VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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 2020/2021, základní údaje
o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2020.

Členové školské rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy na zasedání školské
rady dne 5. 10. 2021.

Zpracoval dne 29. 9. 2021

Mgr. Ing. Petr Chromčák, ředitel školy
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„Přinášíme světlo do života potřebným.“
Toto motto vyjadřuje podstatu existence církevní školy v Krnově.

Předmluva
Uplynulý školní rok 2020/2021 byl pro naši školu, stejně jako pro ostatní školy po celém
světě, opět velmi náročný. V průběhu roku byly zase všechny školy zavřené díky pokračujícímu
Covid -19. Chci srdečně poděkovat pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich obětavou
práci, díky níž jsme zase zvládli tuto nečekanou a těžkou situaci.

Pociťujeme ohromnou vděčnost za to, že ve všech, i těch nejvíce nepředvídatelných situacích,
Bůh stojí vždy při nás.

Ing. Mgr. Petr Chromčák, ředitel školy
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1.1 Základní informace o škole
Název školy:
Sídlo školy:
Pracoviště:

Právní forma:
IČO:
RED - IZO:
Bankovní spojení:
Statutární orgán:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Kontakt:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
Krnov
SPC N 454/54, 794 01 Krnov
Hlubčická 11, 794 01 Krnov
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
SPC N 454/54, 794 01 Krnov
školská právnická osoba
695 94 091
610 550 900
27-266 4200 207 / 0100
Mgr. Ing. Petr Chromčák
Mgr. Ing. Petr Chromčák
Mgr. Markéta Skalická
tel.: +420 775 708 337
e-mail: krnov@specialniskoly.cz

datová schránka: rvyjqka, web: www.specialniskoly.cz
1.2.1 Zřizovatel školy
Název zřizovatele:
Adresa zřizovatele:
Právní forma:
Statutární orgán:
Kontakt:

Slezská církev evangelická a.v.
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
církevní organizace
Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické a.v.
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:
Adresa zřizovatele:
Právní forma:
Statutární orgán:
Kontakt:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
církevní organizace
Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka
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:
Předseda školské rady:
Členové rady:

22. 3. 2006
Od 21. 10. 2020 Veronika Šuláková

za Slezskou diakonii:

- Mgr. Dagmar Siudová, od 1. 8. 2021 Ing. Alena Skotnicová
- Ing. Ludmila Vajdová

za školu:

za rodiče:

- Mgr. Markéta Skalická
- Mgr. Martina Muroňová, od 6. 10. 2020 Veronika Šuláková

- Ivana Adámková, od 1. 10. 2020 Drahoslav Brňák
- Marcela Benianová, od 1. 10. 2020 Pavla Závěšická

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.
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).

Přehled oborů základního a středního vzdělávání školní vzdělávací programy
Základní škola
Základní škola speciální
Základní škola
Střední škola
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá

79-01-B/01
79-01-C/01
78-62-C/01
78-62-C/02
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Školní vzdělávací programy
4.1.2 Vzdělávací programy SPC N 454/54
Název programu
ŠVP pro základní školu - Učíme se pro život
ŠVP pro základní školu - Pojď s námi
ŠVP pro mateřskou školu - Ty a já, spolu to zvládneme
ŠVP pro školní družinu - A po práci legraci

4.2 Vzdělávací programy Hlubčická 293/11
Název programu
ŠVP pro základní školu - Porozumění
ŠVP pro základní školu - Společný příběh pro život
ŠVP pro základní školu speciální – Pojď s námi
ŠVP pro základní školu - Učíme se pro život
ŠVP pro školní družinu

4.3 Vzdělávací programy Hlubčická 294/9
Název programu
ŠVP pro SŠ praktickou: Praktická škola jednoletá
ŠVP pro SŠ praktickou: Praktická škola dvouletá

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitel školy:

Mgr. Ing. Petr Chromčák

Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2020/2021, ZŠ a MŠ
Zástupce ředitele školy
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
Zuzana Janovská
MŠ
Alexandra Střížová
Mgr. Markéta Skalická
VIII. A
Eva Petříková
IV. A

Mgr. Adéla Tošenovská

Družina Lenka Juríčková
Nepedagogičtí pracovníci
Úklid

Mgr. Markéta Skalická
Asistent pedagoga
Lenka Juríčková
Karolína Menzelová
Petra Klementová
Ludmila Jurčáková
Veronika Šuláková
Marie Vrajíková
Bc. Dita Machálková

Extení firma
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Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2020/2021, ZŠ
Zástupce ředitele školy
Mgr. Markéta Skalická
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
Asistent
II.B (1., 2., 3. ročník)

Mgr. Helena Bajcarová

Aneta Šrubařová

IV.B (3., 4., 5., 8., 9. ročník)
V. B (4., 5. ročník)
VII.B (6., 7. ročník)
IX.B (8., 9. ročník)

Mgr. Jindřiška Krynská
Mgr. Martina Muroňová
Mgr. Nela Popovičová
Mgr. Petr Janošík
Mgr. Zdeňka Houserová
Mgr. Zdeňka Veselá
Iveta Holoušová

Gabriela Sopčáková
Jana Špinlerová
Gabriela Backová
Darja Masná

Bez třídy
Družina
Nepedagogičtí pracovníci
Úklid
Eva Červeňáková

Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2020/2021, SŠ
Zástupce ředitele školy
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
jednoletka, dvouletka

Mgr. Jitka Tošenovská

Mgr. Markéta Skalická
Asistent pedagoga
Lada Antalová
Barbora Pokorná

Nepedagogičtí pracovníci
Úklid
Eva Červeňáková

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště
Administrativní pracovník
Bc. Vladimíra Kánská
Personalistka
Dita Dybalíková
Školník
Zdeněk Kocián
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Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
Datum zápisu/přijímacího řízení

Počet
přihlášených dětí

Počet přijatých
dětí pro školní
rok 2020/2021

22. - 28. 4. 2020
22. - 28. 4. 2020
22. - 28. 4. 2020
14. 4. 2020
14. 4. 2020

1
2
2
1
7

1
2
2
1
6

Mateřská škola
Základní škola
Základní škola SPC
Střední škola praktická (jednoletý)
Střední škola praktická (dvouletý)

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Třída
II.B (1., 2., 3. ročník)
IV.B (3., 4., 5., 8., 9. roč)
V. B ( 4., 5. ročník)
VII.B (6., 7. ročník)
IX.B ( 8., 9. ročník)
VIII.A
IV.A
Celkem základní škola:
Střední škola jednoletá
Střední škola dvouletá
Celkem střední škola:

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

12
6
9
8
12
7
8
62
1
9
10

1
2
3
2
4
1
4
17
0
7
7

5
4
6
6
8
6
4
39
1
2
3

Neprospělo

6
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0

Přestup do
jiného vzděl.
programu

0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0

Snížené stupně z chování ve školním roce 2020/2021:
Stupeň z chování
2.
3.

Počet žáků
0
0

Počet omluvených/neomluvených hodin ve školním roce 2020/2021:
ŠKOLA/POLOLETÍ
Základní škola
Střední škola praktická

OMLUVENÉ
1. pololetí

NEOMLUVENÉ
1. pololetí

OMLUVENÉ
2. pololetí

NEOMLUVENÉ
2. pololetí

4323
841

0
0

4870
1447

6
0
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Závěrečné zkoušky na střední škole probíhaly 11. 6. 2021 a 18. 6. 2021. Skládaly se z teoretické a
praktické části. Celkem se zúčastnili 2 žáci Praktické školy dvouleté, všichni prospěli
s vyznamenáním.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Evaluace preventivního programu školy (původně Minimální preventivní program)
školní rok 2020/2021

Doba trvání programu:

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

Cílová skupina:

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

Vypracovala:

Bc. Aneta Šrubařová

ŠPP:

školní metodik prevence

Bc. Aneta Šrubařová

výchovný poradce

Mgr. Martina Muroňová

zástupce pro MŠ a ZŠ speciální

Mgr. Markéta Skalická

konzultační hodiny

pondělí 13,30 – 14,30hod

PPP Bruntál

Mgr. Stanislav Toman

Městský úřad Krnov

manažerka prevence kriminality

Spolupráce s:

Mgr. Irena Šindlerová

Odbor sociálně – právní ochrany dětí Městský úřad Krnov
Policie ČR
Městská Policie Krnov
Open House, o.p.s.
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1. Úvod
Preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen především na 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. Pro žáky 2. stupně
byl realizován preventivní program Klima třídy, do kterého byli zapojeni třídní učitelé, ostatní
vyučující a asistenti pedagoga z účastněných tříd. Program je zaměřen na pozitivní hodnocení,
sebepoznání, stmelení třídního kolektivu a nácvik sociálních kompetenci. Žáci si upevnili schopnost
rozpoznat vlastní emoce, adekvátní posouzení svých silných a slabých stránek, schopnost se vcítit
do pocitů druhých a chápat věci z jejich perspektivy. Třídní učitelé a asistenti pedagogů na 1. stupni
se účastnili preventivních aktivit ve své třídě zaměřené na prevenci kriminality.

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 primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na
období 2019 – 2027
- 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 2020/2021
Co se podařilo:
V oblasti krátkodobých cílů:
-

pravidelně 1 x týdně probíhaly porady s výchovným poradcem, průběžné konzultace s třídními
učiteli v případě výskytu rizikového chování ve třídě
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-

školení pedagogických pracovníků s cílem zvýšení kompetencí v oblasti rizikových jevů (viz
dále)

-

pro žáky byly realizovány besedy se spolupracujícími institucemi (viz dále) a byla vytvořena
nástěnka primární prevence

-

dle svých schopností a možností, a s ohledem na situaci s pandemií SARS-COV-2 byli žáci
zapojováni do života školy (školní volnočasové akce přesunuty či zcela zrušené)

-

zakoupení edici 7 preventivních filmů, které jsou žákům představeny formou edukativních
příběhů, zaměřené na problematiku: domácího násilí, alkohol, týrání, vir HIV, šikana,
manipulace a poruchu přijmu potravy. Ke každému filmu je metodická příručka, jak s příběhem
dále pracovat ve výuce.

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 PPŠ

-

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 problematické situace a s ní související omezení, nebyly zrealizovány preventivní
besedy s Policií ČR a workshopy k prevenci kybernásilí v rámci projektu Úřadu vlády ČR ve
spolupráci s organizací Konsent, z.s. Termíny budou přesunuty na začátek školního roku
2021/2022

-

Z důvodu zrušení se nekonalo školení krajské konference k primární prevenci rizikového
chování a setkání preventistů – Vzdělávání aktérů prevence kriminality (přihlášený školní
metodik prevence).
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Kvantitativní hodnocení školního roku 2020/2021
Práce pedagogického sboru
Odborný
lektor/organizace

Vzdělávací aktivity

Účastníci

Co (ne)funguje na žáky

Špinlerová Jana
KVIC Opava
Ing. Mgr. Petr Chromčák, Mgr.
Markéta Skalická
Positive s.r.o.

Efektivní komunikace s rodiči i kolegy

Týmová spolupráce v učitelském sboru Mgr. Markéta Skalická
Leadership a tvorba podporujícího a
pozitivního klimatu
Mgr. Markéta Skalická

Positive s.r.o.

Komunikace v krizových situacích

Infra, s.r.o.

Ludmila Jurčáková

Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi Mgr. Jitka Tošenovská
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování,
které není vidět na těle
Bc. Aneta Šrubařová

SSŠ Brno

V lavici s.r.o.
KVIC Opava

Preventivní aktivity pro žáky školy
Název vzdělávací aktivity
Prevence
rizikového
chování mládeže

sexuálního

Preventivní program Klima třídy
Beseda na téma Dopravní výchova
Akce Bezpečně na prázdniny

Realizováno ve třídách

Odborný
lektor/organizace

8. a 9. ročník ZŠ

Mgr. Šnajdrová Anna

6., 7., 8, 9. ročník ZŠ

Open House, o.p.s.

1. stupeň, speciální třída ZŠ

Strážnicí MP Krnov

ZŠ, SŠ

Strážnicí MP Krnov

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)

-

pravidelná konzultace s třídními učiteli o výskytu rizikového chování ve třídě

-

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 2020/2021
Volnočasové aktivity v rámci nespecifické prevence (doučování, akce školy) viz Výroční zpráva

školy 2020/21.
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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, webových
stránek školy a stránky sociální sítě Facebook. 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, školním metodikem prevence a s vedením školy.
O pohovoru je učiněn zápis a v případě potřeby jsou informovány další orgány (OSPOD apod.). Zápisy
z pohovorů jsou uloženy v kanceláři Školního poradenského pracoviště, kopie je předána zákonným
zástupcům žáka.
6. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce:
SŠ

ZŠ

2. stupeň z chování:

-

-

3. stupeň z chování:

-

1

Důtka ředitele školy

-

1

Krádeže:

-

-

Kyberšikana

-

-

Záškoláctví

-

1

Agresivita

-

1

Vysoká omluvená absence

2

4 (nad 200 omluvených hodin)

Vysoká omluvená absence z důvodu aktuální situace SARS-COV-2, nesouhlas rodičů s testováním a
přítomností žáka ve škole.

Závěr:
Cíle preventivního programu školy se během školního roku 2020/2021 ve většině případů
podařilo splnit. Žáci díky tematickým okruhům ve výuce a preventivním aktivitám s odborníky získali
řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně patologických jevů. Věřím, že všichni zúčastnění i v
této nelehké době ovlivněné pandemií SARS-COV-2, jenž mělo za následek střídání prezenční výuky
s distanční výukou, přispívali ze všech svých sil k minimalizaci negativních projevů a snažili se
vytvářet zdravé klima školy.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2020/2021 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy tyto odborné
semináře a kurzy:
Přehled DVPP ve školnm roce 2020/2021
Pracovník

Název akce

Instituce

Termín

Mgr. Markéta Skalická

Positive s.r.o.

08.09.2020

Positive s.r.o.

16.09.2020

Monika Puškinová

22.09.2020

Positive s.r.o.

30.09.2020

Positive s.r.o.

09.10.2020

Zuzana Janovská

Vzděláváme děti s PAS

Karolína Menzelová, Dis.

Vzděláváme děti s PAS

Alexandra Střížová

Vzděláváme děti s PAS

Mgr. Markéta Skalická

Vzděláváme děti s PAS

Mgr. Jindřiška Krynská

O dětské řeči aneb řeči o
řeči I.
Odemykání dětského
potenciálu
Matematika je zábava

KVIC Opava
ZŠ Janáčkovo
náměstí, Krnov
KVIC Opava
Osvětová beseda,
o.p.s.
Osvětová beseda,
o.p.s.
Osvětová beseda,
o.p.s.
Osvětová beseda,
o.p.s.
Osvětová beseda,
o.p.s.
KVIC Opava

06.10.2020
01.10.2020

Mgr. Markéta Skalická
Lenka Juríčková

Efektivní komunikace s
rodiči i kolegy
Time management a
zvládání stresu
Příprava školy na
inspekční činnost
Efektivní komunikace s
rodiči i kolegy
Týmová spolupráce v
učitelském sboru
Co (ne)funguje na žáky
Projekt Komenský interaktivní dílna
Metodická poradna
Vzděláváme děti s PAS

SSŠ Brno

04.11.2020

Kvic Ostrava
SSŠ Brno

12.11.2020
20.11.2020
13.01.2021

MAP Krnovsko

18.01.2021

V lavici s.r.o.

29.01.2021

Ing. Mgr. Petr Chromčák
Ing. Mgr. Petr Chromčák
Ing. Mgr. Petr Chromčák
Mgr. Markéta Skalická
Jana Špinlerová
Mgr. Zdeňka Veselá

Mgr. Markéta Skalická
Mgr. Martina Muroňová
Mgr. Markéta Skalická

Mgr. Martina Muroňová

Barbora Pokorná

Leadership a tvorba
podporujícího a
pozitivního klimatu
MAP Workshop pro
výchovné a kariérové
poradce
Jak na vizualizaci a
strukturalizaci u dětí s PAS
a MR

13.10.2020
17.10.2020
17.10.2020
17.10.2020
17.10.2020
17.10.2020
08.10.2020
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Lada Antalová

Ludmila Jurčáková
Lenka Juríčková
Alexandra Střížová

Jak na vizualizaci a
strukturalizaci u dětí s PAS
a MR
Komunikace v krizových
situacích
Když mě dítě nevnímá

všichni pedagogičtí
zaměstnanci
všichni pedagogičtí
zaměstnanci
Mgr. Markéta Skalická

Výroba pomůcek pro
předškolní přípravu dětí s
PAS
Jak řešit konfliktní situace
mezi dětmi
Spisová služba ve školství,
zkušenosti s GDPR
Jaro s pastely
MS powerpoint pro
učitele
Problematika citového
pouta v kontextu práce
pedagogů
Dítě/žák se speciálně
vzdělávacími potřebami
ADHA a ADD
Využití ICT ve výuce náměty a inspirace pro
praxi
Podporujeme dítě s ADHD
ve vzdělávání
Kyberšikana
(cyberbullying), zraňování,
které není vidět na těle
Společný rozvoj inkluze v
Krnově
Můžu s pomocí vědy
vyučovat lépe?
Tvoříme lepší tým a
podporujeme důvěru
Komunikace u dětí s PAS

Alexandra Střížová

Komunikace u dětí s PAS

Karolína Menzelová, Dis.

Komunikace u dětí s PAS

Marie Vrajíková

Komunikace u dětí s PAS

Ludmila Jurčáková

Komunikace u dětí s PAS

Veronika Šuláková

Komunikace u dětí s PAS

Mgr. Jitka Tošenovská
Mgr. Markéta Skalická
Marie Vrajíková
Mgr. Ing. Petr Chromčák
Bc. Dita Machálková

Mgr. Ing. Petr Chromčák

Mgr. Nela Popovičová

Veronika Šuláková
Bc. Aneta Šrubařová

Iveta Holoušová

V lavici s.r.o.

29.01.2021

Infra, s.r.o.

24.2.,25.2.2021

Národní ústav pro
autismus, z.ú.
Nautis

02.03.2021

V lavici s.r.o.

04.03.2021

Paris vzdělávací
agentura s.r.o.
Kvic Opava
infra s.r.o.

11.03.2021

Infra, Stařeč

19.04.2021

Mgr. Blanka
Kozáková

27.04.2021

Kvic Opava

06.05.2021

Hello Ostrava

11.05.2021

KVIC Opava

01.06.2021

03.03.2021

11.03.2021
06.04.2021

ZŠ Janáčkovo
29.06.2021
náměstí, Krnov
Mgr. Ondřej Hubáček 24.08.2021
Mgr. Ondřej Hubáček 24.08.2021
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová

27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
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Bc. Dita Machálková

Komunikace u dětí s PAS

Zuzana Janovská

Komunikace u dětí s PAS

Lenka Juríčková

Komunikace u dětí s PAS

Darja Masná

Komunikace u dětí s PAS

Barbora Pokorná

Komunikace u dětí s PAS

Eva Petříková

Komunikace u dětí s PAS

Gabriela Sopčáková

Komunikace u dětí s PAS

Mgr. Jitka Tošenovská

Komunikace u dětí s PAS

Mgr. Adéla Tošenovská

Komunikace u dětí s PAS

Bc. Johana Huplíková

Komunikace u dětí s PAS

Mgr. Helena Bajcarová

Komunikace u dětí s PAS

Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová
Mgr. Gabriela
Komendová

27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021

Údaje o aktivitách a prezentaci školy
DEN

MĚSÍC

ROK

PŘESNÝ NÁZEV MÍSTO
AKCE
KONÁNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
12
9
2020 Cofee festival
Krnov náměstí

21

10

2020

21

10

2020

STRUČNÝ POPIS AKCE

Prezentace školy, vzdělávání s
ukázkami činností a aktivit pro
širokou veřejnost
Záložky do knih Zš a Sš
Česko-slovenský projekt. Výměna
spojují školy
vytvořených záložek na téma
"Radost ze čtení ukrytá ve verších"
mezi naší školou a slovenskou
speciální školou v Senci. Výměna
informaci o našem městě a dopisy
kamarádům napsané žáky VIII. a
IX. tříd.
projekt 72 hodin školní zahrada, Účast na ekologickém projektu.
hřiště a dvůr
Úklid prostor školního dvora,
hřiště a zahrady, třídění odpadu a
tvorba mandaly z přírodnin a
závěrečné posezení u ohně.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUBČICKÁ
12

9

2020

17

9

2020

20

9

2020

1

10

2020

13,14

10

2020

23

10

2020

26

10

2020

3
7

12
12

2020
2020

7

12

2020

Cofee festival

Krnov náměstí

Prezentace školy, vzdělávání s
ukázkami činností a aktivit pro
širokou veřejnost
exkurze
firma
paní prohlídka pracoviště e-shopu a
Zajícové
bistra U VEVERKY
Město v pohybu školní zahrada sportovní odpoledne pro děti a
a hřiště
jejich rodiče
Prevence
třída IX.B
Prezentace pro žáky třídy IX.B v
rizikového
oblasti prevence HIV/AIDS a
sexuálního
sexuálně přenosných infekcí.
chování
mládeže
Setkání
se cvičná kuchyň
Již podruhé vařili žáci s
šéfkuchařem
šéfkuchařem 2 jídla. Na uvařeném
jídle si všichni pochutnali a
odpoledne s šéfkuchařem si
náramně užili.
projekt
72 školní zahrada, Účast
na
celorepublikovém
hodin
hřiště a dvůr
ekologickém projektu v úklidu úklid prostor školního dvora,
hřiště a zahrady, třídění odpadu a
tvorba mandaly z přírodnin a
závěrečné posezení u ohně
Záložky do knih ZŠ a SŠ
Česko-slovenský projekt záložky
spojují školy
do knihy spojuje školy. Výměna
vytvořených záložek na téma
"Radost ze čtení ukrytá ve verších"
mezi naší školou a slovenskou
speciální školou v Senci. Výměna
informaci o našem městě a dopisy
kamarádům napsané žáky VIII. a
IX. tříd.
Divadýlko
ZŠ
Preventivní
relaxační
Žáci tříd VII.B a IX.B se zúčastnili
program Klima místnost
preventivního programu Klima
třídy
třídy, Šikana, který je zaměřen na
pozitivní hodnocení, sebepoznání,
stmelení třídního kolektivu a
nácvik sociálních kompetencí.
Mikuláš
ve ZŠ
Mikulášská nadílka pro děti ve
třídách
třídách 1.stupně
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18

12

2020

Setkání
s ZŠ a SŠ
Pastorem,
besídky
Preventivní
relaxační
program Klima místnost
třídy

6

1

2021

29

4

2021

4

5

2021

6

5

2021

Preventivní
relaxační
program Klima místnost,
třídy
hřiště školy

13

5

2021

Preventivní
relaxační
program Klima místnost,
třídy
hřiště školy

1

6

2021

Den dětí

3

6

2021

Arteterapie
- SPN N 54
Den plný barev

4

6

2021

Školní výlet

Prevence
kriminality
s
Městskou Policii
Krnov
Preventivní
program Klima
třídy

relaxační
místnost

relaxační
místnost

SPN N 54

Opava

Společné setkání u vánočního
stromečku s Pastorem , vánoční
besídky ve třídách
Žáci tříd VII.B a IX.B se zúčastnili
preventivního programu Klima
třídy, který je zaměřen na pozitivní
hodnocení, sebepoznání, stmelení
třídního kolektivu a nácvik
sociálních kompetencí.
Žáci tříd II.B, IV.B a V.B se zúčastnili
besedy s MP Krnov, kdy se
seznámili především s pravidly
BESIP.
Žáci třídy IX.B se zúčastnili
preventivního programu Klima
třídy, který je zaměřen na pozitivní
hodnocení, sebepoznání, stmelení
třídního kolektivu a nácvik
sociálních kompetencí.
Žáci třídy VII.B
se zúčastnili
preventivního programu Klima
třídy, který je zaměřen na pozitivní
hodnocení, sebepoznání, stmelení
třídního kolektivu a nácvik
sociálních kompetencí.
Žáci třídy IX.B se zúčastnili
preventivního programu Klima
třídy, který je zaměřen na pozitivní
hodnocení, sebepoznání, stmelení
třídního kolektivu a nácvik
sociálních kompetencí.
Hry s balony, bublifukem, piknik v
trávě.
Seznámení s novou výtvarnou
technikou, hledání přírodnin,
znakování básniček o barvách.
Třída IV.A jela na poznávací výlet
vlakem do Opavy, kde jsme
poznávali krásy města. Výlet
zakončili zastávkou do cukrárny,
kde si žáci dali zmrzlinu nebo
zákusek.
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16

6

2021

Bezpečně
prázdniny

ŠKOLNÍ DRUŽINA HLUBČICKÁ
9
9
2020 Návštěva kina

9

9

2020

13

10

2020

21

10

2020

22

10

2020

3

12

2020

7

12

2020

17

12

2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPC
4
9
2020

na hřiště školy

Žáci ZŠ a SŠ byli seznámeni s riziky
nebezpečného
chování
o
prázdninách
a
poučeni
o
základních pravidlech bezpečnosti
při pobytu doma a venku.

CINESTAR
Opava

Odpolední výlet do multifukčního
kina CINESTAR Opava - vstupenky
zajištěny sponzorem
DEN bez aut
ŠD
Dostav se do školy, školní družiny
pěšky bez aut
Setkání
se ŠD
Odpolední
setkání
se
šéfkuchařem
šefkuchařem, společná příprava
odpolední svačiny
Záložky do knih ŠD
Česko-slovenský projekt záložky
spojují školy
do knihy spojuje školy. Výměna
vytvořených záložek školou a
slovenskou speciální školou v
Senci
PROJEKT
72 okolí
školní Účast
na
celorepublikovém
HODIN
družiny
ekologickém projektu úklidu úklid v okolí školy a řeky Opavice
Divadelní
ŠD
Cílem tohoto projektu bylo
představení
navození předvánoční atmosféry,
soubor PAJADA
zábavnou formou výklad kladných
a
záporných
postav
a
prohlubovaní
zásad
společenského chování u žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami.
Den v červeném ŠD
Mikulášská nadílka v červeném
oblečení - videoprojekce pohádky
S čerty nejsou žerty
Vánoční besídka ŠD
Besídka s předáváním dárečku od
sponzora Fotbalového anděla a
SFC Opava, ochutnávka cukroví a
tradiční zvyky
Výroba triček- Krnov SPC
barvy nás spojují

Projekt byl založen na zahájení
školního roku, adaptace na školní
prostředí, ztmelení žáků a
pedagogických pracovníků
a
výroba třídních triček.
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Cofee festival

Krnov náměstí

Prezentace školy, vzdělávání s
ukázkami činností a aktivit pro
širokou veřejnost
Mladý houbař- Krnov-lom
Cílem tohoto projektu bylo, aby se
poznáváme
žáci seznámili s okolním lesem za
houby
účelem poznávání hub, na závěr si
žáci vyzkoušeli rozdělávání ohně a
opékaní buřtů.
Záložky do knih
Česko-slovenský projekt záložky
spojují školy
do knihy spojuje školy. Výměna
vytvořených záložek na téma
"Radost ze čtení ukrytá ve verších"
mezi naší školou a slovenskou
speciální školou v Senci.Výměna
informaci o našem městě a dopisy
kamarádům napsané žáky VIII. a
IX. tříd.
projekt
72 školní zahrada, Účast
na
celorepublikovém
hodin
hřiště a dvůr
ekologickém projektu v úklidu úklid prostor školního dvora,
hřiště a zahrady, třídění odpadu a
tvorba mandaly z přírodnin a
závěrečné posezení u ohně
den Sv.Mikuláše Krnov SPC
Mikulášská nadílka pro žáky ZŠ SPC
Cofee festival

Krnov náměstí

3. - 9.

10

2020

Bramborový
týden

MŠ

4

12

2020

Mikuláš

MŠ

18

12

Kouzelný
stromeček

MŠ

Prezentace školy, vzdělávání s
ukázkami činností a aktivit pro
širokou veřejnost
Divadlo o princezně na bále pro
děti z MŠ i ZŠ, vaření
bramborových placek
Kontrola
splněných
úkolů
zadaných na začátku tematického
týdne, návštěva Mikuláše a čerta,
předávání balíčků dětem
Povídání si o Vánočních tradicích a
předávání dárečků s dětma

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena inspekce ČŠI.
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Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Ve školním roce 2020/2021 se odborová organizace podílela na vytvoření plánu dovolených pro
kalendářní rok 2021 a plánu studijního volna pro školní rok 2020/2021.

Hospodaření školy za rok 2020
Část I.
Výnosy
Celkové výnosy
z toho dotace MŠMT
Projekt Šablony
Projekt Bezplatné stravováni (obědy do škol)
Projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově
poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, ost.poplatky
čerpání fondů-fond rezerv (zhotovení reklamy na auto)
bezúplatně předané respirátory
ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb.§38 odst.9,ČÚS 413 bod 4.1.4)

19 993 657,06
19 246 402,00
419 674,86
8 532,30
156 736,00
47 675,00
50 000,00
16 191,00
48 445,90

Část II.
Náklady
Neinvestiční náklady celkem
z toho mzdové náklady
zdravotní a sociální pojištění
úrazové pojištění zaměstnanců
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců
učebnice a učební pomůcky, školní potřeby
náklady na vzdělávání zaměstnanců
ostatní provozní náklady
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

19 972 912,97
12 772 110,00
3 739 927,00
50 023,00
97 895,00
68 415,00
170 570,00
3 073 972,97
20 744,09

Distanční výuka
Ode dne 2. 11. do 17. 11. 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 18. listopadu 2020 opět probíhala prezenční výuka.
Od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byla opět zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004
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

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Od 12. 4. 2021 byla zahájena prezenční výuka.
Během distančního vyučování fungovaly komunikační kanály, formy a pravidla výuky na dálku, které
se osvědčily v loňském školním roce. V rámci konzultačních dnů pro jednotlivé třídy zasílali
pedagogové žákům pracovní listy a výukové materiály skrze výdejní den, kde byly v určitém čase
připraveny k vyzvednutí výukové materiály a v následujícím týdnu docházelo opět v předem
vymezeném čase k předání vypracovaných úkolů a materiálů. Dále pedagogové komunikovali také
emailem, některé třídy využili společný messenger k výměně informací, k zasílání podkladů a
výukových materiálů od učitelů. Takto také sdíleli své potřeby, dávali si vzájemné rady a vyměňovali
si zkušenosti, zasílali nám fotografie z aktivit a vypracování úkolů z domova. Podařilo se nám také
online propojení výuky, o kterou měli velký zájem především žáci na 2. stupni základní školy.
Setkávání online formou přinášelo možnost se vidět na dálku, konzultovat a ptát se na konkrétní
učivo a možnost vysvětlení učební látky, sdílení svých potřeb a pocitů, kdy jim chyběla možnost
přímých sociálních kontaktů. Po mírném rozvolnění opatření žáci začali využívat doučování v rámci
konzultačních dnů a předem určených časů.

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 a byl úspěšně dokončen
31. 8. 2021.
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 a byl úspěšně dokončen
31. 8. 2021.

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.
■ 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 21 011 (Obědy do škol IV)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 1. 3. 2020 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 využilo na naší
škole ve školním roce 2020/2021 7 žáků.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
Ve školním roce 2020/2021 jsme nebyli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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