
Základní škola, Dětský domov,  
Školní družina a Školní jídelna 

Vrbno p. Pradědem  
nám. Sv. Michala 17,  

příspěvková organizace 
793 26 Vrbno pod Pradědem  

IČ: 00852619 

___________________________________________________________________ 
IČ :  00852619, č í s lo úč tu:  4438771/0100, datová schránka: xkfhkxr ,  te l .  554 751 720 

 
 

 
 

 

 
Výroční zpráva  

o činnosti školského zařízení  
za rok 2018 / 2019 

 

 
 

2019 

 

Zpracovali 

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace 

Mgr. Markéta Remešová, ZŘ 

Bc. Veronika Jurašíková, sociální pracovnice 

Tomáš Rybář, ekonom organizace 

Jana Kalincová, personalista organizace 

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se spec. vzd. potřebami  

 

 



Stránka 2 z 29 
 
Obsah:  

Obsah	
Úvodní slovo ředitele ................................................................................................................................................ 3 

Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení, adresy pro 

dálkový přístup, údaje o školské radě) ................................................................................................................. 4 

Přehled oboru vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku ............................... 7 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 2018/2019 ................................ 7 

Přehled pracovníků organizace ............................................................................................................................ 8 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy, údaje 

za školní družinu a školní jídelnu ............................................................................................................................ 10 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................................... 17 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení EVVO ............................................................. 18 

Údaje o aktivitách na veřejnosti .......................................................................................................................... 22 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, údaje o dalších provedených kontrolách ...... 25 

Údaje o zapojení zařízení do rozvojových programů ...................................................................................... 26 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací ..................................................................................................... 27 

Spolupracující organizace, nadace a partneři ................................................................................................ 27 

Základní údaje o hospodaření ............................................................................................................................. 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 3 z 29 
 
Úvodní slovo ředitele 

Máme za sebou téměř celý rok 2019, který byl pro naše zařízení rokem velkých změn nejen 

v oblasti změny vedení organizace, ale také v oblasti implementace nových prvků 

vzdělávání a prezentace naší práce vůči veřejnosti, protože zejména tato má o naší práci 

velmi zkreslené představy.  

Za dobu od 1. 7. 2019 jsme udělali obrovský kus práce. Aktivně jsme začali z pohledu 

propagace využívat sociální sítě, kde jasně zveřejňujeme výsledky naší práce, diskutujeme 

s veřejností apod. V oblasti spolupráce s organizacemi v našem městě jsme zúžili spolupráci 

s Městem Vrbno pod Pradědem, s Mateřskou školou Jesenická či s místní farností. 

Máme nové logo, inovujeme webové stránky, chceme se stát pevnou součástí vzdělávací 

soustavy ve městě, být pro město a kraj, kde jsme a kde působíme, hrdými partnery. 

Podařilo se nám navázat spolupráci s nadací Agel, s níž jsme dohodli pomoc pro 

vzdělávací aktivity a školní pomůcky našich dětí. Jsme ve stavu hledání nového patrona 

zařízení, novým partnerem je pro nás i krnovská Kofola. 

V současné době rozjíždíme partnerství s městem na plánovaném projektu úpravy parku 

před naším zařízením. Rovněž jsme si dali závazek, že se v rámci EVVO budeme starat o 

prostor okolo kostela, který je znečišťován mnohými občany. 

Jsme pyšní na to, že jsme získali certifikát od společnosti EDUin, o. p. s. ve značce „Rodiče 

vítáni.“ Komise posoudila náš přístup k zákonným zástupcům a rozhodla, že splňujeme 

kritéria pro udělení certifikátu. 

Chci touto cestou poděkovat svému týmu, který veškeré změny aplikuju do praxe, a práce 

je jim posláním. Jejich odhodlání, tvrdá a těžká práce, empatie a otevřenost je pro mne 

hodnotnější než plivání na péči v sociálních službách na internetových sítích čí mailech. 

Jsem hrdý na svůj nový tým. 

Cesta je dlouhá. Víme o našich problémech. Snažíme se je postupně řešit. Držte nám palce! 

         

Jan Vavřík 
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Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, 

údaje o vedení, adresy pro dálkový přístup, údaje o školské radě) 

 

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní  jídelna, Vrbno p. Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace  

IČ:  00852619 

sídlo:  nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, 793 26  

tel.  554/751720 

identifikátor právnické osoby: 610 551 248 

ředitel:  Mgr. Jan Vavřík 

e-mail ředitel: jan.vavrik@ddvrbno.cz 

zást. ředitele: Mgr. Markéta Remešová 

e-mail ZŘ:  marketa.remesova@ddvrbno.cz 

zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18, IČ: 70890692 

 

Vymezení hlavního účelu organizace 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova 

žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, 

případně zletilé osobě do 19 let. 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

• poskytuje základní vzdělání; 

• poskytuje zájmové vzdělávání; 

• zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí 

soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a 

náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a 

vzdělávání; 

• zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po 

ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do 

věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou 

a zařízením; 

• zabezpečuje stravování dětí, žáků; 

• zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
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Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná 

jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost 

organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními 

předpisy. 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): 

organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou. 

Školská rada: Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 

a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ 

LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. 

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. 

(školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září 2005. Pro další tříleté volební období 

proběhly dne 4. 9. 2017 volby členů ŠR. 
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Přehled oboru vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském 

rejstříku 

Vzdělávací programy 

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového 

vzdělávacího programu: 

• 79-01-B základy vzdělání 

• 79-01-B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10r. 0 měsíců 

• 79-01-C základní vzdělávání 

• 79-01-C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců 

Bližší specifikace 

• 1-8 ročník: Škola dětem otevřená - škola pro všechny. 

• 9. ročník - Škola dětem otevřená, č. j. 16/07/Ř 

• ZŠS: Michalka, č. j. 28-10/Ř 

• ŠD: Cesta za poznáním č. j. 38-06/Ř 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 

2018/2019 

Správní řízení ve ŠR 2018/2019 

Celkem přijato v průběhu roku 7 žáků. Jedno přeřazení mezi vzdělávacími programy. ZŠ 

praktická => ZŠS (na základě diagnostiky). 

Žáci, kteří ukončili docházku k 30. 06. 2019: celkem 2 žáci. (1x SOU Bruntál - kuchař, 1x 

Praktická škola Lipová lázně). 

Zápis: duben 2019 - žádný přijatý žák. Jedno nepřijetí žáka z důvodu nedoložení 

diagnostického šetření. 

Podpůrná opatření: podpůrná opatření 3, 4, 5 stupně. 

Údaje o pedagogických radách: pedagogická rada se schází 6x ročně a projednává 

např.: plnění koncepčních záměrů, hodnocení výchovně vzdělávací práce školského 

zařízení (plán práce, plán EVVO), kontrolní a hospitační činnost, VKS, legislativní rámec 

předpisů + Organizační a Školní řád + směrnice, BOZP a PO, DVVP a metodické akce, PRCH 

(Prevence rizikového chování), jeho plnění, činnost školní družiny a zprávy o činnosti AP, 

činnost zájmových útvarů aj. 
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Přehled pracovníků organizace 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 

Učitelé k 31. 08. 2019      3, 6 úvazků 

Asistenti pedagoga k 31. 08. 2019    5, 53 úvazků 

Kvalifikace učitelů - VŠ magisterské (speciální pedagogika) 3, 6  úvazků 

Kvalifikace asistentů pedagoga: 

• 1 úvazek: SŠ + VŠ – obor speciální pedagogika, titul Bc. 

• 1 úvazek – SŠ + VŠ – obor vychovatelství, titul Bc. 

• 0, 625 úvazek – SŠ + VŠ – obor speciální pedagogika, titul Bc. 

• 0, 909 úvazek – SPŠ Krnov – obor sociální a pedagogická činnost 

• 2 úvazky – SŠ + kurz asistenta pedagoga 

• 0, 4 úvazku uklízečka ZŠ 

 

DĚTSKÝ DOMOV 

• Vychovatelé k 31. 08. 2019 – 14 úvazků vč. vedoucí vychovatelky +  statutárního 

zástupce 

• Bezpečnostní pracovníci – 4 úvazky (nepedagogové) 

• Asistenti pedagoga v DD – 1 úvazek 

• Pracovník v soc. službách – 1 úvazek 

• Uklízečka na DD – 0,75 úvazku 

Kvalifikace vychovatelů 

• VŠ magisterské  - Sociální pedagogika   - 3,0 úvazku 

• VŠ bakalářské - Sociální patologie a prevence  - 1 úvazek 

• VŠ bakalářské - Speciální pedagogika – 3 úvazky 

• SŠ + splněny kvalifikační předpoklady v programu celoživotního vzdělávání – 7 

úvazků 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

• 0,3 úvazek VŠ magisterské 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

• Vedoucí školní jídelny – 1 úvazek, SŠ ekonomická 

Kuchařky 

• 2 úvazky, SOU – vyučeny v oboru)  

• 0, 75 úvazku, SOU + zaučena) 

 

Další zaměstnanci organizace k 31. 08. 2019 

• 1 úvazek sociální pracovnice, titul bakalář 

• 1 úvazek účetní, SŠ ekonomická 

• 1 úvazek personalistka, nákupčí, skladnice, SŠ 

• 1 úvazek administrativní pracovnice 

• 0, 4 úvazku skladové dělnice 

• 1 úvazek údržbář 

• 0, 6 úvazku provozář – údržbář  

• 0, 5 úvazku pradlena 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy, údaje za školní družinu a školní jídelnu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Celkem přijato v průběhu roku 7 žáků, jedno přeřazení mezi vzdělávacími programy, ZŠ 

praktická => ZŠS (na základě diagnostiky). 

Žáci, kteří ukončili docházku k 30. 06. 2019: celkem 2 žáci (1x SOU Bruntál - kuchař, 1x 

Praktická škola Lipová lázně). 

Stav žáků k 28. 06. 2019 

• I. třída: 8 

• II. třída 11 

• III. třída 7 

• IV. třída zrušena v listopadu 2018 

Prospěch a výchovná opatření za I. pololetí 2018/2019 

• Prospělo s vyznamenáním: 8 žáků. 

• Prospělo: 19 žáků. 

• Neprospělo: 0 žáků. 

• Pochvala třídního učitele: 7 žáků. 

• Druhý stupeň z chování: 1 žák. 

• Docházka omluvená: 709 hodin, průměr: 26, 3 hodiny na žáka. 

• Docházka neomluvená: 113 hodin, průměr 4, 2 hodiny na žáka. 

• Průměr na třídu: I. třída 1,56 / II. třída: 1,65 / IV. třída 2,70 

Prospěch a výchovná opatření za II. pololetí 2018/2019 

• Prospělo s vyznamenáním: 9 žáků. 

• Prospělo: 15 žáků. 

• Neprospělo: 2 žáci. 

• Napomenutí třídního učitele: 2 hodiny. 

• Důtka třídního učitele: 1 žák. 

• Pochvala třídního učitele: 7 žáků. 

• Pochvala ředitele školy: 3 žáci. 

• Docházka omluvená: 692 hodin, 26,1 hodin průměr na žáka. 

• Docházka neomluvená: 0 hodin. 

• Průměr na třídu: I. třída1,36 / II. třída: 1,66 / IV. třída: 2,58 
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DĚTSKÝ DOMOV 

Dětský domov má kapacitu 48 dětí. Domov je rozčleněn na 6 rodinných skupin. Péči o děti 

v rámci rodinné skupiny zajišťují zpravidla dva pedagogičtí pracovníci - vychovatelé. Noční 

služba je v zařízení zajišťována zpravidla dvěma nepedagogickými pracovníky - 

bezpečnostní pracovníci. Každá rodinná skupina má k dispozici plnohodnotnou bytovou 

jednotku se sociálním zařízením, kuchyní, jídelním koutem, obývacím prostorem, místností 

pro vychovatele a pokoji dětí. Pokoje dětí jsou určeny maximálně pro tři osoby. Pokoje jsou 

standardně vybaveny a splňují podmínky pro jejich odpočinek, školní přípravu i trávení 

volného času dětí. 

Ukončení pobytu:    7 dětí 

Návrat do biologické rodiny:                 3 děti 

Předání do pěstounské péče:   0 dětí 

Ukončení pobytu z důvodu plnoletosti   

a ukončení přípravy na povolání:  2 děti 

Přemístění do jiného zařízení: 2 děti (DD a ŠJ Radkov – Dubová; VÚ, SŠ a ŠJ 

Žulová) 

Přijetí nových dětí:    14 dětí 

Útěky:     19 x 

Smlouvy o prodlouženém pobytu:   2 smlouvy 

Prodloužení ústavní výchovy:   11 

Ve sledovaném období bylo učiněno 51 správních řízení a z toho vydáno 25 rozhodnutí. 

V celkem 26 případech bylo řízení zastaveno. 

Údaje o vzdělávání dětí na DD 2018/2019 

Počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ:   4 děti 

Počet dětí navštěvujících ZŠ při naší organizaci:  16 dětí 

Počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Karlovice:   6 dětí 

Počet dětí navštěvujících ZŠ ve Vrbně pod Pradědem: 13 dětí 

Počet dětí studujících PŠ dvouletou:    1 dítě  

Počet dětí studujících OU:      5 dětí 

Počet dětí studujících SOŠ:     2 děti 

Počet dětí studujících SŠ:     1 dítě 
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Přehled o dalším vzdělávání dětí po ukončení základní školy ve školním roce 2018/2019 

Odborné učiliště a PŠ, Lipová - lázně 458, obor: Praktická škola dvouletá:  1 dítě 

Odborné učiliště a PŠ, Lipová - lázně 458, obor: Provozní služby:   1 dítě 

Odborné učiliště a PŠ, Lipová – lázně 458, obor: Stravovací a ubytovací služby: 4 děti 

SOŠ Bruntál, Krnovská 998/9, obor: Zednické práce:     1 dítě 

SOŠ Bruntál, Krnovská 998/9, obor: Pečovatelské služby:    1 dítě 

SŠ, DD a ŠJ, Velké Heraltice, Opavská 1, obor: zahradnické práce:    1 dítě 

Údaje o pobytech dětí mimo zařízení: za sledované období bylo přijato celkem 460 žádostí 

o schválení pobytu mimo zařízení u rodinných příslušníků. Z tohoto počtu jich bylo kladně 

vyřízeno celkem 437. 

Údaje o spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany: ve sledovaném období naše zařízení 

spolupracovalo s orgány sociálně-právní ochrany dětí níže uvedených úřadů: 

• Městský úřad Bruntál 

• Městský úřad Bohumín 

• Městský úřad Bílovec 

• Městský úřad Krnov 

• Městský úřad Nový Jičín 

• Městský úřad Odry 

• Městský úřad Ústí nad Orlicí 

• Magistrát města Olomouce 

• Magistrát města Opavy 

• Městský úřad Rýmařov 

• Statutární město Karviná 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava – Jih 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava 

Všem zaměstnancům orgánů sociálně-právní ochrany výše uvedených úřadů patří 

poděkování za jejich vstřícný přístup, těšíme se na další spolupráci. 

Vypracovala: Bc. V. Jurašíková, sociální pracovnice 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Celkem 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poprvé umístění do ŠD žáci 

s potřebou AP (od 4 stupně podpůrných opatření). Využívány možnosti individuální péče, o 

kterou mají zákonní zástupci zájem. 

Navýšení zájmu o ŠD ze stran zákonných zástupců. Požadavek prodloužení družiny od 

zákonných zástupců. 

Hlavní činnosti ŠD 

a) relaxační činnost: je organizována kolektivně i individuálně s přihlédnutím 

k věkovému složení dětí. Děti si rády povídají, poslouchají hudbu, malují a tančí. 

Oblíbené je rovněž sledování pořadů pro děti, pohádek a to jak v Tv tak i na DVD. 

Družina v tomto směru slouží hlavně k odbourávání únavy a stresu po vyučování. 

Nově se děti mohou zabavit stolními hrami, sportovním náčiním, stavebnicemi ze 

dřeva, které jsme zakoupili ze Šablon II. U dětí jsou oblíbené stolní společenské hry, 

námětové hry, skládání kostek atd. Vše je směřováno k odpočinku jak po mentální, 

tak i fyzické stránce. Děti baví i práce a odpočinkové hry na PC. V II. polovině roku 

jsme se hodně věnovali slabikotvorným skládačkám a výtvarné činnosti - práce 

s keramickou hlínou.  

b) Zájmová činnost: většina dětí je temperamentní. Proto část pobytu ve školní družině 

trávíme v tělocvičně nebo  mimo budovu školy při sportovních hrách, vycházkách 

a dalších fyzicky náročnějších činnostech. Samozřejmě při přihlédnutí na věk dítěte 

a povětrnostní podmínky. Oblíbené jsou míčové hry a honičky, koloběžky. U 

menších dětí jsou populární dětské hry vytvořené vlastní představivostí. Děti si rády 

vytvářejí i různé osobní ozdoby (korálky, náramky) čímž se zdokonalují a utvrzují jejich 

pracovní návyky, manuální zručnost a jemná motorika. Při vycházkách se 

zaměřujeme i na pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin a dopravní výchovu. 

V rámci arteterapie rozvoj motorických schopností žáků a psychické zklidnění. 

c) Ostatní činnost: děti se starají o květiny v ŠD (zalévání, kypření), jsou vedeny k úklidu 

prostor družiny a také k úklidu her a hraček. Děti se učí k šetření majetku, vybavení, 

které máme k dispozici. Vyzdvihuji pomoc starších dětí při výrobě pomůcek pro děti 

mladších ročníků- především druhý stupeň. 

Hodnocení dětí 

Větší výchovné problémy, které by vedly k přísnějším postihům, se zatím nevyskytují. Děti se 

chovají většinou zcela v souladu se svou osobností a mentálním postižením. Většina 

přestupků se řeší domluvou. Problémem je verbální vyjadřování dětí (hrubé výrazy) a také 

u některých mírný sklon k fyzickému násilí. Tyto vztahy je potřeba řešit komplexně v rámci 

celého výchovně-vzdělávacího procesu. Je potřeba říci, že i tyto problémy se daří 
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odstraňovat. Děti mají k sobě kamarádský a družný vztah, který se projevuje při společných 

hrách a pracích. Starší pomáhají mladším. 

Vzhledem k rozdílnosti věku dětí v družině jsou relaxační činnosti a veškeré činnosti děleny 

do skupinek dle věku dětí. Důležité je uvolnění po výuce ze stresu a zátěže. Z tohoto důvodu 

jsme volili větší prostory horní třídy, kde se lze lépe skupinkovat. Děti tak také nevyžadují 

neustále PC hry a učí se v těchto skupinkách pracovat a vycházet si vzájemně vstříc. 

Důležitá je pomoc mladší-staršímu. 

Větší zájem v letošním školním roce byl projeven o práci s informační a komunikačními 

technologiemi.  V horních prostorách školy děti rády využívají stůl na ping-pong a koše na 

házení, stolní fotbal. Místnost relaxační vedle třídy využíváme na stavby ze stavebnic. 

Po celý školní rok jsme v družině pracovali v projektu Šablony II. Děti se účastnily 

projektových dnů ve Vrbně pod Pradědem i mimo Vrbno pod Pradědem, pracovaly 

s odborníkem v družině po dobu obou pololetí. Rozvíjely výtvarné schopnosti. 

Velký zájem byl o IKT- děti v rámci Šablon II. pravidelně v družině pracovali s tablety, kde 

využívaly zábavné vzdělávací programy, získávaly poznatky, učily se pracovat 

s komunikačními a informačními technologiemi. Tablety využívaly i při nácviku Anglického 

jazyka-poslechová forma, zábavné hry. 

Vychovatelka: Mgr. Monika Poláchová 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Kapacita jídelny: 120 obědů od 24. 5.2011 navýšena kapacita na 170 obědů. IZO: 110 

551 290 

Závodní stravování zaměstnanců organizace je zajištěno ve vlastní školní jídelně 

s kuchyní. Tento typ stravování je zajištěn i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s 

celoročním provozem 

Cenová rozpětí k 31. 12. 2018 

• cena oběda 67,59 Kč 

• strávník 29,00 Kč 

• FKSP 6,00 Kč 

• náklady organizace 32,59 Kč 

Počet uvařených jídel 

• obědy 15 508 

• večeře 12 341 

• ostatní  25079 / 52  928 

 

 

Dílčí údaje školní jídelny 

Režijní náklady: 252.943,- Kč  průměr:  4,78 Kč 

Osobní náklady: 1.471 946,- Kč  průměr: 27,81 Kč 

Potraviny:  35,- Kč 
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Náklady organizace celkem 4,78 Kč + 27,81 Kč = 32,59 Kč 

Počty strávníků ve sledovaném období: ve školním roce 2018 / 2019 se stravovalo: 

• Celodenní 43 

• Docházející 6 

• Dospělí 64 

• Celkem dětí 49 

Údaje o aktivitách ŠJ: pokračování již zaběhnutých projektů, projekty regionální a 

místní: 

• „Dnes si vaříme sami" nedělní příprava stravy na jednotlivých RS. Jídla, která 

byla připravována, jsou navrhována dětmi, suroviny si každá RS kupuje sama. 

Děti si pod dozorem a s pomocí pedagogického pracovníka pokrmy 

samostatně připravují.  

• potraviny - dodržování zásad o školním stravování, používání nutričního 

doporučení při sestavování jídelního lístku. 

• Děti běžně znají potraviny typu např. špalda, fazole mungo, cizrna. 

• Týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, 5x denně ovoce a zelenina. 

Podávání celozrnného pečiva ke snídáním a svačinám, zavádění nových 

surovin. 

• Pečení vánočního a velikonočního cukroví s dětmi z DD. 

• Se strávníky jsou pravidelně řešeny připomínky, podněty ohledně kvality, 

pestrosti jídel, sestavování jídelního lístku. 

• Pečení vánočního a velikonočního cukroví s dětmi z DD. 

• Při Dnu otevřených dveří, který probíhal právě v období Vánoc, bylo dětem a 

návštěvníkům Dětského domova představeno, jaké bývaly Vánoce za dob 

našich babiček. Jídelna byla vyzdobena do podoby staročeských Vánoc, bylo 

použito staré nádobí, dekorace, měli jsem i živého kapra, stromeček pověšený 

ze stropu. K občerstvení jsme připravili staročeské pokrmy: např. Houbového 

kubu, vánočku, Masarykovo cukroví apod. Děti i návštěvníci našeho domova 

byli moc spokojení.  

• Do jídelníčku jsou zařazovány i pokrmy dle přání dětí i dospělých.  

Vypracovala: Marcela Pavlů, vedoucí ŠJ 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP nebyl nastaven, což organizace v následujícím školním roce napraví. V obecné 

rovině lze definovat, že bylo realizováno: 

• plán školení a seminářů – DVPP (dle vlastního výběru se učitelé účastní, informují ostatní 

pedagogy a hodnotí) 

• samostudium 

• odborná literatura, internet 

• seznámení s krizovým plánem šikany 

• seznámení s novými formami RCH a postupy při jejich řešení 

• seznámení s materiály potřebné k plnění MPP podle ročníků 

• seznámení s postupy řešení jednotlivých forem PRCH 

• filmotéka – preventivní filmy, videa, dokumenty, materiály, informace a školení zajistí 

výchovný poradce a metodik prevence). 

Pedagogové realizovali následující školení 

• 9/2018 – preventivní program školy – HIV, AIDS 

• 9/2018 – rizikové chování dětí - pedagogové 

• 10/2018 – sociálně právní ochrana dětí v praxi – sociální pracovnice 

• 11/2018 – školení BOZP – všichni zaměstnanci organizace 

• 12/2018 – studium pro ředitele škol a školských zařízení 

• 2/2019 – školení obsluhy plynových zařízení 

• 4/2019 – Rozpravy o školní a institucionální výchově dětí 

 

Vypracovali: Jana Kalincová, personalistka, Tomáš Rybář, ekonom 



Stránka 18 z 29 
 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení EVVO 

Učitelé se snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v Preventivním 

programu. Prolínaly se každodenním životem školy, nenásilně se objevovalo v 

různorodých činnostech, v mimoškolních aktivitách apod. 

Sociálně patologické jevy včetně drog se dotýkají i našich dětí, které navštěvují 

základní školu. Snažili jsme se pro naše žáky připravovat a realizovat za pomoci různých 

subjektů komplexní program primární protidrogové prevence. Prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představovaly aktivity v 

následujících oblastech prevence: 

• vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky 

• drogová závislost, alkoholismus, kouření, poruchy příjmu potravy 

• šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 

• virtuální drogy (počítače, televize, video) 

• záškoláctví 

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 

• kyberšikana.  

Zaměřili jsme pozornost také na základní témata -  naše obec, životní prostředí, policie 

ČR, bezpečnost, doprava, hasiči, lidové zvyky, obyčeje, tradice, zdraví, zdravý životní 

styl, rodina, mezilidské vztahy, sexuální výchova.                            

Preventivní působení dále vycházelo ze skutečnosti (zjištěné v rámci anket, dotazníků, 

besed, rozhovorů, diskusí se žáky, rodiči i pedagogy, ze šetření policie), že žáci užívají 

příležitostně i pravidelně legální návykové látky (cigarety, alkohol), přicházejí do styku 

s nelegálními látkami, se kterými někteří experimentují (marihuana), také se nevyhýbají 

skrytého záškoláctví a projevům agresivity, násilí, šikany, kyberšikany, krádežím, 

vandalismu.  

Ve školním roce 2018/19 byly šetřeny dva nejzávažnější přestupky porušení školního 

řádu (napadení učitele, vysoký počet neomluvených hodin). Ve vyšším ročníku se řešila 

šikana žáka. Vše bylo vyřešeno ve spolupráci se zákonnými zástupci, třídním učitelem 

a celým třídním kolektivem. Využívali jsme zkušeností organizací jako např. AZ-Help 

Ostrava, Open house Bruntál, Tesalonika Bruntál, Městská policie, OSPOD, které se 

věnují přímo předcházení rizikového chování na školách. 

Hlavním cílem bylo upevňovat školní kolektiv, vytvořit lepší vzájemné vztahy mezi žáky 

navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Cíl, který si škola kladla, se 

postupně naplňoval. Více se upevnil školní kolektiv, vytvořily se lepší vzájemné vztahy 

mezi žáky navzájem, ale i mezi učiteli. Celá škola byla zaměřena na vytváření zdravého 
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dětského kolektivu a na prevenci sociálně patologických jevů. Motivací byly kulturní a 

sportovní aktivity. Žáci se setkávali při zábavných vědomostních činnostech (zdravý 

životní styl, první pomoc, dopravní výchova), při sportovním soutěžení, olympiádách na 

hřišti i v tělocvičnách, kde si ověřili svoji zdatnost, mrštnost, vytrvalost, soutěživost.  

Například takové opékání špekáčků mělo smysl uvědomování si pracovních návyků. 

Ty si děti mohly velmi často vyzkoušet během různých aktivit nejen v hodinách pracovní 

výchovy, ale i  při jarních i podzimních úklidech kolem školy i v okolí. Při údržbě chodníků 

u restaurace Stone, zvelebování zahrady v Domě seniorů v Mnichově, pravidelného 

čištění místa u Mirkova pramene, sázení rostlin a následné péče o ně na školní zahradě. 

Velmi pozitivní vliv na žáky měly oslavy Vánočních, Velikonočních svátků a s tím spjaté 

kulturní vystoupení našich žáků na besídkách. Samozřejmě hipoterapie, canisterapie 

přináší nové zážitky a radost. Žáci absolvovali výlety za exkurzemi - Sklářská huť Vrbno 

pod Pradědem, Břidličná AL-Invest, Svět techniky Ostrava, návštěva ZOO Olomouc, 

mini ZOO Vrbno pod Pradědem, Ekofarma Karlovice, FAUNAPARKU Lipová Lázně, 

Středisko volného času Bruntál, Hasiči Bruntál, Městská knihovna Vrbno pod Pradědem, 

Výstavy ve Střeše (kulturní středisko Vrbno pod Pradědem), pozitivní vliv na chápání 

ochrany přírody se staly projektové dny s Hasičským záchranným sborem, Den Země, 

Den vody. 

Z každé školní aktivity se pořizovala bohatá fotodokumentace. Žáci poznávali 

vzájemně jeden druhého, učili se pracovat v týmu i jako jednotlivci, pomáhat si 

navzájem jeden druhému, starší mladšímu. 

Na škole také probíhalo doučování žáků ve všech ročnících v rámci podpory 

inkluzivního vzdělávání. Kromě doučování žáků s prospěchovými problémy se 

pedagogičtí pracovníci zaměřili na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým 

pomáhali s vypracováním domácích úkolů a s přípravou na vyučování. Pomáhali také 

žákům s dlouhodobější absencí. Doučování bylo zejména v předmětech český jazyk a 

matematika. Bylo realizováno projektové a integrované vyučování s věkově smíšenými 

skupinami. 

Ve školním roce 2018/19 fungovalo na škole několik zájmových kroužků s různorodým 

zaměřením. Kroužek výtvarný, dramatický, taneční, sportovní, fotografický, 

osobnostně-sociálního rozvoje, matematický. Žáci se učili využívat a vhodně trávit 

volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině i ve třídě. 

Na základě vyhodnocení uplynulého školního roku, spatřujeme nutnost rozvíjet 

osobností a sociální dovednosti žáků. Vybírat programy zaměřující se na třídní klima. 

Rozvíjet sociální dovednosti a podporovat pozitivní vztahy ve třídě. Důležité je nadále 

situaci ve třídách mapovat. Maximální možné míře přispět k tomu, aby si žáci osvojili 
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pravidla zdravého životního stylu, naučili se porozumět sami sobě i světu, ve kterém žijí, 

dokázali kriticky myslet, vyjadřovat svůj názor a nenechali sebou manipulovat. Za 

důležité proto považujeme vytváření pozitivní a kreativní atmosféry ve škole, zdravou 

komunikaci mezi žáky a pedagogy, i mezi pedagogy navzájem, budování sebeúcty i 

vzájemné úcty, zdravé řešení konfliktů a překonávání překážek. 

Naším cílem bude apelovat na rodiče, aby nechávali nachlazené děti doma po dobu 

nezbytně nutnou a doporučenou lékařem. U některých žáků (napříč ročníky) se 

vyskytují horší hygienické návyky. Naším cílem bude připomenout zákonným 

zástupcům a dětem zásady ranní a večerní hygieny. Jelikož naše škola pracuje 

s hendikepovanými dětmi, je pro nás důležité, aby žáci devátých, desátých ročníku 

byli dostatečně připraveni na přechod na jinou školu – Odborná učiliště, Praktické školy  

Vypracovala metodička prevence: Mgr. Šárka Glacová 

 

Enviromentální výchova 

Enviromentální výchovu jsme rozvíjeli napříč klíčovými tématy, která jsou vzájemně 

provázána. Obsah tematických okruhů jako např. vztah člověka k prostředí, ekosystémy, 

základní podmínky života, problémy životního prostředí, se přirozeně  prolíná klíčovými 

tématy, jako jsou senzitivita, zákonitosti, problémy a konflikty, výzkumné dovednosti a 

znalosti. 

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede 

děti ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve 

kterém každý z nás žije. Upozorňovali jsme v hodinách na důležitost šetrného využívání 

tradičních zdrojů energie a ukazovali jsme tak smysluplnost alternativních zdrojů energie. 

Kladli jsme důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace. 

Snažili jsme se dětem vštípit enviromentální  výchovu tak, aby pochopily soulad člověka s 

přírodou, s  životním prostředním.  Děti pak spontánně zjistily, že zasahuje do různých oblastí 

jejich aktivit. Témata se týkala společenské, hospodářské i politické oblasti, jako například 

problematika málo rozvinutých státech světa, příčiny civilizačních a exotických nemocí, 

problematika pracovního, obytného a dopravního prostředí atd. Dále jsme rozvíjeli otázky 

kvality společenského prostředí ovlivňující bezprostředně lidský život, zejména životní  styl, 

spotřební zvyky, společenské a politické postoje, způsoby a pravidla společenského 

chování.  

Jedním z hlavních úkolů během vyučovacích předmětů je naučit žáky rozumět vztahům 

mezi přírodní a společenskou složkou prostředí a objasnit jejich interakce. 
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Mezi priority patřilo 

• vedení žáků k vytváření vlastního názoru, který přispíval k diskusi v malé skupině i k 

debatě celé třídy. Žáci chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 

daného úkolu, oceňovali zkušenosti druhých lidí, respektovali různá hlediska a 

čerpali poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

• Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších informačních zdrojů a 

prezentace výsledků vlastní práce. Samostatně řešili problémy; volili vhodné 

způsoby řešení; užívali při řešení problémů logické, matematické a empirické 

postupy. Využívali získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

• Vedení žáků k ochraně životního prostřední a třídění odpadu. 

• Rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a 

společenských věd. 

Témata, metody a projekty 

• příklady látek obsažených v čisticích prostředcích, které mají negativní dopad na 

životní prostředí 

• používání čisticích prostředků a jejich dopad na vodní ekosystémy 

• jaké dopady mají znečišťující látky na ŽP a zdraví člověka 

• vyhledávaní informace v textu 

• soutěže v rámci vyučovacích předmětů 

• Vánoční besídka prosinec 

• besedy 

• kurz společenské výchovy  

• tvůrčí dílny 

• třídění odpadu, průběžně žáci, koordinátor EVVO  

• nákup pomůcek a EVVO průběžně koordinátor EVVO, 

• projekt Mezigenerační mosty- úprava areálu Domova seniorů Mnichov 

• projekt „I my tady žijeme“ (pomoc seniorům z Vrbna pod Pradědem při údržbě a 

úklidu prostor v místě jejich bydliště) 

• pravidelný úklid, starost o zeleň a úklid  v prostorách a okolí školy 

Vypracoval: Mgr. Jiří Kuzník 
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Údaje o aktivitách na veřejnosti 

KULTURNÍ AKCE 

• Den otevřených dveří DPS Mnichov,  

• Den otevřených dveří DD,  

• Benefiční koncert kostel Sv. Michala,  

• MISS Princess Ostrava,  

• Republikový divadelní festival Praha,  

• Pohádková představení Střecha Vrbno,  

• Kino Bruntál,  

• Uspávání broučků - lampionový průvod,  

• Taneční přehlídka AS Krnov,  

• Divadlo Bruntá l- Ledové království,  

• Kulturní dům Opava - Ukaž,co umíš,  

• Divadelní představení DOD,  

• Vánoční vystoupení DPS Mnichov,  

• Vystoupení dětí v MŠ,  

• Vánoční koncert kostel Sv. Michala,  

• Pekelná show Bruntál,  

• Farní ples Malá Morávka,  

• ZUŠ-praktická ukázka hudebních nástrojů,  

• Masopust 2019,  

• Oslavy MDŽ Střecha,  

• Nejmilejší koncert - Havířov,  

• Pálení Moreny - vítání jara,  

• taneční vystoupení - Mezinárodní den Romů,  

• Sjezdovka-pálení čarodějnic,  

• ZUŠ-třídní předehrávky,  

• ZŠ Břidličná - Májová notička 2019,  

• Noc kostelů - divadelní představení,  
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• Khamoro Praha,  

• Romský festival Bratislava,  

• Den dětí - hasičská zbrojnice Vrbno,  

• MISS DD 2019,  

• Společný oběd v restauraci,  

• Gastrofestival Karlova Studánka,  

• Sraz motorkářů – Ludvíkov.  

ESTETIZACE 

• tvoření andělů,  

• malování RS,  

• sněhuláčci z vaty,  

• výroba svícnů na jarmark Osram,  

• tvoření sněhuláků,  

• úklid kolem DD,  

• jarní tvoření z krepového papíru,  

• „Ukliďme si Česko“,  

• úklid zahrady DD. 

SOUTĚŽNÍ AKCE 

• autokemp Ludvíkov - soutěže pro děti,  

• Drakiáda 2018, šipkovaná - hledání pokladu,  

• kvízové odpoledne - Z pohádky do pohádky,  

• Fulnek-turnaj v deskových hrách,  

• velikonoční poklad - soutěžní úkoly, BESIP - soutěž v dopravní zručnosti 

SPORTOVNÍ AKCE 

• Dračí lodě Praha,  

• vybíjená Melč,  

• aquapark Bruntál,  

• Skatepark Železná,  

• zimní stadion Bruntál - bruslení,  

• bobování a stavby ze sněhu,  

• sportovní hry v přírodě,  

• zumba s Míšou,  

• lanové centrum - Olomouc,  

• slalom na kolečkových bruslích,  
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• výlet na kolech - biskupské lesy (Drakov) 

BESEDY, JINÉ PREVENTIVNÍ AKCE 

• beseda a podzimní tvoření v knihovně,  

• Den zdraví a soc. služeb Střecha,  

• beseda - Rizikové sex. chování,  

• Dušičky - návštěva hřbitova,  

• Beseda – Kyberšikana (Kotlík Vrbno),  

• návštěva městské knihovny,  

• beseda - Drogy, závislost,  

• beseda - Prevence SPJ - návykové látky, soud,  

• Praktická ukázka šetření potravin,  

• beseda s PČR,   

• přehlídka a povídání o výcviku psů 

POZNÁVACÍ AKCE, VÝLETY 

• výlet do přírody Zlaté hory,  

• ZOO Ostrava,  

• výlet do Karlovy Studánky,  

• MINIZOO Vrbno p.P. - příroda na jaře,  

• Landek Ostrava - celodomovní výlet,  

• výlet Č. Těšín - Den s vojenskou historií,  

• výlet hrad Sovinec,  

• výlet Jiříkov - galerie dřevěných soch,  

• hasičské odpoledne – Bruntál. 

POBYTY, TÁBORY 

• Prázdninový pobyt Červenohorské sedlo,  

• Dolní Moravice - chata Slunečná,  

• Tábory - Agentura 7 Náměšť nad Oslavou, Jitřenka Bučovice, Chata Malá Morávka, 

chata Rýmařov, pobyty dětí doma 

Za úsek DD: Bc. M. Horáková 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, údaje o dalších 

provedených kontrolách 

Ve sledovaném období neproběhla inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí. 

Další kontroly: 

• Duben 2019 – kontrola KHS. 

• Průběžná kontrola Programů osobnosti dítěte ze strany DDÚ Bohumín. 

• Kontroly ze Státního zastupitelství.  
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Údaje o zapojení zařízení do rozvojových programů 

Závod dračích lodí 

Osvědčená sportovní disciplína, která poskytuje jak zajímavou pestrou podívanou pro 

diváky, tak téměř adrenalinový zážitek pro účastníky. Do závodů je navíc možno aktivně 

zapojit velké množství aktérů, takže závod naplňuje beze zbytku integrační i další aspekty. 

Pořádán každoročně v Praze na Střeleckém ostrově za účasti známých osobností – herců. V 

posledních čtyřech letech se zúčastňuje naše závodní družstvo pravidelně. Na našem kontě 

jsou v tvrdé konkurenci ostatních sportovců 2 stříbrné a dokonce jedna zlatá medaile. Také 

v letošním roce si náš domov dovezl medaili, tentokrát zlatou. 

Šablony II 

Základní škola a ZŠS pracovala v roce 2018/2019 v programu Šablony II. Výchovně 

vzdělávací činnost byla doplňována akcemi jako projektové dny ve škole i mimo školu, 

komunitně osvětová setkání, tandemovou výukou, přítomností odborníka ve výuce. Projekt 

Šablony II nám umožnuje, neboť v současné době běží jeho druhá část, nakoupit 

z prostředků evropské unie pomůcky dětem, které jsou potřebné do výuky. 

Díky tomuto projektu jsme také mohli realizovat doučování žáků, kteří potřebovali 

individuální zvýšenou podporu. 

Grammy 

Projekt Grammy provázel naše zařízení druhým rokem. Díky tomuto projektu pracovalo na 

našem zařízení v loňském školním roce 2018/2019 několik klubů a kroužků pod vedením 

odborného personálu. Tyto kroužky a kluby stále běží a budou ukončovat svou činnost 

k listopadu 2019. 

Díky tomuto projektu jsme zapojili do volnočasových aktivit v různých formách zhruba 50 dětí 

jak v základní škole, tak v části dětského domova. A to opakovaně. Tyto děti mohly 

navštěvovat i víc kroužků, klubů dle vlastní volby. Hlavním efektem je smysluplné trávení 

volného času všech dětí našeho zařízení i žáků školy z Vrbna pod Pradědem. 
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Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

V organizaci ve školním roce 2017/2018 byla založena základní organizace ČMOS PŠ s 

názvem ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno p. P., nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, 79326 

Vrbno pod Pradědem. 

K 31. 8. 2018 bylo v odborové organizaci zaevidováno celkem 21 zaměstnanců organizace. 

Vzhledem k tomu, že byl před začátkem nového školního roku jmenován nový ředitel 

organizace, nebyla zatím podepsána kolektivní smlouva, ale na jejím podepsání se „nyní“ 

pracuje. 

Vypracovala: Mgr. Markéta Remešová, předseda odborů  

 

Spolupracující organizace, nadace a partneři 

• KRAJSKÝ ÚŘAD 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

• MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

• NADAČNÍ FOND „Albert“. 

• OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „ Múzy 

dětem“. 

• OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „Tango“. 

• ČSOB a.s. 

• OSRAM ČR s.r.o. 

• HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 

• STŘECHA a MĚSTSKÁ KNIHOVNA – 

Vrbno pod Pradědem. 

• Trimed – Spolek studentů 3. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

• KLEMAT CZ s.r.o. 

• Ing. Andrej Babiš, Průhonice. 

• Dalibor Tesař, Penzion nad Stájí. 

• EFSETE s.r.o. 

• Andělé bez křídel z.s. 

• MUDr. Eva Matelová. 

• Jaromír Malý, Hlušovice. 

• Projekt Začni správně – z domova 

do života 

• Humanic CZ spol. s r. o. 

• AL Invest Břidličná, a.s. 

• Nadace O2 

• Regina Birtusová 

• DM drogerie markt s. r. o. 

• Linda Kaucká 

• Radúz Koval 

• CBA Nuget s.r.o. 

• Bidfood Czech Republic s.r.o. 

• Aspec spol. s r. o. 

• Luna – Ovo  
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Základní údaje o hospodaření 

Celkové výnosy k 31. 12. 2018:      26 107 999, 58 Kč 

Z toho: 

• Provozní dotace na přímé náklady:   20 621 489, 00 Kč 

• Provozní náklady:      4 150 000, 00 Kč 

• Účelově na odpisy:      342 000, 00 Kč 

• Projekt Šablony II:      43 140, 00 Kč 

• Časové rozpuštění na IT:     3 942, 00 Kč 

• Výnosy z vlastní činnosti:     947 090, 58 Kč 

Z toho 

602 stravné       311 614, 00 Kč 

ošetřovné      127 154, 00 Kč 

ostatní výnosy      8 517, 00 Kč 

648 čerpání fondů – dary     76 622, 00 Kč 

649 přídavky+přísp.na péči    283 110,00 Kč  

věcné dary      94 610,58 Kč 

náhrada škod od pojišťoven     40 763, 00 Kč 

ostatní        4 700, 00 Kč 

669 odměna BÚ       338,00 Kč 

 

Celkové náklady k 31. 12. 2018   26 026 490,40 Kč 

Z toho: 

Mzdové náklady      15 182 395,00 Kč 

Zákonné odvody       5 060 422,00 Kč 

Zákonné sociální náklady   371 735,90 Kč 

Jiné sociální náklady   158 467,00 Kč 

Ostatní náklady na provoz    5 253 470,50 Kč 

 

Větší opravy a údržba ve sledovaném období:    

• 42 608, 00 Kč (opravy sl. aut) 

• 43 179, 00 Kč (oprava podlahy v prádelně) 

 

Vypracoval: Tomáš Rybář, ekonom 
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Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2018/2019 byla předložena 

Školské radě dne 

Členové jmenovaní radou MSK 

Květa Kubíčková  ……………………………….. 

Ing. Helena Kudelová  rezignace 09/2019 

 

Zástupci z řad zákonných zástupců 

Karin Zemánková  ………………………………… 

Renata Pospíšilová  ………………………………… 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Monika Poláchová ………………………………… 

Mgr. Šárka Glacová  ………………………………… 

 

Svými podpisy schvalují výše uvedení členové ŠR tuto Výroční zprávu o činnosti 

školského zařízení za školní rok 2018/2019. 

Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě zaměstnanců dne 

 

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace 

 

 


