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ŠKOLNÍ ROK 2018/19 
 

 

 

Část I. 

 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková 

organizace 

Adresa školy: 747 05 Opava 

Edvarda Beneše 2 

IČ školy: 70999279 

Telefonní kontakt: 

 

553 712 525, 606 288 300 – ředitel 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

info@zsebenese.opava.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.zsebenese.opava.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Statutární město Opava 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Karel Frýdl 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

 Mgr. Simona Horáková 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Ivana Tesárková 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Radana Petrželová  

 

Školní psycholog: 

 

- 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Jana Reichlová 

Složení školské rady: 

 

 

Renáta Backová, Mgr. Jiří Ryba,  

Mgr. Věra Kořistková,  Eva Prokešová,  

Mgr. Rostislav Salamon, Ing. Petr Sordyl 

 

Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a 

školských zařízení: 

 

Základní škola, IZO: 102 432 481, kapacita 800 žáků  

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

ŠVP Zlatá brána – 355/2007 v 1.- 9. ročníku 

 

Školní družina, IZO: 120 003 457, kapacita: 150 žáků 

 

Školní klub, IZO: 150 036 612, kapacita: 80 žáků 

mailto:info@zsebenese.opava.cz
http://www.zsebenese.opava.cz/
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Část II. 
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

 

Základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program Zlatá brána 

Základní škola  79-01-C/01 

 

 

Rozšířená výuka cizích jazyků (RVCJ) 

 

RVCJ probíhala od čtvrtého do devátého ročníku v 6 skupinách, účastnilo se jí 101 žáků. Jako 

první cizí jazyk vyučujeme  angličtinu. V šestých třídách, kde se začíná učit druhý cizí jazyk, 

si žáci mohli vybrat: německý, francouzský nebo ruský jazyk. Žáci si vybrali německý jazyk a 

francouzský jazyk. V rámci volitelných předmětů se na druhém stupni ve dvou skupinách 

vyučovala konverzace v anglickém jazyce.  

 

Rozšířená výuka tělesné výchovy – hokej 

 

RVTV probíhala v jedné skupině na druhém stupni, kde bylo 20 žáků. Na prvním stupni bylo 

do hokejové přípravy zapojeno 23 chlapců ze čtvrtých a pátých tříd. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 36 35,776 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,735 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2019 

 

Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2018 

800 2 60 4 44 2 
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Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 45 44 0 1 

2. 43 40 3 0 

3. 44 37 7 0 

4. 48 23 24 1 

5. 54 34 20 0 

Celkem za 1 st. 234 178 54 2 

6. 54 26 28 0 

7. 54 28 26 0 

8. 53 28 25 0 

9. 49 12 37 0 

Celkem za 2. st. 210 94 116 0 

Celkem za školu 444 272 170 2 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 6 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 34 

Střední vzdělání s výučním listem 9 

Neumístěno 1 

Počet žáků 9. tříd celkem 49 

 

 

Zpráva výchovného poradce 
Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce výchovného poradce pro II. pololetí byly splněny. 

Vycházejícím žákům byly předány přihlášky na SŠ, v každé třídě byla provedena podrobná instruktáž 

o způsobu jejich vyplnění a dalším postupu přijímacího řízení. Přihlášky byly po předchozí kontrole a 

evidenci vráceny žákům , kteří si je doručili na příslušné školy.Také zápisové lístky byly včas rozdány 

a zaevidovány,rodiče potvrdili převzetí a žáci byli poučeni o dalším postupu. V průběhu konání 

přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků. Proběhlo také několik konzultací 

s rodiči žáků, kteří nebyli přijati po 1. kole přijímacího řízení a individuálně s žáky o dalších 

možnostech volby. Se zájemci byla probrána možnost odvolacího řízení a poskytnuta pomoc při 

sestavování konceptu odvolání .V současné době jsou všichni žáci (49) přijati na některou střední 

školu.  Tradičně největší zájem našich žáků byl o studium na gymnáziu. Přihlásilo se 10 žáků , přijato 

bylo 6. Z toho na Slezské gymnázium 3 , na Mendelovo gymnázium 2, 1 žákyně   bude studovat na 

mimo opavském  specializovaném gymnáziu.Na osmileté gymnázium neodchází studovat žádný náš 

žák.Ostatní byli na gymnázia přijati na odvolání. Z ostatních středních škol byl letos největší zájem  o 
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Obchodní akademii H. Kvapilové – 6  přijatých žáků, 4 žáci byli přijati na Masarykovu SŠ 

zemědělskou, 6 žáků  nastoupí na SŠ hotelnictví a služeb,  3 žáci na SŠ průmyslovou  a uměleckou , 6 

žáků na zdravotnické školy. 2 žáci budou studovat na SPŠ stavební. Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-2 

žácích. Učební obory si vybralo 9 našich žáků .Chlapci upřednostnili technické obory. Drtivá většina 

našich absolventů si vybrala střední školy našeho regionu. 

Průběžně probíhala spolupráce VP s třídními učiteli 5.a 9.tříd po celý školní rok. Na schůzkách byly 

řešeny aktuální problémy a rozdělovány dílčí úkoly pro jednotlivé fáze přijímacího řízení. VP rovněž 

pomáhal tř. učitelům při jednání s rodiči problematických žáků, a to individuálně i na kolektivních 

setkáních. Jednání výchovných  komisí, ve složení VP, TU, vedení školy, rodič dítěte, se zabývala 

problematikou neomluvených absencí a kázeňských problémů jednotlivců. O těchto jednáních byly 

vyhotoveny zápisy uložené u výchovného poradce. V letošním roce pokračovala  spolupráce VP 

s asistenty pedagoga, kteří pomáhají s péčí o vybrané integrované děti a děti cizinců, které neovládají 

český jazyk. 

 

VVypracovala: Mgr.Ivana Tesárková 
 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 + 2 = 2 0,0045 

3. 0 0 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

1 1 + 2 = 3 

3 : 1 = 3 

              3 : 444 = 0,0068 

  

  Počet neomluvených hodin se proti školnímu roku 2017/2018 snížil na minimum.  
 

 

  

  

 

 

  

d) Zpráva školního speciálního pedagoga 

 

 
Seznam integrovaných žáků ke dni 28.6.2019 

 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s PO 1 :   6 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s PO 2 : 57 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s PO 3 : 13 
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Odborné činnosti  ŠSP : 

 

 

ZAMĚŘENÍ Počet 

klientů 

(rodin) 

Individuáln

í péče 

Skupinová 

péče 

Počet hodin 

Pravidelná práce s dětmi 

s individ.vzděl. potřebami 

44 2 42 206 

Orientační spec. ped. vyšetření, 

depistáž 

3 3 -   5 hod. 

Terapeutická  práce ( Hypo, 

Percepčně kognitivní deficity, 

DDF, ESS ) 

3 

 

- 3 12 hod. 

Krizová intervence žáci 7 4 3 7 hod. 15 

min. 

Konzultace s žáky 2 2 -   2 hod. 

Konzultace se zák. zástupci žáků 21 21 - 39 hod. 

Konzultace s pedagogy, 

zaměstnanci ŠD a ŠK 

22 22 - 65 hod. 25 

min. 

Konzultace s asistenty pedagogů 7 7 -   24 hod. 

Přednášková činnost 31 - 31   4 hod. 

Spolupráce s vedením školy, 

Mgr. Frýdl a Mgr. Horáková 

   14 hod. 15 

min. 

Setkání se zák. zástupci 

předškoláků 

5 5 - 3 hod. 

Přítomnost u jednání vedení 

školy, TU a zák. zástupců žáků 

  8 8 -   8 hod. 20 

min. 

Účast na akcích školy  2 hod. 

Konzultační činnost, diplomová 

práce, dokumentace 

1 1 - 1 hod. 

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI  ŠSP – spolupráce s externími kolegy : 

 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet hodin 

KVIC Opava Mgr. Krzywoňová  1 hod. 

Spolupráce s PPP Opava Mgr. Schvan, Dr.Říčná, Mgr. Resslerová, 

Mgr. Lampová, soc.prac. 

19 hod. 

Spolupráce s MŠ MŠ Šrámkova a Jateční, Poláková 1 hod. 15 

min. 

SPC Havlíčkova, Olomoucká  

Opava 

Vady zraku, poruchy učení, vady řeči  

Mgr. Havlíčková, Mgr. Diatilová, Franer, 

Bilíková 

1 hod. 20 

min. 

SPC Srdce Mgr. Pavelová 2 hod. 40 

min. 



 

 

 8 

Meta, Praha  1 hod. 

MMO Bc. Polášková, Ing. Štenclová 5 hod. 

Konzultace žáků s OMJ ZŠ Boženy Němcové, pedopsychiatrie 

MUDr. Skřontová, ZŠ Stěbořice 

2 hod. 30 

min. 

Setkání škol. spec. se zástupci 

škol. poradenských zařízení 

 4 hod. 

 

 

ČINNOSTI  ŠSP – nepřímá práce, vzdělávací akce : 

 

 

Náplň činnosti Počet 

hodin 

Zpracování výsledků vyšetření, zprávy z intervencí, shromažďování údajů, 

dokumentace, IVP, přehledy, zprávy a podklady pro dop. vyšetření, vytvoření 

skupin – předmět spec.ped.péče, příprava na výuku, inventarizace, korespondence, 

přehledy činnosti pro vedení školy, MS kraj, MŠMT, projekty, pomůcky, příprava 

materiálů pro klienty docházející na terapii apod. 

97 hod. 

 

První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ 

Meta Praha 

8 hod. 

Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ a SŠ 

Meta, Praha 

4 hod. 

Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě pro ZŠ 

Meta, Praha 

4 hod. 

Centrum kolegiální podpory, Žák se sluchovým postižením 

Ostrava 

4 hod. 

Rizikové chování na internetu 

UP olomouc,  vzdělávací projekt E-bezpečí 

4 hod. 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Edupraxe, Brno 

8 hod. 

Seminář Kritické myšlení 8 hod. 

Centrum kolegiální podpory, Žák s ADHD a PAS 

Ostrava 

5 hod. 

 

Mgr. Radana Petrželová 

 

Mapa školy (květen 2019) 

Výsledky 1. stupně 

     
č. otázky 

rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

odpovědi 
celkem 

1.Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 123 66 0 0 197 
2. Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci 
školy? 107 80 2 0 198 

3. Jste spokojeni s prací třídního učitele? 152 38 0 0 197 

4. Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti? 46 115 9 3 181 

5. Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů? 78 95 7 1 191 
6. Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho 
dítěte? 128 54 3 1 197 
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7. Je materiální vybavení školy na dobré úrovni? 106 64 0 1 182 

8. Vyhovují Vám pravidla (školní řád), která ve škole platí? 135 55 1 0 198 

9. Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře? 116 72 2 0 198 

10. Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu? 124 59 3 1 197 

11. Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví? 111 73 3 0 198 

12. Respektují vyučující individuální tempo vzdělávání? 86 88 9 1 192 
13. Hodnotí vyučující snahu a pokrok (zejména u předmětů s výchovným 

zaměřením)? 104 75 6 2 196 

14. Je podle vašeho názoru hodnocení pedagogů adekvátní znalostem vašich dětí? 113 72 4 0 197 

15. Využívají vyučující vhodně a účinně opatření k posílení kázně? 86 83 12 4 192 

16. Řeší vyučující konfliktní situace? 102 75 3 2 191 

17. Podporuje škola nadané žáky (účast v soutěžích, apod.) 116 46 2 1 173 

18. Jsou ve výuce zohledňovány zvláštní potřeby žáků (např. s SPU, apod.)? 62 46 3 0 125 

19. Snaží se škola stále o zlepšování kvality výsledků vzdělávání? 100 74 0 0 184 

20. Jste spokojeni se školními aktivitami – výlety, exkurze, projektové dny? 143 34 2 0 187 

21. Jste spokojeni s mimoškolními aktivitami ve školním klubu? 84 35 1 1 134 

22. Doporučili byste školu svým přátelům? 138 45 4 1 194 

 

Výsledky 2. stupně 

     
č. otázky 

rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

odpovědi 
celkem 

1.Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 76 65 2 0 143 
2. Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci 

školy? 63 73 4 0 140 

3. Jste spokojeni s prací třídního učitele? 112 28 1 1 142 

4. Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti? 44 71 11 1 126 

5. Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů? 46 80 9 1 136 
6. Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho 

dítěte? 86 45 12 0 143 

7. Je materiální vybavení školy na dobré úrovni? 58 68 0 0 126 

8. Vyhovují Vám pravidla (školní řád), která ve škole platí? 82 53 7 1 143 

9. Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře? 58 74 5 0 137 

10. Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu? 93 44 6 0 143 

11. Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví? 63 68 10 2 143 

12. Respektují vyučující individuální tempo vzdělávání? 41 74 17 5 137 
13. Hodnotí vyučující snahu a pokrok (zejména u předmětů s výchovným 
zaměřením)? 59 67 13 2 141 

14. Je podle vašeho názoru hodnocení pedagogů adekvátní znalostem vašich dětí? 59 71 10 1 141 

15. Využívají vyučující vhodně a účinně opatření k posílení kázně? 44 72 18 6 140 

16. Řeší vyučující konfliktní situace? 65 66 5 2 138 

17. Podporuje škola nadané žáky (účast v soutěžích, apod.) 96 41 3 1 141 

18. Jsou ve výuce zohledňovány zvláštní potřeby žáků (např. s SPU, apod.)? 37 47 6 1 79 

19. Snaží se škola stále o zlepšování kvality výsledků vzdělávání? 64 66 6 1 137 

20. Jste spokojeni se školními aktivitami – výlety, exkurze, projektové dny? 106 31 5 0 142 

21. Jste spokojeni s mimoškolními aktivitami ve školním klubu? 66 21 3 0 97 

22. Doporučili byste školu svým přátelům? 79 49 13 1 142 
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Část VI. 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 

Zpráva školního metodika prevence rizikového chování 

 

Činnost na úseku prevence rizikového chování 
Počet 

akcí Počet zúčastněných 

  
 

žáků Pedagogů 

Přednášky:     

Peer program – Žij online bezpečně- CI 2 52 2 

Čas proměn – Procter Gamble 2 50 2 

Help P3 – SGO 2 22 1 

Dopravní výchova - MP 4 98 4 

Světový den bez tabáku - MMO 1 55 2 

Světový den hygieny – SN 1 46 2 

Den boje s AIDS 1 52 2 

Poskytování první pomoci - ZZS 1 58 1 

BESIP – PČR 1 52 2 

Preventivní práce s třídním kolektivem - DVPP 1  3 

Nebezpečí drogové závislosti – Dr.Douda 1 140 6 

Finanční gramotnost – ČSOB  1 55 1 

Hasík – HS 4 96 4 

Adaptační kurz pro 6.ročník – CI 2 55 4 

Diagnostika vztahů ve třídě – PPP 3 25 1 

Diagnostické šetření – ČAŠMP .- 5.-8.ročník 16 150 4 

Nominace nových členů OZDM 1 7 1 

Anketa o drogách, šikaně  135 1 

Než užiješ alkohol…..Sananin 1 57 4 

Filmové dokumenty (součástí vyuč.hodin):    

Když musíš,tak musíš – návykové látky  55 2 

Jeden svět – tolerance, xenofobie, rasismus…  250 6 

Nechte mě bejt – osobní bezpečí  47 2 

Seznam se bezpečně – bezpečné chování na internetu  56 2 

Mezi stěnami – šikana  49 2 

Mezi nimi – prevence AIDS  49 2 

Sami – poruchy příjmu potravy  53 2 

Kdo jiný – domácí násilí  50 2 

Jakub – domácí násilí  54 2 

Na hraně – manipulace  98 4 

Dokumentární filmy o drogách  

Řekni drogám ne – návykové látky  57 2 

Dostaneme tě…- kyberšikana  47 2 

Autonehoda – negativní vliv PC her  54 2 

Pro rodiče:    

I kyberšikana bolí, Náv.látky – brožury, letáky    

Interaktivní prev program „Drogy trochu jinak“školní    
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webové stránky 

Seznam se bezpečně 1.,2.– bezpečí na netu- školní web    

 

 

 

Část VII. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP na podzim probíhalo podle plánů, každý pedagog se mohl přihlásit na dvě akce. 

Využívali jsme akce, které byly financovány z různých projektů a pro školu byly zdarma.  

Proběhla také dvě školení určena pro celou sborovnu. Jeden učitel absolvoval školení RWC 

(kritické myšlení) v rozsahu 64 hodin. Dva učitelé matematiky absolvovali týdenní 

prázdninový kurz „Matematika Hejného metodou“. Jeden pedagogický pracovník ukončil  

studium EVVO a jeden zahájil studium „Výchovného poradenství“. Vzdělávací akce speciální 

pedagožky jsou evidovány samostatně.  

 

  

Typ kurzu Počet ped. 

Školení pro kolektiv:  

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (sborovna)  14 

Aktivizační metody ve školní praxi (sborovna)  16 

Individuální akce:  

Učme němčinu hravě a netradičně (32 hodin) 1 

Digitální technologie ve výuce ruského jazyka 1 

Psychomotorické hry v MŠ a 1. st. ZŠ 3 

Jak na čtení 3 

Čeština s technikou 4 

Asistenti asistentům 4 

Splývavé čtení 4 

Pohybové hry pro děti 2 

Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě pro ZŠ 1 

Zvládání obtížných situací - Co (ne)funguje na žáky 3 

Jak si poradit s nekázní dětí 3 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Paměť a hry na rozvoj paměti 2 

 

Část VIII. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Na 5. pedagogické radě bylo provedeno vyhodnocení celoročního plánu. Bylo konstatováno, 

že všechny důležité, naplánované akce byly splněny.  

a) Akce organizované školou 

b) Účast na dalších akcích  

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  

d) Účast na olympiádách a soutěžích – tabulka 
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e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 

ad a) Akce organizované školou  

Adaptační kurzy 

Zlepšování vztahů mezi žáky ve škole napomáhají i tradiční adaptační kurzy 6.tříd, které také 

letos proběhly ve spolupráci s CI Opava. Celý pobyt  se nesl ve znamení her, zábavy a 

poznávání se. Počasí bylo fantastické, zázemí v turistickém centru Bílá Holubice skvělé a 

příroda překrásná. (Romana Chalupská)  

 
 

Oslavy vzniku samostatného státu 
Každé narozeniny se musí pořádně oslavit. O to víc, když je někomu 100 let. I my jsme se 

zařadili k zástupu gratulantů a svými akcemi „popřáli“ našemu státu k tomuto jubileu. V 

týdnu od 22. – 26. října jsme výstavami, akcemi i projektovými výukami zavzpomínali na to, 

jak se kdysi lidem žilo, co prožívali, z čeho se radovali a z čeho se jim rozesmutněly tváře. 

Pro děti byly připraveny soutěže, vědomostní kvízy a prezentace. Připomněli jsme si, jak 

vypadala Opava kdysi a jaké změny ji v průběhu století potkaly. Seznámili jsme se s historií 

ledního hokeje, zavzpomínali na významné osobnosti a události. Život v období první 

republiky nám přiblížil „retrokoutek“, na nějž navazovala ukázka věcí denní potřeby. Loga 

českého státu z dílny dětí 2. stupně podtrhla symboliku našeho narozeninového dárku. Také 

učitelé přispěli svou trochou do mlýna, když vytáhli z krabic své dětské fotografie a žáci se je 

snažili na nich poznat. Naše oslavy vyvrcholily v pátek 26. října na školní zahradě. Byla 

zasazena památeční lípa a do truhly uloženo poselství pro další generaci, na jehož odhalení si 

počkáme 20 let. (Pavla Jurčová)  
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Den profesí 

Také letos (3.12.2018) se naši žáci 9. ročníku podívali v rámci projektového Dne profesí na 

vybrané střední školy. Podle předběžného průzkumu byli rozděleni do čtyř zájmových skupin. 

Vstříc nám vyšly známé opavské střední školy: Slezské gymnázium, Masarykova SŠ 

zemědělská a Obchodní akademii Hany Kvapilové. Na vybraných školách i pracovištích byl 

pro naše žáky připraven hodnotný prezentační program. Tato naše již tradiční akce je pro 

vycházející žáky dalším krůčkem k volbě vhodné školy a toho pravého povolání. Akce měla 

příznivý ohlas jak u žáků, tak u doprovázejících učitelů.Organizovala ji Mgr. Ivana 

Tesárková. 

 

Den lidových zvyků - Vánoční dílny a jarmark  

Další projektový den se konal  v pondělí 3. prosince. V průběhu dopoledne děti  1. – 8. 

ročníku pracovaly ve vánočních dílnách, které připravili  pedagogové. Vyrobily si tak ozdoby 

na stromeček, krabičky na dárky, svícny, vyzkoušely si pečení slaného pečiva apod. Druhý 

den se konal Vánoční jarmark pro rodiče, kde všechny vyrobené předměty děti vystavily ve 

stánku a prodávaly. Jarmark zahájily děti krátkým kulturním programem, který připravila 

Mgr. Ludmila Schubertová. 
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Slavnostní předávání pochval 
Akce proběhla v malé tělocvičně. Ředitel školy zhodnotil výsledky prospěchu a chování za 

první pololetí v jednotlivých ročnících 2. stupně. Vyjmenoval žáky s vyznamenáním a 

poděkoval žákům, kteří se podíleli na organizaci akcí školy. Dále připomněl úspěchy žáků v 

soutěžích a společně s třídními učiteli předal pochvalné listy.  

  

  
 

 

 

Den otevřených dveří 

V úterý 16.1.2019 jsme uspořádali Den otevřených dveří, v průběhu kterého rodiče a 

veřejnost viděli školu za běžného provozu. Prostory školy byly otevřeny v době od 8
00

 do 

14
00

. V této době si mohli návštěvníci prohlédnout školu a zúčastnit se vyučování v první až 

čtvrté hodině. Od 15 hodin si rodiče mohli prohlédnout prostory školní družiny a ukázku 

kroužků. V nových prostorách  školního klubu mohli rodiče zhlédnout prezentaci aktivit žáků. 

Od 16
00 

hodin se uskutečnila ukázková hodina pro předškoláky a schůzka rodičů s vedením 

školy. 
 

 

Den Země (projektový den) 

V rámci environmentální výchovy jsme zorganizovali Den Země. Termín byl stanoven na 

pátek 3.5.2019.  Jako každý rok žáci jednotlivých ročníků navštívili tato zajímavá místa 

našeho okresu: ZOO koutek v Opavě (1. ročník), lesnická exkurze ve Vítkově (2. ročník), 

Bělá – pstruží farma (3. ročník), Rozhledna Jakubčovice , Údolí Raduňky , Podvihov – Raduň 

(4. ročník), Darkovičky – bunkry, Hlučín (5. ročník), Slavkov – Hvozdnice (6. ročník), 

Arboretum – Nový dvůr (7. ročník), Hradec nad Moravicí – stezka Lichnovských (8. ročník) a 

Hrabyně – památník (9. ročník).  
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Branný závod – O putovní pohár školy 

Ve středu 26. 6. 2019 se uskutečnil branný závod pro žáky 6. – 8. ročníku. V letošním 

školním roce jsme zvolili lokalitu v krásném prostředí na Mariánských loukách v Hradci nad 

Moravicí. Závod se skládal ze tří částí - hodu granátem, střelby ze vzduchovky a z běžecké 

části se stanovišti. Běžecká část začínala přeplutím řeky na raftu, na okruhu kolem údolí žáci 

plnili úkoly z topografie a zdravovědy, dopravní výchovy, překonávali potok na lanech. Na 

organizačním zajištění akce se podíleli učitelé školy, žáci 9. tříd a instruktoři ze Střediska 

volného času. Žáci si závod užili, nejvíc se jim líbilo lezení po lanech a žebříku přes potok, 

plavba na raftech. Vzhledem k horkému počasí se také mohli zchladit ve vodě. Vyhodnocena 

pak byla první tři družstva z každého ročníku, celkový vítěz obdržel putovní pohár. Chceme 

poděkovat firmě Čedar, která věnovala na tuto akci ovoce k občerstvení.(Karel Frýdl)  
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Environmentální výchova 

Ve školním roce 2018/2019 tak, jako v předcházejících letech, byla ekologická témata 

průběžně realizována ve výuce většiny předmětů.  

Environmentální výchova na naší škole se zabývá především správným tříděním odpadů a 

vztahem k přírodě, k tradicím, k městu.                                                                                                                                        

Škola pokračovala v projektu Recyklohraní, kdy v rámci tohoto programu žáci sbírali a 

odevzdávali víčka od PET lahví, baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, hliník a  mobilní 

telefony (soutěž Věnuj mobil) .                                                                                                                

V měsících říjnu a květnu jsme organizovali celoškolní sběr papíru. V tomto školním roce 

jsme nasbírali šest tun.                

Součástí ŠVP je povinně volitelný předmět Praktikum z přírodopisu pro sedmý a osmý 

ročník.               

Žáci třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili Školy v přírodě s ekologickou tématikou na Karlově. 

Žáci 2. stupně naší školu úspěšně reprezentovali v okresních kolech Biologické, Zeměpisné, 

Dějepisné i Chemické olympiády a velice úspěšní byli i v soutěži v ZOO Ostrava.   

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. 

V učebně přírodopisu se žáci 1. – 9. ročníku podle zájmu starají o morče a králíka, popř. si je 

půjčují na víkend.                   

V tomto školním roce Mgr. Blanka Šindelářová ukončila Specializované studium pro 

koordinátory EVVO v Ostravě. Pravidelně se zúčastňuje Krajských konferencí EVVO a 

dalšího vzdělávání v této oblasti.               

V měsíci září žáci ve školní družině a školním klubu vyráběli draky, se kterými se představili 

na drakiádě, vyráběli šťávu a dobroty z jablek. Šesté a sedmé ročníky absolvovaly exkurzi do 

Národního muzea v Praze a muzea Antropos v Brně, 6.A,B adaptační kurzy.             

Měsíc říjen byl věnován Dnu stromů. Zúčastnili jsme se Opavského Dne stromů, kde jsme 

měli pro děti připraveny nejrůznější hlavolamy a výrobu skřítka a ve škole jsme si Den stromů 

připomněli akcí pro první stupeň, kterou si připravili žáci 2. stupně. Slavili jsme Halloween, 

vyráběli jsme dýňové dekorace a ŠK uspořádal soutěž O nejlepší bramborák.    

V listopadu vybraní žáci soutěžili v ostravské ZOO, ve spolupráci se Slezskou tvorbou Opava 

zdobili baňky a ŠK vařil čokoládu a vyráběl dárky pro děti  z DD.              

Prosinec se nesl ve vánočním duchu. Proběhly vánoční dílny a vánoční jarmark, vánoční 

dílničky s rodiči na prvním stupni a pečení perníčků s rodiči ve ŠD.              

V lednu žáci čtvrtých a pátých ročníků navštívili výstavu se zimní tématikou ve Slezském 

muzeu, pozorovali jsme ptáčky na krmítku na školní zahradě, vyráběli masky a škrabošky na 

maškarní karneval.               

Pro žáky prvního stupně proběhl v únoru vitamínový den, pokračovala akce Ptáčci na 

krmítku, žáci třetího ročníku navštívili planetárium, páté ročníky se zúčastnily lyžařského 

kurzu a ve ŠK vyráběli panenky pro UNICEF.            

V březnu jsme si připomněli napříč všemi ročníky Světový den vody, zúčastnili jsme se 

festivalu Jeden svět, ve ŠD proběhla výtvarná soutěž na téma Jaro.             

Hlavní dubnovou aktivitou byla oslava Dne Země ve škole i v rámci Opavského Dne Země. 

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se zúčastnili školy v přírodě s ekologickou tématikou na 

Karlově.  Pro žáky byl připraven týden aktivit pod názvem Vítáme jaro, v rámci kterého 

proběhla soutěž Školní Mastercheff. Napříč všemi ročníky proběhl projekt Opava - město, 

kde žiju. Ve ŠK vyráběli jarní dekorace a jarní saláty.            

V květnu proběhly další školy v přírodě, soutěž Mladý zahrádkář. Pro rodiče jsme 

zorganizovali žákovskou konferenci na téma Opava – město, kde žiju, na které vystoupili se 

svými příspěvky žáci druhého stupně. Vychovatelky ŠD připravily Týden zdraví.        

V červnu proběhly poslední školy v přírodě, žáci osmého ročníku se zúčastnili vodáckého 



 

 

 17 

kurzu, sedmáci poznávali jižní Čechy. Poslední týden byl věnován posilování fyzické 

zdatnosti, žáci se zúčastnili sportovního a branného dne.   

 

 

Žákovská konference 

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 proběhla na naší škole žákovská konference. Tématem „Opava – 

město, ve které žiju“ jsme si připomněli 795 let od doby, kdy byla našemu městu udělena 

městská práva. S prezentacemi, které byly výsledkem týdenního projektu, vystoupili před 

rodiči, učiteli i svými spolužáky zástupci tříd 2. stupně. Hovořili o různých tématech 

spojených s naším městem – o historii města, nejstarších domech a palácích, opavských 

rodácích, významných budovách, opavských sochách, o současnosti města, opavských 

sportovištích, kulturních institucích, o Opavě pohledem matematika a fyzika atd. Průvodci 

celého programu byli žáci 8. B Anna Seifriedová a Mirek Mikuš. Řečníci si vyzkoušeli mluvit 

před publikem, ostatní přítomní si připomněli to, co o svém městě již zapomněli či se 

dozvěděli nové informace. Podle pochvalných reakcí patřilo toto čtvrteční odpoledne k další 

vydařené akci naší školy. (Jana Lhotská) 

 

 

Ponožkový den 
Světový den Downova syndromu - tento svátek slaví celý svět již více než deset let. Downův 

syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. 

Tento Světový den má i svůj vlastní symbol a tím je pár odlišných ponožek. Právě ponožky 

otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu 

chromozomu ve tvaru písmene X. A proč právě 21. 3.? Když se 21. chromozom místo 
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obvyklého počtu jednoho páru chromozomů ztrojí, mají lidé s Downovým syndromem právě 

3 tyto chromozomy a tuto nemoc. 

 

 

Vánoční turnaj ve vybíjené 

V pondělí 17. 12. 2018 se konal 8. ročník "Vánočního turnaje ve vybíjené 5. tříd". Turnaje se 

zúčastnila 4 družstva. Hrálo se systémem každý s každým. Po urputném sportovním boji se na 

4. místě umístili Black Friday, třetí místo obsadili Citróni, druhé místo Barevné trikoty a 

vítězi turnaje se stali Legendy. Součástí programu byla taneční, akrobatická a hudební 

vystoupení žáků.   O organizaci se postarali žáci 9. tříd. 
 

  
 

 

Taneční galavečer 
Úterý 18. června 2019 v KD Na Rybníčku byl vyvrcholením historicky prvního kurzu tance      

a společenské výchovy na naší škole. Žáci devátého ročníku absolvovali dvacet hodin výuky  

a zvládli patnáct standardních a latinskoamerických tanců. Kurz a závěrečný program 

připravili manželé Hartmannovi, kteří své umění předali další generaci nadšených tanečníků, 

což ocenili pozvaní hosté, rodinní příslušníci i učitelé. (Hana Farská) 
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Deváťáci se loučili 
 

Konec školního roku je dobrou příležitostí k oslavě, a tak holky a kluci z 9. tříd připravili pro 

mladší spolužáky ve středu 19. 6. supershow s pestrým programem a výborně zásobeným 

bufetem. Soutěžní vystoupení posuzovala učitelská porota a neměla to vůbec lehké. Všechna 

čísla byla pečlivě připravena a předvedena s velkým zaujetím. I když odměněna byla jen tři 

vystoupení, obdiv si zaslouží všichni zúčastnění a samozřejmě pořádající deváťáci. 

Výsledky: 

1. místo: tanec Harry Potter 4. A, 2. místo: tanec Holky vs. kluci 5. B, 3. místo: tanec Den je 

slunečný 3. A  (Hana Farská) 

  
 

Školy v přírodě 

Škola pořádala pobyty dětí v přírodě. Do škol v přírodě vyjeli žáci ze všech tříd 1. až 4. 

ročníku.     

třída termín Místo doprovod 

I.AB 

 
5.6.-7.6 2019 Holubice - Mokřinky 

Macháčová, Plšková, 

Beková, Řehulová 

II.AB 

 

10.6. – 14.6. 

2019 
Zlaté hory- Bohemaland 

Kořistková, Rechbergová, 

Reichlová, Vránová 

III.A B 

 

23.4.-27.4. 

2019 
Karlov- Eden 

Hromadová, Mrkvová, 

Böhmová, Šindelářová 

IV.AB 

 

23.4.-27.4 

.2019 
Karlov- Eden 

Schubertová, Rádková, 

Hluchníková, Osobová 
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Lyžařské kurzy 

1. a 3. ročník. – Tošovice 21.1.- 25.1.2019, 42 žáků Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Petra 

Macháčová, Lenka Řehulová, instruktoři (Sportovní kurzy)  

5. ročník – Kopřivná - Maja   - Malá Morávka, 11.2. – 15.2.2019, 33 žáků, Mgr. Simona 

Horáková, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka – Praděd 24.2. – 1.3. 2019, 38 žáků, Mgr. David Růžička, Mgr. 

Karel Frýdl, Mgr. Dana Černínová.    

Žáci 7. ročníku dostali na lyžařský výcvik příspěvek města 2000,-Kč.  

Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 

 

Lyžařský výcvik 7. ročníku 

se uskutečnil od 24. února do 1. března. Jako tradičně jsme byli ubytovaní na horské chatě 

Barborce, která se nachází pod Pradědem. Počasí bylo pěkné a teploty příjemné, těsně pod 

bodem mrazu. Žáci si vyzkoušeli také jízdu na běžkách. Volné chvíle účastníci kurzu trávili 

hraním společenských her, které připravil pan učitel David Růžička. Za zmínku také stojí 

večerní výstup na Praděd. Lyžařský výcvik byl zakončen závodem na běžkách a lyžováním 

v kostýmech.  

  
 

 

Cyklistický kurz 

Ve dnech 22. – 24. května 2019 proběhl tradiční cyklokurz šesťáků, tentokrát v okolí Vítkova. 

Ubytovali jsme se v Autokempu – Podhradí. První den nám nepřálo počasí a cestou na 

Podhradí jsme pořádně zmokli, šesťáci výborně zvládli cestu i za vydatného deště. Potom se 

již počasí umoudřilo a všechna tři družstva realizovala cyklistické etapy podle plánu. 

Nechybělo opékání a noční hra.  
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Vodácký kurz 3.-5.6.2019 

Na začátku června se uskutečnil vodácký kurz 8. tříd. Opět jsme bydleli v kempu ve vesničce 

Hynkov u Olomouce. Vlastně nebydleli, ale tábořili. Našim prvním úkolem po příjezdu tedy 

byla stavba stanů. V poledne jsme zamířili k řece Moravě a na klidné vodě získali první 

vodácké zkušenosti a odvahu na odpolední 6 km etapu do Horky. Druhý den nás čekala 

nejdelší etapa z Moravičan do Litovle. Krásné počasí, dostatek vody a brzy jsme dorazili do 

cíl. Večer posezení u táboráku. Ve středu jsme se vydali na krátkou etapu a na závěr krásná 

peřejka v Hynkově. Na vodě bylo zase fajn. (Martin Kovář, vedoucí instruktor) 
 

  
 

Pedagogická praxe studentů 

Ve školním roce 2018/2019 absolvovaly pedagogickou praxi 3 studentky Slezské univerzity 

v Opavě, 1 student  Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a 2 žákyně Střední pedagogické 

školy Krnov. 

Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 6.- 8. ročník proběhl  v úterý 25.6.2019. Počasí nám přálo a akce 

proběhla na školním hřišti, travnaté ploše  školní zahrady a velké tělocvičně. Pro jednotlivé 

ročníky byly tradičně připraveny turnaje v několika sportovních odvětvích. Družstva na 

prvních třech místech byla odměněna ovocem. Za ovocné odměny děkujeme firmě ČEDAR. 

6. třídy:  vybíjená, smíšená družstva ze tříd, tělocvična  

7. třídy:  softbal - smíšená družstva ze tříd, travnatá plocha školní zahrady 

8. třídy:  fotbal a volejbal- družstva chlapců a dívek, školní hřiště  a malá tělocvična 

  
 

ad b) Účast na dalších akcích  
 

Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2018/19 se zúčastnilo plaveckého výcviku 86 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Žáci II.B a III.B zahájili výuku ve čtvrtek 22.11.2018 a poslední lekci měli 21.3.2019.  

Žáci II.A a III.A zahájili výuku ve středu 13.2.2018 a poslední lekci měli 12.6.2019.  

Plaveckou výuku, která proběhla v patnácti lekcích po 60 minutách, zajišťovala Plavecká 

škola Leandros společnosti Technické služby Opava s.r.o. 
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 Jsme mistři České republiky ve florbalu 4. a 5. tříd  
Soutěže se zúčastnilo více než 1500 škol. Celostátní finále se uskutečnilo v pátek 17. května v 

Plzni. Nejlepších 16 družstev republiky bylo rozděleno do čtyř skupin. Ve skupinách se hrálo 

systémem každý s každým. Potom následovala vyřazovací část turnaje. V prvním utkání 

skupiny jsme se utkali se zástupcem Libereckého kraje ZŠ Slovanka z České Lípy. Po 

vyrovnaném poločase naši hráči přidali na důrazu, zpřesnili střelbu a zvítězili 14:4. Ve 

druhém zápase jsme jasně porazili ZŠ z Pardubic 9:1a v posledním utkání skupiny jsme 

deklasovali ZŠ Lipová z Jihomoravského kraje 23:4. Vysoká vítězství a hlavně předvedená 

hra náš tým zařadila mezi hlavní adepty na titul mistra ČR. Hráči tuto roli přijali a v 

osmifinále porazili ZŠ Stod z Plzeňského kraje 13:1. Ve čtvrtfinále potom Jihočechy z Tábora 

12:1. Postup mezi nejlepší čtyři družstva je obrovským úspěchem. Naši hráči si stanovili cíl 

nejvyšší. Předposlední překážkou byl silný tým florbalové školy 6 ZŠ Mladá Boleslav, 

zástupce Středočeského kraje. Naši kluci byli po celý zápas lepší a zaslouženě zvítězili 7:4. 

Ve finále jsme narazili na soupeře ze skupiny ZŠ Slovanka z České Lípy. Ve skupině jsme 

zástupce Libereckého kraje vysoko porazili, kdy nám vyšlo vše, na co jsme sáhli a výsledek 

14:4 úplně neodpovídal průběhu hry. Tým ZŠ Slovanka měl po celý turnaj hlasitou podporu 

početné skupiny rodičů v hledišti. Poděkovat bychom chtěli také rodičům z Opavy, kteří sice 

byli v menšině, ale v bouřlivé atmosféře se určitě neztratili. Do finálového zápasu naši hráči 

vlítli jako uragán a ve třetí minutě jsme vedli 3:0 a po prvním poločase 6:1. Ve druhém dějství 

jsme nevyužili spoustu šancí a soupeř výsledek zkorigoval na konečných 8:6. Naši kluci se 

tak mohli radovat z titulu mistrů České republiky. Náš tým v turnaji dominoval jak v 

individuálních činnostech, v kombinaci, zejména ale v pohybu a důrazu předčil všechny 

soupeře. Skóre 86: 21 hovoří za vše.  

Dařilo se nám na všech postech. V útoku řádili: Matěj Weis, ten byl vyhlášen nejlepším 

hráčem turnaje, Filip Lukáš, Robin Hrdý, Maxim Pančura a Samuel Král, v obraně Leandro 

Kaluscha, který byl zvolen do all stars týmu, a Vítězslav Glos. V brance zářil skvělý Jakub 

Žídek, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Všichni jsou žáci 5. ročníku. 

Chlapcům blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, města Opavy a 

Moravskoslezského kraje a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. 

 
Mládež a kultura 

I v tomto školním roce byla nabídka kulturních programů velmi pestrá. Učitelé vybírali pro 

žáky divadelní a filmová představení a výstavy.  

Z nabídky Slezského divadla si učitelé pro žáky vybrali představení: Jak důležité je míti Filipa 

(7. a 8. ročník), Babička drsňačka (6. a 9. ročník), Noc na Karlštejně (5. ročník,) O ptáku 

ohniváku a lišce Ryšce (4. ročník), Jak se dělá opera 4. a 6. ročník. Saturnin 9. ročník.Celkem 

navštívilo Slezské divadlo 300 žáků.  
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V prostorách Loutkového divadla naši žáci zahráli  pohádku Ferda mravenec pro děti 1. 

ročníku při slavnostním předávání vysvědčení. Pohádku s dětmi nacvičila paní učitelka Mgr. 

Romana Chalupská. Stejné představení žáci zahráli dětem z MŠ Edvarda Beneše a MŠ Jateční 

ve spojovací chodbě u příležitosti Dne dětí. 

 
Žáci školní družiny a školního klubu vystoupili s kulturním programem v Domově seniorů 

svaté Zdislavy. 

V kině Mír zhlédli žáci 2. stupně výukové pořady  Írán – zahalená krása. 

V rámci výuky navštívili žáci 1., 2.a 3. tříd knihovnu v Kateřinkách, kde absolvovali několik 

knihovnických lekcí. Žáci 1. tříd navštívili program „Jarní zvykosloví“ a „Vánoční 

zvykosloví“, který pořádalo SVČ. Žáci 4. ročníku byli také na programu „Zdobení baněk“ ve 

Slezské tvorbě. V Domě umění v Opavě navštívili žáci 4. ročníku galerijní animaci „Život v 

kutně“.  

 

Dopravní výchova 

V rámci výuky dopravní výchovy se žáci 4. ročníku zúčastnili teoretické i praktické výuky na 

dopravním hřišti v Malých Hošticích. Žáci třetích tříd absolvovali výuku dopravní výchovy na 

dětském dopravním hřišti Mírová.  

Součástí dopravní výchovy na 2. stupni byl cyklistický kurz 6. ročníku. 

 

 
Hodnocení činnosti ŠD  2018/2019 

Hodnocení školní družiny při ZŠ Opava E. Beneše 2. , za školní rok 2018/2019    

 Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků ve volném čase. Je určena pro žáky 1. – 4. 

třídy a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost.  

Všechny vychovatelky se průběžně vzdělávají ( KVIC, NIDV).  

Po několika letech se podařilo navýšit počet přihlášených dětí na 140, ve druhém pololetí  se  

9 dětí odhlásilo a 1 přihlásilo. 

Školní družina pracuje v 5 odděleních. 

        Prostory školní družiny průběžně vybavujeme sportovními potřebami, hrami a hračkami            

v jednotlivých hernách. Pro činnost pravidelnou i zájmovou využívá každé oddělení svou 

hernu a navíc hernu sportovní, ateliér, odborné učebny školy (školní kuchyňku, tělocvičny     

a hřiště). 

     Provoz ŠD je od 6:00 hodin - 7:50 hodin a 11:40 hodin - 17:00 hodin. 

      Školní družina umožňuje žákům opravdu pestrý program. Kromě pravidelné činnosti 

pořádáme různé jednorázové příležitostné akce a soutěže. 

Tematické výtvarné soutěže, pěveckou, sportovní (atletika, šplh, přeskoky přes lano ..),stavění 

sněhuláků, tvoření z hlíny.                                                                                                                                                                                                   

Projektové týdny - Dušičkový, Pohádkový, Týden zdraví 

Společné akce se školou a SRPDŠ  Maškarní bál, Den dětí  
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Pořádání okresních kol školních družin ve florbalu a basketu. 

Účast v okresních kolech školních družin - Liga miniházené, plavání, Mladý zdravotník, 

Hliněná paráda, výtvarná soutěž.      

Společné akce pro rodiče s dětmi – drakiáda, vyřež si svou dýni, lampionový průvod, pečení 

vánočních perníčků, vánoční dílničky, Den otevřených dveří, ukázky deskových her.  

Sobotní výlety - Vánoce a Velikonoce na zámku v Kravařích. 

Spolupráce s Obecním domem, který nabídl animační programy podle druhu výstavy a věku 

dětí, (Hvězdy ze zdi, Než přiletí čáp), Domem umění,  Okresní knihovnou PB, Okresním 

památníkem PB(Slezské pohádky a pověsti), Červeným křížem, Domovem seniorů, MSŠZe 

Téměř každou akci máme zdokumentovanou s malým výkladem na internetových stránkách 

školy. 

 Školy v přírodě 1. - 4. třídy 

Společně se školním klubem máme na začátek prázdnin připravený příměstský tábor „Jednou 

rukou malujeme, jednou nohou sportujeme“.                

                                                                                    Jana Reichlová   

                                                                                              vedoucí  vychovatelka 

 

 
Hodnocení činnosti ŠK  2018/2019 

Vychovatelka: J. Böhmová 

Školní asistent: Lenka Řehulová   (od 12,45 do 14,30 hod., dle potřeby vypomáhala v průběhu 

školního roku ve školní družině)  

Provoz školního klubu od 11,45  - 17,00 hodin 

Vzdělávání: Celostátní seminář vychovatelek vychovatelů ŠD a ŠK Praha 

                      Agresivita nejen dětí a mládeže 

                      Bádáme a přemýšlíme hrou 

Spolupráce: Domov seniorů sv. Zdislavy, ŠK v Opavě, vyučující ZŠ, rodiče, ENHA Freestyle 

Ostrava,  

Školní klub od 1. září 2018 je umístěn v nových rekonstruovaných prostorách školy. Nachází 

se ve dvou poschodích, což je náročnější pro dozor a organizaci klubu. 

V letošním školním roce byla naplněna kapacita ŠK 80 dětí, přihlášených a zaplacených 92 

dětí, 1x úleva na platbu za ŠK. V průměru se denně prostřídá ve školním klubu 41 žáků. 

Denní rozmezí se pohybuje v počtu od 25 – 60. Nejpočetnější skupina je v rozmezí 13,30 -

15,00 hodin. Příležitostné akce využilo 489 žáků. 

Školní klub využívají rovněž žáci, kteří nejsou přihlášení, ale mohou si udělat do školy 

domácí úkoly, prezentace na PC, využít výukové programy. 

Úspěchy: 3. místo na Vánočním turnaji ŠK ve florbalu 

                  2. místo Deskové hry  

Zájmová činnost: 

- Možnost tvoření, vaření v kuchyňce, využíváme maximálně velkou tělocvičnu, školní 

zahradu 

(šití, malování a kresba na textil, práce s hlínou, drobné sportovní soutěže, příprava 

svačinek od dětí pro děti a hosty) 

- výroba dárků pro babičky v domově důchodců 

- Návštěva Freestyle Ostrava 8x, parkurové centrum, aquapark 3x(Kravaře 2x, Bruntál 

1x), turnaj kuželek – Kolofíkovo nábřeží, turnaj ve cvrnkání kuliček do kopce  

- První ročník Den sourozenců, exkurze ČT Ostrava, 

- Ve spolupráci s p. uč. B. Šindelářovou ( EVVO) Apriloviny II., Jarní tvoření, Master 

chef, 

- Uklízíme Česko, 
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- Výroba sirupu z kopřiv, bezu pro potřeby dětí   

Využití PC herny: 

- Odpočinkové činnosti – hry  - posun – naučili se hrát v týmu (nejen zábavné hry, ale i 

poznávací a podporující logiku, představivost) 

- Příprava do výuky – prezentace 

- Nácvik základů administrativy – procvičování do informatiky 

- Vyhledávání zajímavostí, odborných věcí pro kvízy a plnění soutěžních úkolů, 

vyhledávání míst pro výlety, údaje a informace 

Využití relaxační herny v I. patře – Holčičí noc, taneční příprava, nácvik pro vystoupení, 

poslech  hudby, četba, stolní společenské hry, domácí kino, využití prostor k výuce 

v dopoledních hodinách 

Výzdoba školního klubu byla obměňována průběžně s žáky ŠK, rovněž zapojeni do výroby 

nového paletového posezení. 

Úkoly pro příští školní rok: 

- hledat optimální způsob fungování v nových prostorách ŠK  

- jak udržet zájem dětí při nárazovém počtu 40 – 50 v daných prostorách 

Jiřina Böhmová 

 

Den učitelů 

Slavnostní setkání ke dni učitelů se konalo v salónku restaurace Split ve čtvrtek 28.března 

2019. Při příležitosti oslav Dne učitelů 2019 byla na doporučení ředitele školy i pedagogů 

školy vyznamenána Mgr. Dana Černínová. Slavnostní akt se konal ve stejný den 28.3. 

v Domu Petra Bezruče. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

Projekt EU „Podpora společného vzdělávání na ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“ 

Projekt jsme zahájili 1.1.2017.  

Aktivity projektu: 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (v roce 2017 1,0 úvazku, 2018 0,5 úvazku) 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zaměření na žáky cizince) 

DVPP: matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze. 

Projekt jsme ukončili 31.12.2018 

Projekt EU „Podpora společného vzdělávání na ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“ - II 

Projekt jsme zahájili 1.1.2019.  

Aktivity projektu: 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (0,5 úvazku) 

Dvě školní asistentky (0,8) 

Další šablony: klub zábavné techniky a deskových her, badatelský klub, klub čtenářské 

gramotnosti, klub komunikace v cizím jazyce, projektové dny ve škole a mimo školu 

DVPP: matematická a digitální gramotnost a inkluze. 

 

Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázky školy, rodiny, okolí“ 

Projektu jsme se zúčastnili jako partnerská škola Slezské univerzity v Opavě. Zahájen byl 

1.9.2016.  

V rámci projektu jsme získali dvě školní asistentky na plný úvazek, ve školním roce 2017/18 

jsme otevřeli „Kroužek na škole na podporu matematické gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ“. 
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V roce 2018/2019 u nás pracovaly dvě školní asistentky. Realizoval se výměnný pobyt 

výchovných poradců a ředitelů škol ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka.  

Projekt byl ukončen k 31.8.2019 

 

Hodnocení projektu „ paměťových institucí“ 

 

Naše škola byla i ve školním roce 2018/19 vybrána ministerstvem školství pro pokusné 

ověřování projektu „ Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, což v praxi 

znamenalo, že žáci mohli navštívit vybraná muzea a památky, přičemž doprava, ubytování a 

vstupné bylo hrazeno z projektu.  

Zapojily se všechny třídy od prvního do devátého ročníku, některé třídy byly na akcích až 

3krát. V 1. pololetí jsme navštívili Muzeum pravěku – pavilon Anthropos v Brně, Národní 

muzeum – přírodovědnou expozici Noemova archa v Praze, Národní zemědělské  muzeum 

v Praze, Náprstkovo muzeum  a Památník na Vítkově v Praze. Jako doprovodný program děti 

viděly Pražský hrad, hrad Špilberk v Brně, představení v Národním divadle, Mořský svět a 

další památky v Praze. Nižší ročníky navštívily Slezské muzeum v Opavě s programy: Příroda 

Slezska, Lovci mamutů a Vánoční tradice. 

V 2. pololetí se v rámci Projektu hradily i tradiční školní akce ke Dni Země: Pevnost v 

Darkovičkách, Expozice Arboreta v Novém Dvoře, deváťáci navštívili Památník 2. světové 

války v Hrabyni. Děti z nižších ročníků zhlédly výstavy a expozice v Památníku  Petra 

Bezruče a Slezské muzeum – výstava českého loutkářství a Kniha džunglí. Památník 

s muzeem v Lidicích opět navštívili žáci z 9. ročníku.. Návštěva autentických míst byla pro 

žáky nezapomenutelným zážitkem. Žáci 5. ročníku si jako první ze školy prohlédli opravenou 

historickou budovu Národního muzea v Praze. 

Žáci 7. ročníků uskutečnili dvoudenní výlet do jižních Čech, kde se jim moc líbila interaktivní 

expozice v Husitském muzeu v Táboře, program si zpestřili návštěvou minizoo v Táboře, 

prohlídkou zámku s edukačním programem v Třeboni, kde si jedna ze skupin oblékla 

renezanční kostýmy a zahrála si na život v době posledních Rožmberků. 

Celkově měl projekt velký úspěch, žáci si doplnili znalosti z různých předmětů a navštívili 

místa, kam by se jen málokdo z nich podíval. 

  
 

Žák roku 

Tomáš Fryčka  IX.A                                                                                                                                                                                            

 Tomáš Fryčka je žákem školy od prvního ročníku. Spolužáky i vyučujícími je vnímán jako 

všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. V třídním kolektivu je ochoten 

pomoct a poradit ostatním. 

 Tomáš patří k nejnadanějším a nejlepším žákům školy. Dosahuje výborných studijních 

výsledků díky své pracovitosti, logickému úsudku a výborné paměti. Od prvního ročníku 

prospívá s vyznamenáním. 
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     Tomáš systematicky pracuje na rozvíjení své osobnosti. Je žákem, který má soustavný 

zájem o výuku, dokáže ve vyučování spolupracovat s učiteli, aktivně a věcně se zapojuje do 

diskuse a prezentuje své rozsáhlé znalosti. Patří k oporám našich žáků i učitelů při 

organizování školních akcí pořádaných nejen pro naše budoucí prvňáčky, naše žáky, ale i pro 

veřejnost. 

     Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. K oblíbeným vyučovacím 

předmětům sám řadí matematiku, zeměpis, tělesnou výchovu, informatiku, ale i cizí jazyky – 

anglický a německý. 

     Tomáš byl oceněn společností SCIO za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji 

v testování obecných studijních předpokladů, stoprocentního výsledku dosáhl také 

v matematice. 

     O Tomášově všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v předmětových 

olympiádách (anglický i německý jazyk, dějepis, zeměpis, český jazyk, chemie). Úspěšný je i 

v dalších soutěžích. Nejvýraznějším úspěchem poslední doby je 1. místo v Konverzační 

soutěži ve Šternberku v angličtině, 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a postup do 

krajského kola. Pravidelně se zúčastňuje soutěže Mladých zoologů v ostravské ZOO a 

zeměpisné soutěže Eurorebus.  

     Volný čas Tomáš věnuje ve své obci kroužku hasičů, rád si také přečte knihu a zahraje 

nějakou tu hru.  

     A Tomášovy plány do budoucna? Složit úspěšně přijímací zkoušky na střední školu a stát 

se programátorem.   

       Mgr. Karel Frýdl, ŘŠ 

 

 

 

Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči 
Spolek rodičů a přátel dětí a školy se finančně podílel na zabezpečení mnoha činností školy a 

žáků: Dne Země, Dne dětí, lyžařských kurzů, cykloturistického kurzu, škol v přírodě, ceny 

pro školní kola soutěží, knižní poukázky pro děti na závěr školního roku, nákup knih do 

školní knihovny a podpora akcí školní družiny. Také byly zakoupeny dva pingpongové stoly 

do spojovací chodby. Za veškerou pomoc jim patří velké poděkování.  

Další akce: 

Maškarní karneval  

5. 2. 2019 tradiční maškarní karneval zahájili netradičně žáci školy stepem a uměleckou 

gymnastikou. Odstartovali rej masek. Atraktivní a zajímavé soutěže připravily vychovatelky 

školní družiny. Každá maska si odnesla medaili. Poděkování patří rodičům  SRPDŠ a žákům 

za pomoc s přípravou a občerstvením. (Jana Reichlová)  
 

  
 

 

Školní ples – letos poprvé s diskotékou v 1. patře 
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V pátek 15. 2. 2019 se v sále Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnil „Školní ples“ 

pořádaný členy SRPDŠ. 
K tanci hrála hudební skupina PHS. V sále 1. patra jsme připravili diskotéku zejména pro bývalé 

absolventy naší školy. Program zpestřily celkem 4 kulturní vstupy. Hned v úvodu zatančili 

standartní tance Anička Zámarská se svým tanečním partnerem. Ve druhém vstupu nám předvedli 

své umění členky tanečního souboru Základní umělecké školy v Opavě. Následoval scénický 

tanec Adriany Nguyenové. Další kulturní vstup patřil latinskoamerickým tancům v podání 

sourozenců Elišky a Vojtěcha Jesionkových. Kulturní program uzavřely členky tanečního souboru 

Tany Tany ukázkou orientálních tanců. Všechna vystoupení se moc povedla a sklidila velký 

aplaus. 

Úderem půlnoci začalo losování tomboly o celkem 250 cen. Kromě menších výher organizátoři 

zajistili také řadu hodnotných cen: tiskárnu, poukázku na psací stůl, mobilní telefon, vysavač a 

hlavní ceny notebook a LCD televizor. 

Myslím si, že se téměř 240 zúčastěných hostů dobře bavilo. 

Velké poděkování za přípravu a organizaci plesu si zaslouží členové SRPDŠ.  

Také chceme poděkovat všem sponzorům této akce (viz příloha) 

 

  
 

 
Organizátoři školního plesu – členové SRPDŠ 
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Den dětí – Kouzla a čáry 
Koncem května se na oslavu Dne dětí k naší škole slétly čarodějky, ježibaby a jiné kouzelné 

bytosti. Připravily pro naše malé (i větší) školáky spoustu kouzelných úkolů, zábavy. Děti 

hledaly cestu z močálu, bojovaly s otravným hmyzem, skládaly kočky, učily se létat na 

koštěti, zachraňovaly svůj život ze spárů nebezpečného pavouka. Všichni úkoly zvládli a na 

konci je čekala sladká odměna i opečený špekáček. Rodiče i děti jistě ocenili bohaté 

občerstvení. Odpoledne se moc vydařilo a nálada byla úžasná. Poděkování za vydařenou akci 

náleží všem, kteří se podíleli na její organizaci: SRPDŠ, učitelům a žákům  9. tříd. (Věra 

Kořistková) 

  
Třídní schůzky a konzultační dny: 

V prvním týdnu školního roku (6.9.2018) proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. 

Schůzka s rodiči vycházejících žáků se uskutečnila 13.10.2018.  Třídní schůzky a konzultace 

byly na podzim 16. 10., 4. 12. 2018 a 25. dubna 2019. Ke konzultaci s vyučujícím mohli 

rodiče přivést také své dítě. Další schůzky s učiteli bylo možné domluvit individuálně. 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se konala 18. června 2019. Dne  6.11.2018 se 
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uskutečnila „Matematická kavárna“ pro rodiče žáků 6. ročníku, kde učitelé rodiče 

seznamovali s principy metody Hejného ve výuce matematiky. 

 

Účast žáků a pedagogů na životě v Opavě 

V prosinci jsme se zúčastnili tradičních „Opavských vánoček“. V uplynulém školním roce 

pokračovala dobrá spolupráce s Městskou policií Opava, jejíž pracovníci přicházejí do školy 

přednášet žákům o dopravní výchově. Vzhledem k tomu, že v naší škole jsou sportovní třídy 

se zaměřením na lední hokej, úzce spolupracujeme s Hokejovým klubem Opava s.r.o. 

Naši žáci pod vedením paní učitelky Romany Chalupské vystupují při„Vítání občánků“, které 

organizuje město Opava. Mladší děti hrály školní ligu miniházené. 5 žáků školy jsou členy 

„Opavského zastupitelstva dětí a mládeže“. V rámci projektu jsme úzce spolupracovali se 

Slezskou univerzitou v Opavě. V rámci činnosti školního klubu  a družiny byla navázána 

spolupráce s Domovem seniorů svaté Zdislavy (vystoupení žáků, výroba a předání dárků pro 

seniory).  

 

Sportovní třídy 

Rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej zahajujeme od čtvrtého 

ročníku. Žáci tvoří hokejové skupiny ve třídách A,B.  Ve všech kategoriích hrajeme 

pravidelné žákovské soutěže. 9. třída hraje 1. ligu mladšího dorostu.Někteří jednotlivci 

dosahují velmi dobré výkonnosti. 

Radek Faksa prožil další výbornou sezónu v týmu NHL Dalas Stars. Jan Štencel vybojoval již 

druhý extraligový titul s týmem Kometa Brno. Matěj Machovský plnil roli brankářské jedničky 

ve Spartě Praha. Tomáš Černý odehrál své první extraligové zápasy v dresu Vítkovic. 

 

ad c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou a zahraničními subjekty a 

zahraniční zájezdy. 

 

Návštěva z družební školy 
V pátek 15. května přijeli na naši školu žáci se svými učiteli z družební školy z polských 

Markowic. Žáci z 1. - 5. ročníku si nejprve připravili ve svých třídách tvořivé dílny pro děti z 

polské školy a poté následovala sportovní utkání. Nejmenší děti si zasoutěžili ve smíšených 

družstvech v závodivých hrách, starší děvčata si zahrála vybíjenou a starší chlapci se utkali ve 

fotbale. Po obědě si pak polští žáci prohlédli expozice ve Slezském muzeu. V příštím roce 

navštíví zase naši žáci své polské kamarády. (Ludmila Schubertová) 

  
 

Anglie 
Ve dnech 20. - 25. 5. jsem se společně s několika dalšími spolužáky zúčastnila zájezdu do 

Velké Británie. V úterý ráno jsme po dlouhé cestě dorazili do Londýna, kde jsme byli celý 

den a viděli jsme tam spoustu zajímavých památek. Další den jsme navštívili Winchester a 

Stonehenge. Ve čtvrtek jsme se byli podívat na Windsor castle a Oxford. A poslední den v 
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pátek jsme opět prožili v Londýně a viděli tam Tower Bridge nebo The Tower of London, 

St.Paul´s cathedral a někteří z nás také zažili báječnou plavbu lodí po Temži. Zájezd se mi 

velice líbil a jsem ráda, že jsem měla tu příležitost podívat se do Londýna, kam bych se v 

budoucnu rozhodně chtěla vrátit. (Rozália Matyščáková, VIII. A)  

  
 

 

ad d) Účast na olympiádách a soutěžích   

 

viz příloha 1 
 

ad e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

 Sponzorské dary Opatherm 2000,- 2000,- 

 Věcné dary pro školní ples cca 40000 40000 

  Alpha Management Services (Luxembourg) S.A.                        57 631,- 57631,- 

 SUNFIN PRAHAs.r.o. 2000,- 2000,- 

 

Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná 

kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. 

a) inspekční činnost provedena ČŠI - NE  

b) kontrolní činnost provedena ČŠI – NE 

c) kontrola provedena odborem kontroly – NE 

d) kontrola provedena KÚ MSK – NE 

e) další kontroly (např. BOZP apod.) – kontrola Hygiena Ostrava – drobné závady 

odstraněny v termínu 
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Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

      náklady a výnosy 2018 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2018 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 

zpět na 
účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2018 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 
2018 

Předepsaná 
výše vratky 
dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci 
při 

finančním 
vypořádání 

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2 

  Neinvestiční dotace celkem 23 197 338,00 0,00 23 197 338,00 23 197 338,00 0,00 

  v tom:           

33353 
Přímé náklady na vzdělávání (NIV 
celkem) 

22 952 338,00 0,00 22 952 338,00 22 952 338,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 16 435 091,00   16 435 091,00 16 435 091,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 100 000,00   100 000,00 100 000,00 0,00 

  
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ 
ONIV) 

6 417 247,00   6 417 247,00 6 417 247,00 0,00 

33024 

Podpora vzdělávání cizinců ve 
školách - Bezplatná výuka 
přizpůsobená potřebám dětí a žáků - 
cizinců z třetích zemí 

    0,00   0,00 

33038 

Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích v roce 
2016/2017 - Excelence základních a 
středních škol 2017 (modul SŠ) 

    0,00   0,00 

33065 

Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích ve školním roce 
2017/2018 - Excelence základních 
škol 2018 

    0,00   0,00 

33068 

Financování asistentů pedagoga dle 
§ 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, na období leden - srpen 
2018 

    0,00   0,00 

33068 

Financování asistentů pedagoga dle 
§ 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, na období září - prosinec 
2018 

    0,00   0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018 - II. etapa 

    0,00   0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018 - III. etapa 

    0,00   0,00 

33071 
Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol  
(leden - srpen 2018) 

122 500,00   122 500,00 122 500,00 0,00 

33071 
Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol  
(září - prosinec 2018) 

122 500,00   122 500,00 122 500,00 0,00 

33166 Soutěže     0,00   0,00 
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33435 

Podpora vzdělávání cizinců ve 

školách - Zajištění bezplatné přípravy 
k začlenění do vzdělávání dětí a žáků 
osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie 

    0,00   0,00 

33435 

Podpora vzdělávání cizinců ve 
školách - Zajištění podmínek 
vzdělávání nezletilých azylantů, osob 
požívajících doplňkové ochrany, 
žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany na území ČR a dětí, žáků -  
cizinců umístěných v zařízení pro 
zajištění cizinců 

    0,00   0,00 

33457 

Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - 
srpen 2018 - modul B 

    0,00   0,00 

       

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 

 se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky 

 č. 435/2017 Sb. 
     

Vysvětlivky: 
     sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018 

 sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí 

 finanční vypořádání, zpět na účet kraje 
     sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2018 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku  

na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus 
sloupec d) 

     sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018 
 sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 

       
 

       b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

viz. Příloha č.2 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 
Oprava a údržba Částka celkem v tis. 

Malířské a natěračské práce 65,88 

Oprava komunikátoru ve výměníkové stanici EVČ 13,3 

Instalatérské a topenářské práce  19,73 

Instalatérské a podlahářské práce v ŠJ, škole 34,5 

Oprava kopírek 10,3 

Oprava komunikátoru a regulace otopné větve EVČ 

 
47,4 

Oprava a práce na plynovém potrubí 22,0 
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Oprava dlažby schodiště do ŠD 41,69 

Výměna plynového ohřívače 29,87 

Podlahářské práce  98,13 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů 
Částka celkem 

Rekonstrukce školního klubu z bývalého služebního bytu  
 

1486,541 

Oprava potrubí SV, TUV a cirkulace 
710,84 

Oprava podlah na chodbě v přízemí 1. stupně 826,56 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

  

  

 

 

 

Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Část XII. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

ano Edukační programy pro 

předškoláky  

8 1  

ano Ukázkové hodiny pro 

předškoláky 

45 4  

ano Matematická kavárna  2 45 

 

 

 

 

Část XIII. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Část XIV. 

 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Odbory spolupráce při sestavování rozpočtu FKSP, 

řešení organizačních záležitostí školy 

- 

Městská policie Opava besedy s žáky, dopravní hřiště 100 

Hokejový klub Opava s.r.o. hokejové třídy 44 

Basketbalový klub Opava basketbalová přípravka 20 

Areka OZDM 5 

ČČK poskytnutí prostor pro akce  

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 

MŠ Opava, Jateční,  MŠ 

Opava, Šrámkova 

návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 

nečisto, program školička, sportovní program 

ke Dni dětí 

110 

HZS Přednášky – Hasík 2. a 6. ročník 98 

DDH Mírová Dopravní výchova 3. ročník 44 

Slezské gymnázium Projekt Emise 8 

SZŠ Opava Kurzy první pomoci, Den boje proti AIDS 53 

SHŠ Opava Dětský den pro 3. ročník 48 

Slezská tvorba Výroba baněk  92 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 88 

Mendelovo gymnázium Přírodovědná soutěž 3 

Obecní dům Animační programy 120 

Obchodní akademie Výtvarná soutěž 40 

MKfruit Vitamínový den pro 1. stupeň 220 

Zamědělské družstvo Exkurze do mlékárny 56 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 31.8. 2019 

státní fondy ne 0 0 

programy EU Podpora společného vzdělávání na ZŠ 

Opava, Edvarda Beneše 2 
1172733 1172733 

jiné projekty Pokusné ověřování Vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol  

 

245000 245000 

programy EU Podpora společného vzdělávání na ZŠ 

Opava, Edvarda Beneše 2 - II 
1944020 181094 
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Hlavnice 

AŠSK Opava Organizace okresního kola ve volejbale, 

košíkové a vybíjené 

240 

ČSOB Přednáška finanční gramotnosti 49 

Slezská univerzita v Opavě Kurzy první pomoci pro 2. a 6. ročník 98 

Sananim Přednášky – závislosti pro 7. 8. a 9. ročník 158 

SVČ Opava Spolupráce na akcích – branný závod, sportovní 

kurzy 

150 

 

Zpracoval dne: 15. 9. 2019  

Mgr. Karel Frýdl 

                 ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 15.10. 2019 a schválena školskou radou na schůzi dne 15.10. 2019. 

 

 

 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2018/2019 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 

(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 

kole 

Soutěže typu A 

A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 3. místo    

A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
účast 

  

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
účast 

  

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
účast 

  

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH    

anglický jazyk účast   

německý jazyk 2x2. místo1x3.místo 2. místo  

francouzský jazyk  účast  

ruský jazyk  účast  

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2. místo   

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2. místo     

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast     

A13) PYTHAGORIÁDA účast     

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST účast   

      

Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS    5. místo účast 

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT     

        

Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETICE S ČESKOU 

SPOŘITELNOU účast   

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 2x1.místo, 1x1. místo,1x2.  1.místo kat. 4,5 oč. 
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místo 

B47) PŘESPOLNÍ BĚH 1x  2 místo    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x3. místo,     

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP účast     

B48) BASKETBAL ZŠ 1x3.místo   

B49) PLAVÁNÍ 1x2.místo    

B47)Vybíjená 2x3. místo 2. místo  

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 2x 1. místo3x2 a2x3.m 

1x1.místo, 
1x2.místo,1x3. 

místo  1.a 2. místo 

Šplh 1x1místo.  1x2. místo   

Házená 3. místo   

Jiné soutěže 

Bajtík  2. místo  

Šplh     

    



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018 List č.3 

Název a adresa školy, školského zařízení:  

    

 
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace 

   

      

 
Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie  

 

v Kč, na 2 des. místa 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2018 

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 31.12.2018 

Vratka 

dotace při 
finančním 
vypořádání 

  Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání" 1 172 733,00 0 1172733,00 0 

            

            

            

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2018 

(stat.v. P1-04)  

  

 
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu 43,22 43,774 

  

 

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 35,712 

  

 

                       nepedagogičtí pracovníci x 8,062 
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Náklady v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018 

Navýšení- 
snížení 

finan. plánu 

2018 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2018 

Skutečnost 

k 31.12. 
2018 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2018 v % 

Plán 
2018 

Skutečnost 

k 31.12. 
2018 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   330,01 0,00 84,94 414,95 414,95 125,74 3,00 1,00 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

           - prádlo, oděv, obuv-5132 5,00   -5,00 0,00   0,00     

           - knihy, učební pomůcky-5136  30,00   -8,88 21,12 21,12 70,38     

           - drobný  hmot. Majetek-5137 87,00   -54,26 32,74 32,74 37,63     

           - spotřeba materiálů ostatní-5139 206,01   154,18 360,19 360,19 174,84 3,00 1,00 

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)-5133 2,00   -1,10 0,90 0,90 44,95     

502 Spotřeba energie  1966,75 0,00 -499,65 1467,10 1467,10 74,59 60,00 70,89 

v tom - spotřeba vody-5151    200,00   8,05 208,05 208,05 104,03 4,00 3,73 

           - ÚT a ohřev vody-5152 1225,00   -434,30 790,70 790,70 64,55 40,00 41,07 

           - spotřeba plynu-5153 102,00   -79,01 22,99 22,99 22,54 6,00 13,90 

           - spotřeba el. energie-5154 267,64   46,29 313,93 313,93 117,30 10,00 12,20 

           - pohonné hmoty a maziva-5156 1,00   0,62 1,62 1,62 162,10     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 171,11   -41,31 129,80 129,80 75,86     

511 Opravy a udržování 1688,69 -929,52 -501,78 257,39 257,39 15,24 2,00 3,67 

512 Cestovné 5,01   -3,98 1,03 1,03 20,64     

513 Náklady na reprezentaci 10,00   -5,71 4,30 4,30 42,95     

518 Ostatní služby        552,72 -50,00 184,57 687,29 687,29 124,35 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní-5161 3,00 

 

-0,59 2,41 2,41 80,30     

           - služby telekom. a radiokom.5162 40,00   -19,19 20,81 20,81 52,03     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní-5166 20,00   -20,00 0,00   0,00     

           - školení a vzdělávání-5167 10,00   -8,70 1,30 1,30 13,00     

           - nákup služeb ostatní-5169 113,72   196,41 310,13 310,13 272,72     

           - programové vybavení (DDNM)-5172 2,00   1,00 3,00 3,00 150,00     
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           - výměna písku - otevřené zahrady 10,00   -10,00 0,00   0,00     

           - internet-0301-5162 15,00   1,00 16,00 16,00 106,67     

           - správa sítě-302-5169 60,00   -5,55 54,45 54,45 90,75     

           - bankovní poplatky-5163 10,00   0,97 10,97 10,97 109,73     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto-5168 90,00   59,31 149,31 149,31 165,90     

           - PV-5164 69,00   -10,09 58,91 58,91 85,37     

           - LV 110,00 -50,00 0,00 60,00 60,00 54,55     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 109,80 0,00 2,10 111,90 111,90 101,91 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00         

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 109,80   2,10 111,90 111,90 101,91     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 39,53 0,00 -30,00 9,54 9,54 24,12 0,00 0,00 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     0,00 0,00         

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 39,53   -30,00 9,54 9,54 24,12     

525 Jiné sociální pojištění     0,00 0,00         

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 2,27 2,27 2,27   0,00 0,00 

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,00 0,00         

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)     0,00 0,00         

           - školení a vzdělávání     0,00 0,00         

           - ostatní     2,27 2,27 2,27       

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

538 Jiné daně a poplatky (kolky)     0,00 0,00         

549 Ostatní náklady z činnosti 6,00 0,00 6,55 12,55 12,55 209,15 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové)     0,00 0,00         

          - ostatní 6,00   6,55 12,55 12,55 209,15     

    

 

0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 998,00   16,14 1014,14 1014,14 101,62 6,21 6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 90,00   80,40 170,40 170,40       

Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 479,87 479,87 479,87   0,00 0,00 

v tom       0,00 0,00         

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt     479,87 479,87 479,87       

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

542 - jiné pokuty a penále     0,00 0,00         

nedočerpání v položkách celkem       0,00         
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Náklady celkem 5796,51 -979,52 -184,28 4632,71 4632,71 79,92 71,21 81,77 

 

 

 
 

Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů. 

 

 

Výnosy v roce 2018 (v tis. Kč na dvě des. místa) 

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018 

Úpravy 

finančního 

plánu 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2018 v % 

Plán 
2018 

Skutečnost 

k 31.12. 
2018 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 100,50   10,78 111,28 111,28 110,72     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 0,50   -0,50 0,00   0,00     

Použití rezervního fondu do výnosů 25,00   -23,00 2,00 2,00 8,00     

Použití fondu investic do výnosů 950,00   -174,34 775,66 775,66 81,65     

Použití fondu odměn do výnosů     0,00 0,00         

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4,50 0,00 2,70 7,20 7,20 160,07 229,06 146,61 

v tom:      0,00 0,00         

 - pojistná událost     0,00 0,00         

 - za poškozené knihy 3,50   3,10 6,60 6,60 188,63     

 - druhopisy vysvědčení 1,00   -0,40 0,60 0,60 60,10     

 - pronájmy     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

v tom: - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

           - projekt     0,00 0,00         

    

 

0,00 0,00         

ýnosy celkem 1080,50 0,00 -184,36 896,14 896,14 82,94 229,06 146,61 
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NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018 

Navýšení - 

snížení 
finan. 

plánu 2018 

zřiz. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční plán 
(FP) 2018 

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2018 v % 

Plán 

2018 

Skutečnost 

k 

31.12.2018 
(závěrka) 

  5796,51 -979,52 -184,28 4632,71 4632,71 79,92 71,21 81,77 

          

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018     

Celkem 
upravený 

finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 
(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2018 v % 

Plán 

2018 

Skutečnost 
k 31.12. 

2018 

(závěrka) 

  
4716,01   -0,09 3736,58 3736,58 79,23 157,85 64,84 

     

HČ-dotace 

od zřizov. 

HČ-dotace 

od zřizov. 
0,00 

 
Zisk z DČ 

      

  Zisk z HČ 

  

Vypsat ostatní 

nejmenované položky z 

nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 

  

 

Plán 2018 

Navýšení 
finančního 

plánu 2018 

zřiz. 

  

Celkem 
upravený 

finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 
(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2018 v % 

  

OPVV 1 172 733,00     

1 172 

733,00 479 873,00 40,92 

          0,00     

          0,00     

          0,00     
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        0,00     

 
 

Celkem 1 172 733,00 0,00 0,00 

1 172 

733,00 479 873,00 40,9192 

  Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů. 
    

       Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2018 
 
Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2017 a 2018 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2017 a 2018) 

Účet Brutto 2017 Brutto 2018 
Pohyb 

majetku 
Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

013     0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

018 a 
019 

222 666,00 222 666,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

031 8 622 720,00 8 622 720,00 0,00 
přírůstky Kč celkem:  

úbytky Kč celkem: 

021 66 639 383,00 
68 170 
090,00 

1 530 707,00 
přírůstky Kč celkem: TZ-rekonstrukce školního klubu 

úbytky Kč celkem: 

022 677 096,00 677 096,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

028 a 
029 

7 458 644,00 7 215 046,00 -243 598,00 
přírůstky Kč celkem:283.864,--prům.vysavač, kávovar, šatní komplet do ŠK, hoblovka, 
sběrač listí, kuch.skříňky, kopírka, dataprojektory 

úbytky Kč celkem: 527.461,--nábytek,PC sestavy,dataproj.,žák.židle a lavice,stůl na stol.tenis 

     
 

přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč 

 hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč  
 

     

 
     

 

   

  


