VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
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 2021/2022, základní údaje
o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2021.

Členové školské rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy na zasedání školské
rady dne 20. 9. 2022.

Zpracoval dne 12. 9. 2022

Mgr. Ing. Petr Chromčák, ředitel školy

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

„Přinášíme světlo do života potřebným.“
Toto motto vyjadřuje podstatu existence církevní školy v Krnově.
Předmluva:

„Připravujeme žáky pro uplatnění v životě i ve společnosti. Každý je odlišný, ale všichni
mohou dosáhnout svého maxima.“
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.
Během školního roku
2021/2022 nás
zastihla nepříjemná
zpráva o odchodu
zakladatele této školy
pana magistra
Svatopluka Chlápka
do nebeského
domova. Díky svému
osobitému a
vizionářskému
přístupu vtiskl škole
jedinečnou a
profesionální tvář,
kterou oceňovali a
stále oceňují jak
rodiče a žáci,
tak i odborná a laická
veřejnost. Je důležité
na to nezapomenout a
nadále rozvíjet jeho
principy, postoje,
myšlenky a vize.

Jsem velmi vděčný za Boží přítomnost, která nás v minulém školním roce provázela a
velmi si přeji, aby Boží požehnání setrvalo v naší škole i nadále s námi všemi.

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:
za Slezskou diakonii:

za školu:

za rodiče:

22. 3. 2006
Veronika Šuláková
- Ing. Alena Skotnicová
- Ing. Ludmila Vajdová
- Mgr. Markéta Skalická
- Veronika Šuláková

- Drahoslav Brňák
- 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 - 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 - Společný příběh pro život
ŠVP pro základní školu speciální – Pojď s námi
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 2021/2022, ZŠ a MŠ
Zástupce ředitele školy
Pedagogičtí pracovníci
Třída
MŠ
VIII.A (2., 9., 10. ročník)

Mgr. Markéta Skalická
Učitel
Zuzana Janovská
Alexandra Střížová
Mgr. Markéta Skalická
Eva Petříková

IV.A (5. 7., 9. ročník)

Mgr. Adéla Tošenovská

Družina
Nepedagogičtí pracovníci
Úklid

Lenka Juríčková

Asistent pedagoga
Lenka Juríčková
Karolína Menzelová
Veronika Šuláková
Marie Vrajíková
Gabriela Sopčáková
Ludmila Jurčáková
Bc. Dita Machálková

Martina Švejdíková
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Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2021/2022, ZŠ
Zástupce ředitele školy
Mgr. Markéta Skalická
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
Asistent
II.B (1., 2. ročník)

Mgr. Helena Bajcarová

Aneta Šrubařová

IV.B (3., 4., 5., 6., 9., 10.roč)
V. B ( 3., 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. Jana Češková
Mgr. Petr Kristiník
Iveta Holoušová

Bc. Johana Huplíková
Jana Špinlerová
Tereza Krejčí
Gabriela Backová

Bez třídy
Družina
Nepedagogičtí pracovníci
Úklid
Eva Červeňáková

Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2021/2022, SŠ
Zástupce ředitele školy
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
jednoletka, dvouletka

Mgr. Jitka Tošenovská

Mgr. Markéta Skalická
Asistent pedagoga
Darja Masná
Barbora Pokorná

Nepedagogičtí pracovníci
Úklid
Eva Červeňáková

Nepedagogičtí pracovníci pro všechna pracoviště
Administrativní pracovník
Bc. Vladimíra Kánská
Personalistka
Dita Dybalíková (od 30. 7. 2022 změna příjmení: Dita Koudelková)
Školník
Zdeněk Kocián
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Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí

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

Datum zápisu/přijímacího řízení

Počet
přihlášených dětí

Počet přijatých
dětí pro školní
rok 2021/2022

6. - 7. 5. 2021
8. - 9. 4. 2021
14. 4. 2021
14. 4. 2021

0
3
2
0

0
1
2
0

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
Školní rok 2021/2022 byl provázen různými omezeními onemocnění Covidu-19, které
s sebou neslo také změny ve vzdělávání, a to především vzdělávání distančním způsobem.
Škola si vytvořila funkční systém komunikace s rodiči a žáky, který se dle potřeby bude
využívat také v dalších letech.
Během roku byl ŠVP pro základní školu praktickou ,,Společný příběh pro život“ přepracován
a doplněn o některé změny. Ty se týkaly zejména digitálních kompetencí a promítly se téměř
do všech předmětů. V předmětu informatika, jsme prohloubili učivo v rámci digitální
kompetence, nakoupili různé pomůcky, stavebnice a materiály do výuky.
Na škole vyučujeme dle Školních vzdělávacích programů - pro základní vzdělávání
zpracovaných podle RVP ZV– „Společný příběh pro život“, pro základní vzdělávání zpracovaný
podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS
– „Pojď s námi“ díl I. a díl II., pro střední vzdělávání zpracovaný podle RVP PRŠ II. „Praktická
škola jednoletá a dvouletá – Škola pro život“ , pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle
Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání RVP PV– “Ty a já, spolu to
zvládneme”.
Naše vytyčené cíle se nám daří dobře naplňovat. Rozvíjíme především osobnost žáka,
přihlížíme k jeho individuálním možnostem, spolupracujeme s rodiči, poradenskými centry,
s oddělením sociálně právní ochrany dětí.
Ve výuce dbáme na opakování, procvičování a upevňování praktických dovedností a
vědomostí, stanovení přiměřených cílů, nepřetěžování žáků encyklopedickými vědomostmi.
Veškeré učivo směřujeme k praktickému uplatnění v každodenním životě žáků. Klíčové
kompetence a průřezová témata realizujeme v průběhu celého školního roku. Pořádáme
řadu společných akcí a aktivit s rodiči. Tradici mají environmentální a ekologické aktivity
nebo Integrační koncert s partnery z Polska s hudební a taneční náplní či veřejná vystoupení
pořádaná obcí a místními organizacemi.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022

Třída
II.B (1., 2. ročník)
IV.B (3., 4., 5., 6., 9., 10.roč)
V. B ( 3., 4., 5. ročník)
VII.B (6., 7. ročník)
IX.B ( 8., 9. ročník)
VIII.A (2., 9., 10. ročník)
IV.A (5. 7., 9. ročník)
Celkem základní škola:
Střední škola jednoletá
Střední škola dvouletá
Celkem střední škola:

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

7
7
10
7
10
6
7
54
3
6
9

3
3
7
3
4
0
0
20
0
0
0

4
4
3
4
6
2
5
28
3
6
9

Neprospělo

Přestup do
jiného vzděl.
programu

0
0
0
0
0
4
2
6
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Snížené stupně z chování ve školním roce 2021/2022:
Stupeň z chování
2.
3.

Počet žáků
0
0

Počet omluvených/neomluvených hodin ve školním roce 2021/2022:
ŠKOLA/POLOLETÍ
Základní škola
Střední škola praktická

OMLUVENÉ
1. pololetí

NEOMLUVENÉ
1. pololetí

OMLUVENÉ
2. pololetí

NEOMLUVENÉ
2. pololetí

4088
1175

40
0

4860
1031

86
0

Ve školním roce 2021/2022 závěrečné zkoušky na střední škole neproběhly.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Evaluace preventivního programu školy (původně Minimální preventivní program)
šk. rok 2021/2022

Doba trvání programu:

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

Cílová skupina:

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

Spolupráce s:

školní metodik prevence

Bc. Aneta Šrubařová

výchovný poradce

Mgr. Martina Muroňová

zástupce pro MŠ a ZŠ speciální

Mgr. Markéta Skalická

konzultační hodiny

pondělí 14,00 – 15,00hod

PPP Bruntál

Mgr. Stanislav Toman

Městský úřad Krnov

manažerka prevence kriminality
Mgr. Irena Šindlerová

Odbor sociálně – právní ochrany dětí Městský úřad Krnov
Policie ČR
Městská Policie Krnov
Hasiči Krnov
Open House, o.p.s.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Konsent

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.
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
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- Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027
- Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2021

3. Přehled preventivních aktivit ve školním roce 2021/2022
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

-

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

-

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

-

předávání informací, nabídek pomoci a kontaktů pro žáky na nástěnce primární prevence

-

dle svých schopností a možností a s ohledem na situaci s pandemií SARS-COV-2, byli žáci
zapojováni do života školy (většina školních a volnočasových akcí v 1. pololetí školního roku
byly přesunuty či zcela zrušeny)

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:
-

účast ŠMP na kurzu Konfliktní a obtížné situace ve škole

-

zajistit školení pro všechny pedagogy zaměřené na problematiku rizikového chování a projevů
u dětí a mládeže
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Kvantitativní hodnocení školního roku 2021/2022
Práce pedagogického sboru
Vzdělávací aktivity
Skupinové
nácviky
dovedností žáků s PAS

Účastníci

Odborný
lektor/organizace

Mgr. Jindřiška Krynská

ZŠ Ostrava - Zábřeh

sociálních

Vzdělávání aktérů prevence
Bc. Aneta Šrubařová
různí lektoři
Mezinárodní konference prevence Mgr. Martina Muroňová, Bc.
kriminality
Aneta Šrubařová
různí lektoři
Preventivní aktivity pro žáky školy
Odborný
lektor/organizace

Název vzdělávací aktivity

Realizováno ve třídách

Zdravá 5

1.stupeň, speciální třída ZŠ, SŠ Mgr. Lenka Kurtisová

Bezpečně na cestě

Ochutnávka zdravé svačinky

1.stupeň, speciální třída ZŠ
1.stupeň, 2.stupeň, speciální
třída ZŠ
1.stupeň, 2.stupeň, speciální
třída ZŠ

Preventista PČR
Referent prevence
kriminality
ŠrubařováAneta,
Holoušová Iveta

Trestní odpovědnost

2.stupeň

Preventista PČR

Co dále po škole

8. a 9. ročník

Zaměstnankyně ÚP

Kouření

2.stupeň

Neboj se být cyklista

1.stupeň, speciální třída ZŠ

Pracovník ÚZIS
Mgr.Marcela Skopalová
/SVČ Méďa Krnov

Den požární bezpečnosti

2.stupeň

Hasiči Krnov

Kybernásilí

2.stupeň

Konsent

Bezpečně na prázdniny

Všechny ročníky ZŠ, SŠ

Preventista PČR

Interaktivní výstava CRASH!!!

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) a
monitorovat užívání návykových látek u žáků (prevence závislosti)

-

pravidelná konzultace s třídními učiteli o výskytu rizikového chování ve třídě

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

-

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 2021/2022
Volnočasové aktivity v rámci nespecifické prevence (doučování, akce školy) viz Výroční zpráva
školy 2021/2022.

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 školního 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:

-

-

Důtka ředitele školy

-

-

Krádeže:

-

-

Kyberšikana

-

-

Záškoláctví

-

6

Agresivita

-

1

Vysoká omluvená absence

-

2

(nad 200 omluvených hodin)

Vysoká omluvená absence z důvodu aktuální situace SARS-COV-2 (vysoká nemocnost žáků)
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Závěr:
Cíle preventivního programu školy se během školního roku 2021/2022 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
přispívali ze všech svých sil, k minimalizaci negativních projevů a snažili se vytvářet zdravé klima
školy.

V Krnově dne 30. 6. 2022

Vypracovala: Bc. Aneta Šrubařová

Schválil: Mgr. Ing. Petr Chromčák
ředitel školy

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2021/2022 absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy tyto odborné
semináře a kurzy:
Přehled DVPP ve školním roce 2021/2022
Pracovník

Název akce

Instituce

Termín

Mgr. Jana Češková

Spojení literatury a
hudbyv hodinách ČJL
Klasická relaxační masáž
O dětské řeči aneb řeči o
řeči II
Metodická poradna
Studium pro ředitele škol
a školských zařízení
Konference církevních škol

NPI České republiky

30. 09. 2021

Dexter Academy
Kvic, Nový Jičín

03. 10. 2021
04. 10. 2021

Kvic, Nový Jičín
Kvic, Nový Jičín

14. 10. 2021
22. 10. 2021

Česká biskupská
konference
Středisko vzdělávání
s.r.o.
Vzdělávací institut
pro Moravu
Vzdělávací institut
pro Moravu
INFRA s.r.o.

12. 11. 2021

Spolek červeného
kříže

10. 02. 2022

Barbora Pokorná
Gabriela Sopčáková
Mgr. Markéta Skalická
Mgr. Markéta Skalická
Mgr. Ing. Petr Chromčák
Mgr. Jitka Tošenovská
Mgr. Jitka Tošenovská
Lenka Juričková
Mgr. Ing. Petr Chromčák

Iveta Holoušová

Arteterapie - rozšiřující
profesní kurz
Jak využít smysly pro
efektivní učení
Jak využít smysly pro
efektivní učení
Efektivní řízení školy s
důrazem na motivaci
pracovníků
Zdravotník zotavovacích
akcí

13. 11. 2021
14. 12. 2021
16. 12. 2021
10. 01. 2022
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Mgr. Markéta Skalická

Ludmila Jurčáková

Zdravotník zotavovacích
akcí
Základní kurz bazální
stimulace
Eliminace poruch chování
u žáků s ADHD
Skupinové nácviky
sociálních dovedností žáků
s PAS
Muzikoterapie

Bc. Dita Machálková

Muzikoterapie

Jana Špinlerová

Aktivity podporující
přirozený rozvoj řeči u
dětí
Ředitel školy jako manažer Positive
Ředitel školy jako manažer Positive

Marie Vrajíková
Mgr. Petr Kristiník
Mgr. Jindřiška Krynská

Mgr. Ing. Petr Chromčák
Mgr. Markéta Skalická

Spolek červeného
kříže
IBS, Frýdek Místek

10. 02. 2022

Agentura Majestic,
v.o.s.
ZŠ Ostrava - Zábřeh

06. 04. 2022

Holos, Irena Johanka
Savková
Holos, Irena Johanka
Savková
Kvic, Nový Jičín

15. 05. 2022

04. 03. 2022

12. 05. 2022

15. 05. 2022
26. 05. 2022

25. 08. 2022
25. 08. 2022

Údaje o odborném rozvoji nepedagogických pracovníků
Dita Koudelková
(Dybalíková)
Dita Koudelková
(Dybalíková)

Pracovněprávní a mzdová
problematika v praxi
Jak nechybovat
v pracovněprávních vztazích

Mropor

15. 09. 2021

Mropor

21. 04. 2022

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
DEN

MĚSÍC

ROK

PŘESNÝ NÁZEV MÍSTO
AKCE
KONÁNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
8
9
2021 Zahájení
zahrada ZŠ
školního roku
24

9

2021

Výlet do Úvalna

Úvalno

11

10

2021

Dům umění

Opava

STRUČNÝ POPIS AKCE

Přivítání
rodičů
a
nových
spolužáků, začátek školního roku,
opékání špekáčků.
Návštěva Zrcadlové síně v Úvalně,
příjemné posezení a relaxace na
faře,
prohlídka
historických
předmětů.
Žáci navštívili Projekt Hlava plná
barev. Byl připraven nádherný
program,
kde
si
studenti
vyzkoušeli různé techniky např.
tvoření malby, mícháni barev,
vybarvování a hru s barvami.
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15

10

2021

72 hodin

11

11

2021

Výlov Petrova
rybníku

9

12

2021

Vánoční jarmark

29

1

2022

Knihovna

23

2

2022

10

3

2022

Den otevřených
dveří
Knihovna

21

3

2022

Den Downova
syndromu

12

4

2022

Velikonoční
jarmark

21

4

2022

praxe EFFATHA

9

5

2022

Krnov

17

5

2022

Muzikálová
pohádka
O Popelce

26

5

2022

praxe EFFATHA

prostory SŠ a Žáci se zapojili do celorepublikové
ZŠ
akce, společně uklízeli prostory
kolem školy, pracovali na školní
zahradě a za dobře odvedenou
práci si opekli špekáčky.
Petrův rybník Žáci měli možnost vidět výlov
Krnov
krnovského rybníka, kde se
seznámili s různými druhy ryb.
prostory SŠ
Žáci ve škole vyráběli vánoční
výrobky a pak jsme uspořádali
tradiční vánoční jarmark.
Městská
Zaměstnanci knihovny si pro nás
knihovna
připravili zábavný program na
Krnov
téma: Svět pohádky.
prostory školy Uspořádali jsme den otevřených
dveří pro širokou veřejnost.
Městská
Zaměstnanci knihovny si pro nás
knihovna
připravili zábavný program na
Krnov
téma: Povídání s pohádkou.
prostory školy, Podpořili jsme downův syndrom
prezentace na tak, že jsme měli každou ponožku
internetu
jinou.
prostory školy Žáci vyrobili výrobky, ze kterých
jsme
uspořádali
Velikonoční
jarmark.
sociálně
Žáci měli praxi v dílně, kde si
terapeutická
vyrobili zajíčka a seznámili se s
dílna Krnov
prostory dílen.
Městská
Zaměstnanci knihovny pro nás
knihovna
připravili program na téma:
Krnov
Povídání o zvířátkách. Žáci měli
možnost si vyzkoušet Montessori
skládačky.
Divadlo Opava Navštívili jsme Městské divadlo v
Opavě, kde jsme zhlédli krásnou
muzikálovou pohádku O Popelce.
Žáci měli skvělý zážitek.
sociálně
Žáci byli v keramické dílně, kde si
terapeutická
vyrobili keramického ptáčka.
dílna Krnov
Zaměstnanec dílny vyrobené
ptáčky nechal vypálit v keramické
peci.
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3

6

2022

Sportovní den školní hřiště ZŠ
ke dni dětí.

V rámci dne dětí byl připraven
sportovní den, kde si Žáci
vyzkoušeli různé disciplíny. Potom
přijela pojízdná zmrzlina. Pozváni
byli i přátelé z okolních organizací.
Nakonec jsme si opekli špekáčky.
17
6
2022 Výlet
do Minizoo Opava Navštívili jsme Minizoo v Opavě,
Minizoo Opava
kde jsme viděli spoustu drobných
zvířátek. Pro studenty to byl skvělý
zážitek, moc se jim tam líbilo.
23
6
2022 praxe EFFATHA sociálně
Žáci si dokončili rozdělané
terapeutická
keramické ptáčky, které si
dílna Krnov
glazurou vymalovali. Vytvořili si
tak krásný dárek.
23
6
2022 ukončení
lom u SPC K ukončení školního roku jsme si šli
školního roku
Krnov
opékat špekáčky do krnovského
lomu. Žáci si sami nasekali dřevo a
rozdělali oheň. Bylo příjemné
zpestření dne a rozloučení se
školním rokem. Moc se všichni
těšíme na prázdniny.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUBČICKÁ
17

9

2021

Interaktivní
výstava
CRASH!!!

22

9

2021

30

9

2021

30

9

2021

Obchodní dům Žáci 2. stupně byli poučeni o
Prior, Krnov
možných vážných důsledcích při
porušení pravidel bezpečnosti
silničního provozu. Dále byli
seznámeni s případnými riziky pro
chodce, cyklisty, motocyklisty i
automobilisty.
přednáška na učebna IKT
Žáci 2. stupně byli během
téma
Trestní
přednášky seznámeni s pojmem
odpovědnost
trestní odpovědnost - kdy a jak za
jakých podmínek vzniká, jak je
vedeno trestní řízení. Dále se
dozvěděli, jaký je rozdíl mezi
přestupkem a trestním činem.
přednáška pro učebna IKT
Zaměstnankyně
ÚP
Bruntál
vycházející žáky
provedla s žáky IX. B přednášku na
téma: Co dále po škole
Interaktivní
Obchodní dům Žáci IV. B byli poučeni o možných
výstava CRASH
Prior, Krnov
vážných důsledcích při porušení
pravidel bezpečnosti silničního
provozu. Dále byli seznámeni s
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22

10

2021

preventivní
program
Kouření

učebna IKT

3

11

2021

Výtvarná soutěž

Havířov

4

11

2021

program Zdravá relaxační
5
místnost

10

11

2021

výlov Petrova Petrův rybník
rybníku

16

11

2021

Bezpečně
cestě

19

11

2021

Interaktivní
výstava
CRASH!!!

2

12

2021

Interaktivní
výstava
CRASH!!!

31

1

2022

Návštěva
knihovny

případnými riziky pro chodce,
cyklisty,
motocyklisty
i
automobilisty.
Cílem preventivního programu na
téma Kouření bylo představit
žákům 2. stupně rizika související s
kouřením
a
motivovat
k
rozhodnutí nekouřit.
Výtvarná soutěž na téma Barevný
podzim
(libovolná
technika,
formát)
Žáci 1. stupně a speciálních tříd se
zúčastnili vzdělávajícího programu
Zdravá 5, kdy byli seznámeni
zábavnou a interaktivní formou se
zásadami zdravého životního
stylu, včetně zdravého stravování.
Žáci II. B na výlovu Petrova
rybníku.

na kmenové třídy

Preventistka Policie ČR seznámila
žáky 1. stupně a speciální třídy se
zásadami bezpečného chování na
silnici a s prací policistů.
Obchodní dům Žáci II. B byli poučeni o možných
Prior, Krnov
vážných důsledcích při porušení
pravidel bezpečnosti silničního
provozu. Dále byli seznámeni s
případnými riziky pro chodce,
cyklisty,
motocyklisty
i
automobilisty.
Obchodní dům Žáci V. B navštívili výstavu
Prior, Krnov
CRASH!!!, na které byli poučeni o
možných vážných důsledcích při
porušení pravidel bezpečnosti
silničního provozu. Dále byli
seznámeni s případnými riziky pro
chodce, cyklisty, motocyklisty i
automobilisty.
městská
Vzdělávací program - Zima, žáci
knihovna
byli seznámeni se zimními sporty,
Krnov
dřívějšími zimními zvyky a lidovými
pranostikami o zimě
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3

2

2021

Mezinárodní
den modliteb

evangelický
Průvodci seznámili žáky IV. S
kostel
a interiérem budov a specifiky
židovská
daných církví
synagoga
v
Krnově
třídy ZŠ
V tvořivých dílnách žáci přivítali
jaro.

21

3

2022

Vítání jara

5

4

2022

Ochutnávka
zdravé svačinky

prostory ZŠ

7

4

2022

Ochutnávka
zdravé svačinky

prostory ZŠ

20

4

2022

22

4

2022

Sportovní
závody
Den Země

6

5

2022

16

5

2022

17

5

2022

26

5

2022

Preventivní program pro žáky 1. a
2. stupně zaměřen na zdravý
životní styl. Žákům a hostům byla
připravena ochutnávka ovoce,
zeleniny, müsli a zdravého nápoje.
Preventivní program pro žáky 1. a
2. stupně zaměřen na zdravý
životní styl. Žákům a hostům byla
připravena ochutnávka zeleniny,
tvarohové pomazánky a zdravého
nápoje.
Účast na štafetovém závodě

sportovní
stadion Krnov
školní
třídy, Žáci I. a II. stupně vyrobili plakáty a
okolí školy
plnili úkoly na téma "Co mohu
vykonat pro naši Zemi", seznámili
se s historií Dne Země, třídili
odpady a uklidili okolí školy a řeky.
Výtvarná soutěž Havířov
Výtvarná soutěž na téma Pohádka
- pohádková bytost (kombinovaná
technika)
Program Neboj dopravní hřiště Žáci 1. stupně a IV. B se zúčastnili
se být cyklista
SVČ Krnov
programu: Neboj se být cyklista,
kdy si vyzkoušeli na dopravním
hřišti bezpečnou jízdu na kole a
orientaci v dopravním provozu.
Divadelní
Slezské divadlo Žáci II. B shlédli divadelní
představení
Opava
představení Popelka
Popelka
Život u rybníka
Petrův rybník
V rámci celoškolní akce žáci
navštívili Petrův rybník, seznámili
se nejen s životem u rybníka, ale i
s jeho živočichy (kapr, štika,
sumec, pstruh). Nakonec si
prohlédli čistírnu odpadních vod.
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8

6

2022

Kybernásilí

počítačová
učebna

Preventivní program pro žáky 2.
stupně zaměřen na problematiku
rizik spojených s užíváním
internetu a sociálních sítí.
15
6
2022 školní výlet
Zoo Olomouc
Školní výlet V. B za zvířátky
21
6
2022 Bezpečně
na prostory ZŠ
Setkání s preventistou PČR - Žáci
prázdniny s PČR
ZŠ a SŠ byli seznámeni s riziky
nebezpečného
chování
o
prázdninách
a
poučeni
o
základních pravidlech bezpečnosti
při pobytu doma a venku.
3
6
2022 Sportovní
hřiště
ZŠ Celoškolní sportovní
akce
dětský den
Hlubčická
s opékáním.
6
6
2022 Den otevřených KHS
Žáci druhého stupně navštívili v
dveří hasičská
rámci dne otevřených dveří
stanice
hasičskou stanici v Krnově.
28
6
2022 třídní výlet IX. B Bruntál
Návštěva bruntálského zámku a
Uhlířského vrchu.
28
6
2022 třídní výlet II. B Bruntál
Návštěva bruntálského zámku a
interaktivní výstavy Městského
muzea Bruntál.
ŠKOLNÍ DRUŽINA HLUBČICKÁ
17
9
2021 Ekologický
ŠD
Celý školní rok ekologický kroužek
kroužek
zaměřený na ekologické aktivity,
vycházky do přírody, návštěvy
ekologických výstav, minizoo, péči
o školní zvířátko
18
9
2021 Den bez aut
ŠD
Dostav se do školy, školní družiny
pěšky bez aut na kole či koloběžce
4
10
2021 Výlet do ZOO ZOO Zlín
V
rámci
spolupráce
s
Lešná
pedagogickou školou v Krnově, se
8 dětí zúčastnilo celodenního
výletu do Zoo ve Zlíně
10
2021 Den zvířat
ŠD
Představení svého domácího
mazlíčka - prezentace svých
mazlíčku, jejich potřeb a péče
14
10
2021 Záložky do knih ŠD
Česko-slovenský projekt záložky
spojují školy
do knihy spojuje školy. Výměna
vytvořených záložek školou a
slovenskou speciální školou v
Košicích na téma: OKOUZLUJÍCÍ
SVĚT
KNIŽNÍCH
PŘÍBĚHŮ,
POHÁDEK A BÁSNÍ
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

21

10

2021

25

11

2021

7

12

2021

15

12

2021

16

12

2021

27

1

2022

31

1

2022

21

3

2022

4

4

2022

6

4

2022

72 hodin

školní dvůr a Účast
na
celorepublikovém
zahrada
ekologickém projektu úklidu úklid v okolí školy a řeky Opavy a
Opavice,
pravidelné
třídění
odpadu ve školní družině, šetření s
vodou a energiemi
Bijásek v ŠD
ŠD
Promítání animovaného filmu ve
školní družině - prohlubování
zásad společenského chování
(náhrada návštěvy kina)
Odpoledne
v KRNOV
Návštěva solné jeskyně - podpora
solné jeskyni
zdravého životního stylu
Výroba mýdla
ŠD
Ve spolupráci s dílnou Slezské
diakonie EFATTHA - výroba
glycerinového
mýdla
jako
vánočního dárků
Setkání
u ŠD
Setkání s rodiči, rodinnými
vánočního
příslušníky a příznivci dětí školní
stromečku
družiny u vyzdobeného vánoční
stromu, děti si připravily pásmo
koled, písni a básniček, k zahřátí
byl opékaný buřtík, punč a sladký
perníček. Prodejní výstava žáků
střední školy.
Tříkrálová sbírka ŠD
V rámci spolupráce s Charitou
Krnov vybráno rodiči, dětmi a
zaměstnanci školy 1000Kč
Bijásek v ŠD
ŠD
Promítání animovaného filmu ve
školní družině - prohlubování
zásad společenského chování
(náhrada návštěvy kina)
Bijásek ŠD
ŠD
Promítání animovaného filmu ve
školní družině - prohlubování
zásad společenského chování
(náhrada návštěvy kina)
Ponožkový den ŠD, prezentace Den na podporu dne lidi s
na internetu
Downovým syndromem - krátké
seznámení se symbolem ponožek
Den v modré
ŠD, prezentace Den na podporu autismu na internetu
přiblížení života s poruchou
autismu
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12

4

2022

Výstava Brána MěÚ KRNOV
recyklace

21

4

2022

Velikonoční
tvoření
maminkami

s

Návštěva výstavy nazvanou Brána
recyklace
zaměřené
na
recyklované výrobky
ŠD
Velikonoční dílnička pro maminky
a další rodinné příslušníky. Výroba
ptačího hnízdečka z juty a látky.
Děti si vyrobily papírové košíčky,
odpoledne v pohodové atmosféře,
povídání a pohoštění. Účast 5
maminek s dětmi a 2 sourozenců
okolí
řeky Společný sběr odpadků v okolí
Opavy
a řeky Opavy a Opavice na podporu
Opavice
Dne Země, prohlubování zásad
péče o životní prostředí
Evangelický
Společné setkání - poslech písní a
kostel Krnov
požehnání. Účast 6 dětí
školní hřiště
Společné setkání školních družin
na školním hřišti - závodivé hry,
soutěže a závěrečné opékání
Klub senioru Pásmo písniček, básní a tanečku na
Krnov
téma maminky a babičky

21

4

2022

Den Země

22

4

2022

3

5

2022

Diakonická
bohoslužba
Setkání školních
družin - 2. ZŠ

12

5

2022

18

5

2022

Den matek v
klubu
pro
seniory
Mini Zoo
Opava

25

6

2022

Život v úle

2

6

2022

7

6

2022

Den dětí
oslavou
narozenin
kamaráda
Platforma se SPŠ školní zahrada
v Krnově v rámci
inkluze

8

6

2022

městská
knihovna
Krnov
s rodinná
zahrada

Setkání u kafíčka školní zahrada
s
rodiči
a
rodinnými
příslušníky

Výlet zaměřený na ENV tématiku svět zvířat
Názorná ukázka včelího úlu,
včelařských pomůcek, hry a kvízy
na téma včely, ochutnávka medu
Návštěva rodinné zahrady - hry,
soutěže a kvízy. Gratulace s
předáním dárků a opékání
Setkání s odborníkem pro rodiče
na téma "Jak být dobrý rodič naberte dech! "v rámci platformy
inkluze a spolupráce se SPŠ v
Krnově, hry, zábavné soutěže a
vyhodnocení se studenty SPŠ
Hudební a taneční vystoupení pro
rodiče a rodinné příslušníky s
malým občerstvením. Ukázka
hudebního vystoupení s jarní
tématikou
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9

6

2022

Bijásek ŠD

ŠD

15

6

2022

16

6

2022

Promítání animovaného filmu ve
školní družině - prohlubování
zásad společenského chování
(náhrada návštěvy kina)
Setkání školních školní hřiště
Společné setkání školních družin
družin - 1. ZŠ
na školním hřišti - závodivé hry,
soutěže a závěrečné opékání
Šípkovaná
Petrův
dvůr Šípkovaná vedená lesem do lomu,
Krnov
kvízy, hlavolamy, závodivé hry –
naučno - zábavné odpoledne
zaměřené na enviromentální
tématiku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPC
8.
9.
2021

Výlet do ZOO

ZOO Ostrava

13.

10.

2021

72 hodin

SPC Krnov

2.

11.

2021

Uctívání
Městský
památky
hřbitov Krnov
padlým vojákům

3.

11.

2021

Pouštění draka

8.

11.

2021

Zooterapie
- Herna SPC
želvy a činčily

21.

3.

2022

Vítání jara

Sídliště Krnov

SPC Krnov

Školním autem jsme se jeli podívat
na zvířátka, kde jsme se dozvěděli
o zvířatech spoustu zajímavých
informací, projeli jsme se vláčkem
a na závěr jsme se
osvěžili
výbornou zmrzlinou.
Žáci
společně
vytvořili
hliníkožrouta,
zdravou
a
nezdravou planetku, poskládali
velké puzzle naší Země. Žáci plnili
různé úkoly, pracovní listy na téma
třídění, pomoc naší Zemi. Nakonec
žáci sbírali okolo sídliště odpadky,
které znečišťují a škodí naší
planetě.
Cestou na hřbitov jsme koupili
svíčky, které každý žák s pomocí
asistenta zapálil a přiložil na hrob
padlých vojáků.
Nejdříve si každý žák vyrobil
malého draka a následně je
pouštěli na sídlišti.
Žáci se seznámili s želvou a
činčilou, dozvěděli se, jejich stavy
těla, také, čím se živí, kde žijí, jejich
vtipné historky. Žáci si zvířata
prohlídli a pohladili.
Společně s žáky jsme vyrobili
Moranu ze slámy, poté jsme s ní
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20.

4.

2022

11.

5.

2022

25.

5.

2022

1.

6.

2022

3.

6.

2022

8.

6.

2022

17.

6.

2022

prošli sídliště a společně jsme ji a
zimu hodili do řeky, címž jsme
přivítali první jarní den.
Den Země
SPC Krnov
Žáci se zábavnou formou dozvídali
informace o naší planetě, vyrobili
si malou zemi. Každý si upekl
perník ve formě země, kterou si
pak potravinovou barvou ozdobil a
poté i snědl. Nakonec jsme prošli
sídliště a posbírali veškeré
odpadky, které škodí naší Zemi.
Výlet do Opavy Opava
Společně s žáky jsme se vydali
V. A.
vlakem na výlet do Opavy, kde
objevovali
krásy
opavského
náměstí, parku a různých
zajímavostí.
Ochutnali
také
výbornou zmrzlinu.
Poznávání
Petrův rybník
Seznámení se s vodními živočichy
vodního světa
a rostlinami v Petrovém rybníku.
Divadlo
Krnov
Do školy za žáky přijela p.
Kočkohrátky Harasimová,
která
dětem
Den Dětí
vyprávěla a zahrála příběh o
koťátku. V odpoledních hodinách
jsme si zašli na zmrzlinu a zákusek
do kavárny.
Sportovní den
ZŠ Hlubčická
Žáci si vyzkoušeli různé sportovní
disciplíny,
jako
je
házení,
prolézání, skákání. Poté jsme
dostali medaile a diplomy za účast
a jako největší odměnu si žáci
zasloužili výbornou zmrzlinu.
Piknik v přírodě Chářovský park S žáky jsme společně došli do
Chářovského parku, který jsme si
prohlédli, vyfotili jsme se u krásně
kvetoucích rostlin. Poté jsme na
trávu položili deku a vychutnali si
svačinu v trávě.
Výlet do Jiříkova Pradědova
Školním autem jsme se vydali na
V. A
galerie Jiříkov
výlet do Jiříkova, kde jsme si
prohlédli nejrůznější dřevěné
sochy od zvířátek až po betlém.
Žáci si užili spoustu zábavy na
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22.

6.

2022

Sportovní den

29.

6.

2022

Integrační
koncert školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA SPC
14
9
2021

3

11

2021

23

2

2022

1

6

2022

ručně
vyřezaném
kolotoči,
klouzaček nebo houpaček.
Zahrada SPC
Žáci mají za úkol splnit 12 disciplín
- házení, běhání, skákání, stavění v
písku, za které žáci získají odměnu
v podobě čokoládové medaile.
Kostel
sv. Žáci si poslechnou koncert naší
Ducha
školy, kterou organizuje p.
Kristiník, na klavír hraje p.
Špinlerová

Hrátky
knihovně

v Městská
Prohlížení knížek, hry s novými
knihovna
dřevěnými hračkami
Krnov
Dušičky
Městský
Výlet na hřbitov, zapálení svíček
hřbitov
padlým vojákům
Den otevřených Střední škola S žáky školní družiny jsme se byli
dveří
HLB
podívat
na
střední
školu
praktickou, kde jsme měli možnost
prohlídnout si prostory, vyzkoušet
si různé pomůcky a seznámit se s
kamarády.
Den dětí
Cukrárna SPC
Oslava dne dětí se zmrzlinou a
zákuskem

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPC
29
9
2021

ZOO Ostrava

Ostrava

9

5

2022

Kozí farma

Arnultovice

10

5

2022

Arboretum

Nový dvůr

13
24

5
6

2022
2022

Rozhledna
Koupaliště

Krnov
Krnov

Děti z mateřské školy se seznámily
se zvířátky v ZOO.
Děti si užily den ve volném běhu
mezi kozami, mohly si je pohladit a
nakrmit.
Seznámení se a poznání přírody,
okrasných keřů a květin.
Vycházka – poznávání okolí.
Hrátky s vodou.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekce ČŠI.
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Hospodaření školy za rok 2021
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
nepeněžní dar, televizor
bezúplatně předané respirátory, testy
Tržby z prodeje majetku (automobil)
ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb.§38 odst.9,ČÚS 413 bod 4.1.4)

22 441 118,39
21 786 182,00
249 072,14
25 097,10
223 601,00
64 995,00
5 000,00
39 091,15
5 000,00
43 080,00

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

22 442 661,73
14 416 385,00
4 738 025,00
57 173,00
244 067,00
163 278,12
92 941,50
2 730 792,11
-1 543,34
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