie pod vedením lektora 

  9 2019 Vodní terapie Benjamín 1x týdně vodní terapie slouží k 

relaxaci a uvolnění svalového 
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aparátu dětí a rozvíjí 

psychomotorické, smyslové a 

tělesné schopnosti a rozumové 

vnímání 

  9 2019 Infrasauna Benjamín Terapie probíhá 1x týdně dětem 

slouží k uvolnění, nahřívání těla a k 

celkové relaxaci 

31 10 2019 Výlet Jelení  Jelení - Holčovice Děti byly na výletě společně se 

školáky v Holčovicích - Jelení. 

Krmily lesní zvířátka a některé děti 

navštívily také africké muzeum 

Safari přímo v areálu 

25 10 2019 podzimní hrátky  SPC Děti se zúčastnily akce podzimní 

hrátky, kde plnily různé úkoly, 

vyráběly výrobky z přírodnin a z 

listí, 

1 11 2019 podzimní hrátky  SPC Děti se zúčastnily akce podzimní 

hrátky, kde plnily různé úkoly, 

zdobily dýni, vyráběly podzimní 

svícny, cvičily grafomotoriku apod.   

4 11 2019 divadelní 

představení 

MŠ Žižkova zhlédnutí divadelního představení 

" Čert a Káča" 

27 11 2019 Výlet do Opavy Opava návštěva vánočních trhů v Opavě, 

procházka po náměstí, sledování 

vánoční výzdoby, nákup dárků pro 

rodiče 

2 12 2019 vánoční trhy Krnov návštěva vánočních trhů v Krnově, 

seznámení se s vánočními zvyky, 

odlévání olova, krájení jablíček, 

pouštění lodiček z ořechů 

6 12 2019 Mikulášská 

nadílka 

SPC Bohatou mikulášskou nadílku 

žákům přišli rozdat žáci střední 

školy praktické v maskách 

Mikuláše, anděla a čertů. Díky 

sponzorům děti také dostaly 

spousty hraček. 

8 1 2020 Tři králové SPC Žáci ze ZŠ Hlubčická přišli 

koledovat, vyprávět o poselství 

této tradici 

7 2 2020 Výlet do Opavy MŠ Žižkova Výlet vlakem, sledování zvířat a 

okolní krajiny završený návštěvou 

cukrárny 

6 2 2020 Restaurace 

Cactus 

ZŠ SPC  Dopoledne strávené v restauraci 

Cactus, děti se podívaly, jak se 

dělají koktejly a také ochutnaly. 

Přidali se k nám i někteří rodiče, 

posezení bylo velice příjemné 

včetně občerstvení. 

13 2 2020 Knihovna Krnov ZŠ SPC  V knihovně si děti mohly vyzkoušet 

různé úkoly na téma zahraničních 

států - pexeso, přiřazování, apod. 
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Dále si prohlédly různé knížky 

apod.  

19 2 2020 Masopustní 

karneval 

MŠ SPC vyprávění o masopustních zvycích, 

výroba masopustních masek, 

výzdoba třídy a pečení koblížků 

20 2 2020 Masopustní 

karneval 

MŠ Žižkova Masopustní průvod, společné hry s 

dětmi, ochutnávka masopustních 

dobrot, zpěv a tanečky 

 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena inspekce ČŠI.  

 
Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 

Ve  školním roce 2019/2020 se odborová organizace podílela na vytvoření plánu 
dovolených pro kalendářní rok 2020 a plánu studijního volna pro školní rok 2019/2020.  

Hospodaření školy za rok 2019 
 

Část I. Výnosy  

 

 

Celkové výnosy 17 220 500,56 
z toho     dotace MŠMT 16 766 623,00 
                                        z toho účelová dotace – normativní dotace 12 177 450,00 

                                                                           podpůrná opatření 4 589 173,00 

                            Projekt Šablony 167 086,00 

                            Projekt Bezplatné stravováni (obědy do škol) 20 071,30 

                            Projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově 68 668,26 

                            Město Krnov 6 000,00 

                poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, ost.poplatky 121 005,00 

                čerpání fondu - dary 1 951,00 

                peněžní dary 10 200,00 

                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 17 219 896,97 
z toho      mzdové náklady 10 929 839,00 

                 zdravotní a sociální pojištění 3 611 629,00 

                 úrazové pojištění zaměstnanců 42 192,00 

                 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 71 348,00 

                 učebnice a učební pomůcky, školní potřeby 318 705,42 

                 náklady na vzdělávání zaměstnanců 131 729,00 

                 ostatní provozní náklady 2 114 454,55 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 603,59 

Výsledek hospodaření ve výši 603,59 Kč byl po schválení Radou školy převeden do fondu 
rezerv. 

 
 



 

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 
 

Distanční výuka  

Ode dne 11. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Od 20. dubna 2020 se 

pak opatření začala postupně rozvolňovat, nejprve pro vysoké školy, žáky 9. ročníků 

základních škol a maturanty a poté i pro zbytek žáků. Účast na prezenční výuce byla 

dobrovolná. 

V tomto období jsme hledali vhodné komunikační kanály a nastavovali formu a pravidla 

výuky na dálku. Pedagogové zasílali žákům pracovní listy a výukové materiály emailem, 

některé třídy využili společný messenger k výměně informací, k zasílání podkladů a 

výukových materiálů od učitelů, a kde také sdíleli své potřeby, dávali si vzájemné rady a 

vyměňovali si zkušenosti s nově vzniklou situací, zasílali nám fotografie z aktivit a 

vypracování úkolů z domova. Osvědčilo se nám také tzv. výdejní okénko, pro rodiče žáků, 

kde byly v určitém čase připraveny k vyzvednutí úkoly pro domácí výuku. Na osvědčené 

formy distanční výuky budeme moci v případě potřeby opět navázat. 

 
Údaje o zapojení školy do projektů 
 
Průběžné (každoroční) projekty: 
 
■ Výzva OPVV  02 18 063 Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ke zkvalitnění 
výuky II. 
Žádost byla podána ke dni 7. 5. 2019. Projekt započal ke dni 24. 7. 2019  

 

rozdělení šablon:  

 
1) Projektové dny ve škole 

2) Projektový den mimo školu 

3) Využití ICT ve vzdělání 

4) DVPP v rámci čtenářské gramotnosti, ICT a osobnostně soc. rozvoje 

 

■ Výzva OPVV  02 18 065 Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ke zkvalitnění 
výuky II. 
Žádost byla podána ke dni 7. 3. 2019. Projekt započal ke dni 1. 8. 2019  

 

rozdělení šablon:  

 
1) Projektové dny ve škole 

2) Projektový den mimo školu 

3) DVPP v rámci čtenářské gramotnosti, ICT a osobnostně soc. rozvoje 

4) Čtenářský klub pro žáky  
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■ 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 – II 
Jedná se o projekt ve spolupráci s městem Krnov. Od 1. 2. 2019 se účastníme po dobu 4 

let 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 19 009 (Obědy do škol III) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 1. 3. 2019 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. Tuto výzvu využili na naší škole ve školním roce 2019/2020 3 

žáci. 

 
 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 
Ve  školním roce 2019/2020 jsme nebyli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

 


