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ŠKOLNÍ ROK 2009/10 
 

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: 
 

553 717 416, 553 712 525, 747 600 812 – ředitel 

Adresa pro dálkový přístup: 
 

info@zsebenese.opava.cz 

Webové stránky školy: 
 

www.zsebenese.opava.cz 

Zřizovatel školy: 
 

Statutární město Opava 

Ředitel školy: 
 

Mgr. Pavel Dominik 

Zástupce ředitele, který trvale 
zastupuje ředitele v plném 
rozsahu jeho řídící činnosti: 

Mgr. Zdeňka Plšková 

Zástupce ředitele školy: 
 

Mgr. Karel Frýdl 

Výchovný poradce: 
 

Mgr. Ivana Tesárková 

Školní speciální pedagog: 
 

Mgr. Iveta Herudková, Mgr. Radana Petrželová od 1.3. 
2010  

Školní psycholog: 
 

- 

Vedoucí vychovatelka školní 
družiny: 

Renáta Szabová 

Složení školské rady: 
 
 

Mgr. Simona Horáková, Mgr. Rostislav Salamon, 
Ing. Pavla Kapusňáková, Pavel Dudek, Andrea 
Hulová, Hana Hanková, 

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. 
Školní vzdělávací program Zlatá brána 1., 2., 6. a 7.  r. 
ŠVP Zlatá brána – 355/2007 v 1.- 3. a v 6.- 8. ročníku 
Základní škola  - 16 847/96-2  v 4.,5. a v  9. ročníku 
Základní škola – RVCJ 16 333/96-22-21 v 4.,5. a v  9. 
ročníku . 
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Základní škola – RVTv 29 738/96-22-50 v 9. ročníku 
Školní družina 
IZO: 120 003 457 
kapacita: 150 žáků 
Školní klub 
IZO: 150 036 612 
kapacita: 95 žáků 

 
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 ve 13 skupinách, účastnilo se jí 177 dětí. Jako první cizí jazyk si děti zvolily 
angličtinu. V šestých třídách, kde se začíná učit druhý cizí jazyk, si žáci z nabídky: německý 
jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk vybrali němčinu a francouzštinu.  
V rámci nabídky nepovinných předmětů a zájmových kroužků měli žáci možnost studovat 
němčinu nebo se zdokonalit v konverzaci v angličtině. 
 
Rozšířená výuka tělesné výchovy – hokej 
Ve čtyřech hokejových třídách druhého stupně se učilo 67 chlapců. Na prvním stupni byli do 
hokejové přípravy zapojeno 15 chlapců a 1 dívka. 
 

Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 
evidenční počet 

 
Pedagogičtí zaměstnanci 41 37,97 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 8,65 
 

0 0 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2010 
 

Průměrný plat pedagogických 
zaměstnanců za škol. rok  2009/10 

25841,- 

Průměrný plat nepedagogických 
zaměstnanců za škol. rok  2009/10 

12699,- 
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

a) Základní škola 
Kapacita 

školy 
Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2009 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2010 

800 2 53 0 37 2 

 
 

Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 41 41 0 0 
2. 40 40 0 0 
3. 46 41 5 0 
4. 47 31 16 0 
5. 59 33 26 0 

Celkem za 1 st. 233 186 47 0 
6. 68 44 24 0 
7. 56 20 35 1 
8. 63 29 34 0 
9. 62 23 39 0 

Celkem za 2. st. 249 116 132 1 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 
 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 
 

 
Konečný stav rozmístění 

žáků 
Gymnázia 18 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 35 
Střední vzdělání 0 
Střední vzdělání s výučním listem 11 
Neumístěno 0 
Počet žáků 9. tříd celkem 62 + 2 z 8. ročníku 

 
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 
2. 1 + 4 = 5 1,03 
3. 0 + 0 = 0  0 
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d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 
 11 + 15 = 26 0,05 

 
 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Přednášky(Láska ano, děti ještě ne, Help P3 2 145 6 
Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 
Adaptační pobyty žáků 0 0 0 
Akce v rámci volného času 3 60 4 
Práce se třídami 20 400 20 
Vypsat další:    
Besedy s Městkou policií Opava 12  240 10 
Projekt „Seznamte se bezpečně“ 12 240 10 
    
    
    

 
Část VII. 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP probíhalo podle plánů, každý pedagog se mohl v každém pololetí přihlásit na jednu až 
dvě akce. V rámci projektu Využívání ICT pro zvyšování kvality vzdělávání proběhlo školení 
MOODLE a závěrečná konference. Učitelé se vzdělávali také v rámci projektu Škola hrou, 
jehož jsme partnerem. 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Projekt:  
Škola hrou  8 
Využívání ICT pro zvyšování kvality vzdělávání - 
MOODLE 10 
Využívání ICT pro zvyšování kvality vzdělávání – 
Závěrečná konference 30 
Individuální akce:  
Seminář Nj v SRN 1 
Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření 
jejich kompetencí v rámci DVPP  1 
Další relaxační metody pro děti  1 
Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení  2 
Psychomotorické hry  1 
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Výrobky z přírodních materiálů  1 
Studium k výkonu specializovaných činností -  prevence 
sociálně patologických jevů dle §9, písm.c) vyhlášky 
317/2005 Sb. 1 
Praktické řešení raných stádií šikany ve školním kolektivu 1 
2V s úsměvem 1 
Ekoateliér - Tančící stoly  3 
Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  4 
Anglicky s důvtipem a tvořivě   1 
Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro 
výchovné poradce ZŠ 1 
Čeština - inovace, motivace 2 
Motivační pohybové hry 1 
Náslechové hodiny - Přírodověda 2 
Matematika vesele i vážně I 3 
Hodnocení a sebehodnocení žáků  1 
Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření 1 
Vášeň a cit v rytmu djembe 1 
Školní nekázeň 3 
Pletení z papíru 4 
Anglická gramatika hrou  1 
Metodická poradna pro ICT 2 
Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti 
(mimo výuku) 1 
Alternativní, suportivní způsoby vyučování 1 
Reedukace vývojových poruch učení 3 
Iris folding - clonové skládanky z papíru 2 
Ekoateliér - sto inspirací 3 
Lidové písničky a hry s nimi  1 
Proč je baví čeština  1 
Mluvíme, mluvíme... a nějak to nefunguje  1 
Náslechové hodiny  2 
Netradiční sporty v tělesné výchově 2 
Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  1 
Zeměpis a my III - Rusko  1 
Výrobky z přírodních materiálů  1 
Zlobivé děti  1 
Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku  1 

 
 

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
a) Akce organizované školou 
b) Účast na dalších akcích  
c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  
d) Účast na olympiádách a soutěžích – tabulka 
e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 
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ad a) Akce organizované školou 
 

Do celoročního plánu byly zařazeny celoškolní projektové dny.    
 
Evropský den jazyků - Mýty, legendy, pohádky a pověsti 
První projektový den se konal ve čtvrtek 24.září. V rámci multikulturní výchovy slavili 
koncem září učitelé a žáci ZŠ E. Beneše Evropský den jazyků. Letošním tématem se staly 
mýty, legendy, pohádky a pověsti. Třídy druhého stupně se proměnily v země s tajuplnými 
příběhy, děvčata a chlapci z nižších ročníků si vyrobili pasy a vydali se na cestu kolem světa 
fantazie. Starší děti proměněné v nejrůznější podivuhodné bytosti seznamovaly mladší 
spolužáky s kulturou a historií „své“ země prostřednictvím vyprávění, vědomostních kvízů, 
nejrůznějších sportovních disciplín i kuriózních soutěží. Děti z 1. stupně se tak mohly setkat s 
Draculou, Cézarem nebo králem Artušem, Golemem a dalšími legendárními postavami. 
Mohly si vyzkoušet rytířský souboj, zatančit s Kleopatrou, vymodelovat keltský nástroj i 
ochutnat Draculovy rakvičky. Po celý den panovala příjemná atmosféra, při níž se vzájemně 
poznávali a učili spolupracovat žáci různých věkových kategorií. 
 
Den lidových zvyků - Vánoční jarmark   
V pátek 4. prosince se konal další projektový den. „Ozdobte si sváteční stůl, dveře nebo 
vánoční stromeček!“ vyzývali žáci návštěvníky konzultačních hodin, spojených s vánočním 
jarmarkem v prostorách školy. Jarmarku předcházel projektový den, během něhož děti 
pracovaly ve vánočních dílnách, připravených pedagogy. Vyrobily si tak ozdoby na 
stromeček, krabičky na dárky, svícny, vyzkoušely třeba i pečení perníku apod. Všechny 
předměty pak vystavily ve stánku a prodávaly. Nabídky mladých trhovců utišilo jen 
vystoupení jejich spolužáků z pátých tříd, kteří doplnili vánoční atmosféru povídáním o 
svátečních zvycích a zpěvem koled. 
Během dvou hodin získali prodavači pro svou třídu i několik set korun. Teď už jen vymyslet, 
jak utržené peníze co nejlépe využít. 
 
Den řemesel 
Ve stejný den navštívili žáci devátých tříd v  rámci učiva volba povolání  několik středních 
škol v Opavě (SG, SŠT a SŠS), kde se podle svého zájmu mohli seznámit s podmínkami a 
možnostmi dané školy exkurze v opavských firmách. 
 
Den Země 
V rámci enviromentální výchovy již mnoho let organizujeme Den Země, kdy žáci navštěvují 
zajímavé lokality v okolí Opavy. Letos se konal ve čtvrtek 22. dubna.  
 
Navštívená místa 
1. ročník: 26.4. Minizoo  
2. ročník: Výstava mláďat na školním statku MSZŠ 
3. ročník: Albertovec a Skanzen Bolatice  
4. ročník: Raduň – zámek a park 
5. ročník –  Darkovičky – bunkry  
6. ročník – Slavkov - Hvozdnice 
7. ročník – Arboretum – Nový dvůr  
8. ročník – Hradec n. Moravicí, Branka - Moravice 
9. ročník – procházka opavskými parky a výstup na hlásku  
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Branný den – O putovní pohár školy 
Počasí nám letos umožnilo pořádat branný závod pro žáky 6. až 8.ročníku v připraveném 
rozsahu. Konal se v pátek 18.6. 2010 v prostorách „Sádráku“ a na střelnici SVČ. Cílem 
závodu je zábavnou formou probrat a zopakovat OOMS. Na jednotlivých stanovištích žáci 
plnili úkoly z požární ochrany a chování za mimořádných situací, poskytování první pomoci, 
dopravní výchovy a topografie. Pro větší atraktivitu soutěže jsme zařadili i sportovní střelbu, 
překonávání překážek a jízdu na raftech. Závodu se zúčastnilo 24 družstev. Celkovým 
vítězem a držitelem poháru pro rok 2010 se stali Žumpáci z VIII.B. Ve stejný den byla také 
provedena cvičná evakuace školy. Mladší žáci měli svůj závod v pondělí v pondělí 28.6. 
2010. Na obou akcích pomáhali žáci 9. Ročníku. 
 
Enviromentální výchova 
Na konci školního roku proběhla na vyšším stupni akce zaměřená na environmentální 
výchovu. 
Žáci byli rozděleni do skupin a pomocí různých činností (např. soutěže, otázky, testy, 
videoukázka) zpracovávali dané téma. 
Témata se lišila podle ročníků. 
6. ročník – téma: VODA 
Po úvodní besedě a zhlédnutí videoukázky řešili žáci problémy nedostatku vody v africké 
rodině. 
7. ročník – téma: NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI V DNEŠNÍM SVĚTĚ 
Žáci přinesli výrobky např. firem Coca-Cola, Nestlé a jejich loga.  
Pak následovala diskuse o jejich kladném, respektive záporném působení na trhu. 
8. ročník – téma: SPRAVEDLIVÁ CENA 
Žáci ve skupinkách řešily koncept spravedlivého obchodu FAIRTRADE.  
Diskutovali o otázkách týkajících se ekonomických, ekologických a sociálních aspektů 
pěstování banánů. 
 
Další akce 
 
Barevný týden 
Žáci ze školního parlamentu ve spolupráci se speciální pedagožkou připravili před Vánocemi 
zajímavou akci „Barevný týden“. Od pondělí 14.12. do pátku 18.12. chodili žáci i mnozí 
učitelé v oblečení určité barvy. Každý den se vyhodnocovala třída s nejvíce zapojenými žáky. 
Velmi pěkný nápad zpříjemnil dětem i učitelům předvánoční čas. 
 
Den otevřených dveří 
V lednu (14.1.) jsme uspořádali Den otevřených dveří, v průběhu kterého rodiče a veřejnost 
viděli školu za běžného provozu. Prostory školy byly otevřeny v době od 800 do 1400. V této 
době si mohli návštěvníci prohlédnout školu a zúčastnit se vyučování v první až čtvrté hodině.  
 
Slavnostní předávání vysvědčení 
Tradiční slavnostní předávání vysvědčení pro děti z prvních tříd a jejich rodiče se uskutečnilo 
ve čtvrtek 28.1. 2010 v sále ZUŠ v Opavě. V úvodu viděli prvňáčci pohádku O líném Lojzovi. 
Pohádku napsala a s dětmi z dramatického kroužku nacvičila paní učitelka Mgr. Eliška 
Pešková. Spolu s vysvědčením dostali žáci od paní učitelky i malé dárečky. 
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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 

36 žáků 
26.5. – 28.5. 

Mokřinky – chata 
Bílá holubice 

Macháčová, Sidunová, 
Reichlová,Bartošíková 

II.AB 
35 žáků 

7.6. – 11.6. 
Mokřinky – chata 

Bílá holubice 
Rechbergová, Kořistková, 

Szabová, Bartošíková 
III.AB 
40 žáků 

14.6. – 18.6. RS Malá Morávka, Karlov 
Hromadová, Patyková, 

Reichlová, Szabová 
IV.A 

23 žáci 
3.5. – 7.5. Jánské Koupele Schubertová, Reichlová 

IV.B  
20žáků 

31.5. – 4.6. 
Malá Morávka – 
chata Kopřivná 

Horáková, Lexová 

 
Plavecký výcvik 
Ve školním roce 2009/10 se zúčastnilo plaveckého výcviku dětí 134  ze šesti tříd 2. 3. a 4. 
ročníku. Plaveckou výuku, která proběhla vždy ve třinácti lekcích, zajišťovala Plavecká škola.  
 
Školní výlety a sportovní kurzy 
Na školním výletě byla pouze IX.B s třídní učitelkou Mgr. Eliškou Peškovou. Žáci strávili tři 
dny v Radíkově (8.6. – 10.6.). U ostaních tříd jsou výlety nahrazeny tematickými sportovními 
kurzy.  
 
Lyžařské kurzy 
lyžařský výcvik 5. tříd, chata Kopřivná, 7.-12.3. 2010 
Škola pořádala 2 lyžařské kurzy, pro žáky 5. Ročníku a 7. Ročníku. 
Lyžařský kurz pro žáky 5. ročníku. Kurzu se zúčastnilo 36 dětí. Pobyt byl zajištěn od 7.3. do 
12.3. v chatě Kopřivná na Malé Morávce. Pedagogický doprovod: Mgr. Simona Horáková, 
Mgr. Michael Kukol a Mgr. Karel Frýdl. 
Ve stejném termínu byli na lyžařském kurzu i žáci ze sedmých tříd. Uskutečnil se již tradičně 
na chatě Barborka pod Pradědem. Pedagogický doprovod zajišťovali: Mgr. David Růžička, 
Mgr. Dana Černínová a externí instruktorka pro výuku jízdy na snowboardu Soňa Theuerová. 
Kurzu se zúčastnilo 35 z 56 dětí. Žáci 7. ročníku dostali na lyžařský výcvik příspěvek města 
2000,-Kč.  
Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 
 
Cykloturistický kurz 
Žáci šestého ročníku vyjíždějí každý rok na cyklistický kurz, kterému předchází kontrola kol 
a dopolední výlet, kde se žáci naučili základní dovednosti jízdy ve skupině.  V letošním 
školním roce se konal v okolí Hlučína, kde byli žáci ubytováni v chatkách autocampingu. 
Uskutečnil se v termínu od 11. do 13. května 2010. Účastnily se 54 žáci. Ti byli rozděleni do 
skupin podle výkonnosti. První dva dny panovalo příznivé počasí, ale zpáteční cestu do 
Opavy jsme absolvovali v dešti a v namáhavém blátivém terénu. Dozor a organizaci 
zajišťovali Mgr. Lucie Valerová, Mgr. Blanka Šindelářová, Mgr. Karel Frýdl, Mgr. David 
Růžička a Mgr. Pavel Dominik.  
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Vodácký kurz 
Žáci osmého ročníku mají ve vzdělávacím programu vodácký kurz. Letos se uskutečnil již 
potřetí. Opět jsme vyjeli na jižní Moravu do Lednice. Akci zajišťovalo SVČ Opava. Bohužel 
nám nepřálo počasí. V plánovaném termínu 18. Až 20. května jsme museli kurz zrušit pro 
vysoký stav vody na řekách. Uskutečnil se až o čtrnáct dnů později od 31.5. do 2.6.2010. 
Ubytování jsme byli v autocampu Apolo. První den se žáci učili základní dovednosti na 
Mlýnském rybníku u campu.  Druhý den byla na programu projížďka po zámecké Dyji od 
zámku až po Janův hrad. Prošli jsme se také okolí zámku. Hned po příjezdu do campingu se 
výrazně zhoršilo počasí. Proto jsme poslední den zrušili plánované splutí úseku Dyje od 
Nových Mlýnů do Lednice a po snídani zamířili domů. Kurz absolvovali 22 žáci 8.tříd, kteří 
byli doplněni několika žáky 9. i 7. tříd. Pedagogický doprovod zajišťovali Mgr. Lucie 
Valerová, Mgr. Pavla Jurčová a Mgr. Pavel Dominik.  
 
Sportovní den 
Sportovní den pro žáky 2. stupně proběhl v pondělí 28. ( 9. ročník) a v úterý 30. června na hřištích 
a v tělocvičně školy. Pro jednotlivé ročníky byly tradičně připraveny turnaje v několika 
sportovních odvětvích. Všichni účastníci obdrželi sladké odměny.  
6. třídy:  vybíjená, smíšená družstva ze tříd, tělocvičny  
7. třídy:  softbal - smíšená družstva ze tříd,školní hřiště– tráva. 
8. třídy:  fotbal - družstva chlapců a dívek , školní hřiště   
9. třídy:  plážový volejbal - čtyřčlenná smíšená družstva, pískové hřiště v Kylešovicích  
 
Mládež a kultura 
V tomto školním roce škola opět využila programové nabídky Slezského divadla, která byla velmi 
pestrá. Z 16 titulů si žáci spolu s učiteli vybrali 10 představení. Převážně se jednalo 
o Shakespearovy hry v moderním nastudování: 
HAMLET 
VESELÉ  PANIČKY WINDSORSKÉ 
ROMEO A JULIE 
JAK SE VÁM LÍBÍ 
Dále velice úspěšné Goldoniho hry: 
POPRASK NA LAGUNĚ 
SLUHA DVOU PÁN 
Alois Jirásek STARÉ POVĚSTI ČESKÉ v originální dramatizaci Vlastimila Peška. Formou hudební 
komedie si žáci osvěžili dávnou historii. 
Klasické dílo J.K. Tyla STRAKONICKÝ DUDÁK 
Nejmenší žáci měli možnost shlédnout muzikálovou pohádku POPELKA 
Nejstarší žáci si vybrali rockový balet KLADIVO NA ČARODĚJNICI, který se bohužel neuskutečnil  
z důvodu blížící se rekonstrukce divadla. 
Těšíme se na další tituly, které nám Slezské divadlo nabídne  v novém školním roce, protože pro stále 
více žáků je to jediná příležitost navštívit tak krásný kulturní stánek. 
Školy zajistila pro žáky před vánočními prázdninami kouzelnické představení rodiny Kellnerových. 
Toto vystoupení mělo vynikající úroveň, které s nadšením sledovali žáci jak prvního, tak druhého 
stupně i přihlížející učitelé. 
 
Školní družina, školní klub 
Počet přihlášených žáků k 31.1.2010 je : 106 ve ŠD 
                                                                    30 ve ŠK 
Činnost ŠD je zajišťována následovně: 1.A+3.A  - E.Bartošíková 
                                                               1.B+3.B  -  J.Reichlová 
                                                               2.A+2.B  -  R.Szabová 
                                                               4.A+4.B  -  L.Příhodová  
L.Příhodová zároveň organizuje činnost i ve ŠK.  
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Od září byla zahájena činnost v zájmových kroužcích: 
                      Bartošíková – sportovní – navštěvuje 23 žáků 
                      Reichlová    - keramika   -                   36 žáků 
                      Szabová       - hra na zobcovou flétnu-15 žáků 
Činnost v odděleních jsme zahájily vytvářením a sestavením pravidel chování v nově vzniklém 
kolektivu a dbáme o jejich dodržování. 
Děti soutěžily o nejhezčí  STROM PODZIMU, MIKULÁŠE, SNĚHULÁKA, ale taky v hodu na koš a 
zdolávání překážkové dráhy. 
V rámci Bezručovy Opavy byla pí.Szabová s dětmi na výstavě ZVĚROSNUBNOST. 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou jsme připravily pro děti vlastivědnou vycházku kolem 
„Stříbrného jezera“, na které sbíraly a poznávaly přírodniny. 
Rodiče se svými dětmi si v projektovém odpoledni „TVOŘÍME S RODIČI“ vyzkoušeli pletení 
z papíru, práci s keramickou hlínou, nebo prostříhávané dekorace z papíru a přírodnin. 
Fotodokumentaci z akcí zveřejňujeme na webových stránkách školy. 
Pod vedením vych. Szabové a Příhodové proběhla Mikulášská nadílka pro žáky naší školy. 
Děti nakreslily a namalovaly obrázky na výzdobu tělocvičny na „Mikulášskou show“. 
Připravily jsme pro děti vánoční dílnu, kde si mohly vyrobit ozdoby, přáníčka a  
dárky, povídaly jsme si o adventu a připravovaly program na besídku. 
Nadále pokračujeme ve spolupráci s kinem Mír. Děti zhlédly filmovou pohádku –Morčata na útěku. 
Využíváme  sněhovou nadílku ke sportování a radovánkám na sněhu. Chodíme s dětmi bobovat, 
koulovat se a stavět sněhuláky. 
Paní vychovatelky vyrobily dárky pro děti k zápisu do 1.tříd. 
První pololetí jsme zakončili Maškarním bálem. 
Ve druhém pololetí došlo ke změnám v počtu žáků –  95 ve ŠD a 29 ve ŠD 
Pro děti jsme připravily soutěže: - sportovní – v přeskakování lana, šplhu na tyči, 
                                                     - dopravní – jízda na koloběžkách, 
                                                     - výtvarné – o nejhezčí sluníčko, květinu 
                                                      - pěveckou 
Děti se zúčastnily i mezidružinových soutěží – výtvarné, s tématem ZOH, 
sportovní – ve florbale 2. a 3.tříd, kde druháci obsadili 3. místo. 
Naše družina pořádala turnaj pro všechny ŠD ve florbale pro 1.třídy, ve spolupráci se ŠK. 
Před Velikonoci jsme navštívili výstavky, trhy a děti si vyráběly dekorace a přáníčka. 
Ve spolupráci s knihovnou v Kateřinkách jsme se zúčastnily tvořivého odpoledne a vyráběly 
Velikonoční papírové zápich a kuřátka z piškotů. 
 
Pro rodiče s dětmi jsme připravily projektové odpoledne – Pečeme s rodiči, kde se pekly a zdobily 
perníčky. 
V kině Mír děti zhlédly pohádku Princezna a žabák. 
O ochraně zdraví a o první pomoci se děti dozvěděly a mohly si prakticky vyzkoušet své znalosti na 
besedě se zdravotníkem Červeného kříže. 
Den dětí jsme oslavily nočním pobytem ve školní družině. Děti hrály závodivé hry v tělocvičně a po 
pohádce spaly v hernách ŠD. 
Paní vychovatelky absolvovaly několikrát školy v přírodě: 
J.Reichlová se 4.třídou v Mokřinkách 
E.Bartošíková a J.Reichlová s 1.ročníky v Mokřinkách 
R.Szabová a E.Bartošíková  s 2.ročníky v Mokřinkách 
J.Reichlová a R.Szabová s 3.ročníky na Karlově 
 

Zpracovala Renáta Szabová, ved.vychovatelka 
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ad b) Účast na dalších akcích 
 
Projekty 
Učitelé druhého stupně pokračovali v poslední části realizace projektu Využívání ICT pro 
zvyšování kvality vzdělávání žáků při výuce cizích jazyků a přírodovědných předmětů 
v rámci OP Moravskoslezského kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu, byli 
zapojeni: Mgr. Hana Farská, Mgr. Karel Frýdl, Mgr. Pavla Jurčová, Mgr. Jaroslav Latoň, 
Mgr. Eliška Pešková, Ing. Radka Pindurová a Mgr. Rostislav Salamon. Projekt byl zakončen 
závěrečnou konferencí, na které zúčastnění učitelé prezentovali svou práci ostatním členům 
pedagogického sboru. 
V červnu jsme začali pracovat na výzvě „EU peníze školám“, která byla předána a schválena. 
Realizace začne od 1.9. 2010. 
Škola je partnerem projektu „Brána jazyků“, který podávalo SMO Opava spolu se ZŠ Opava, 
B. Němcové a projektu „Člověk a svět práce“ připraveným SMO Opava. 
 
Žák roku 
Ocenění "Žák roku 2009" bylo udělenoVojtěchu Marečkovi.  
Vojtěch své nadání uplatňuje v různých oblastech, které jsou někdy překvapivě odlišné.  
Ve sportovní činnosti je úspěšným hráčem vodního póla, kde hraje za klub KPS Opava. 
S tímto klubem se stal 2 x mistrem republiky v žákovských kategoriích. Na mezinárodním 
turnaji ve Weidenu (SRN) obsadil 1. místo a 3. místo na turnaji v Bratislavě. Sportovní 
dovednosti úspěšně uplatnil v televizní soutěži Bludiště, kde byl členem družstva, které ve 
třech soubojích nenašlo přemožitele. 
Protipólem sportovních aktivit je hudební nadání. Prezentuje se hrou na housle, které se 
věnuje od 5 let. po vítězství v krajském kole se umístil na 3. místě v republikové soutěži. 
Všeobecné vědomosti a přehled aktivně uplatňuje při zasedáních Opavského zastupitelstva 
dětí a mládeže, kde zastupuje naší školu a pracuje jako vedoucí skupiny a člen realizačního 
týmu.   
Ocenění předal pan náměstek primátora. Slavnostní akce se konala 11. 2 . 2010 v zasedací 
síni rady města. 
 
Den učitelů 
Slavnostní setkání s bývalými učiteli školy se uskutečnilo v Moravské kapli 9.4. 2010.  
Při příležitosti oslav Dne učitelů 2010 byla na doporučení vedení i pedagogů školy 
vyznamenána paní učitelka Mgr. Marie Mrkvová. Spolu s ní byl na návrh odboru školství 
MMO oceněn i ředitel Mgr. Pavel Dominik. Slavnostní akt se konal v Domu Petra Bezruče 
25.3. 2010. 
 
Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči 
Výbor SRPDŠ navrhl po projednání s ředitelem školy pro školní rok 2009/10 finanční 
příspěvek 200 Kč na žáka. Plenární schůze se konala v úterý 6. 10. 2009 v jídelně školy. Na 
plenární schůzi byli přítomní seznámeni s hospodařením v uplynulém roce. 
SRPDŠ se finančně podílelo na zabezpečení mnoha činností školy a žáků: Dne Země, Dne 
dětí, lyžařských kurzů, cykloturistického kurzu, vodáckého kurzu, škol v přírodě, ceny pro  
školní kola soutěží, knižní poukázky pro děti na závěr školního roku, knihy do žákovské 
knihovny. Za veškerou pomoc patří velké poděkování. 
Třídní schůzky a konzultační dny: 
Ve středu 9. září proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. Schůzka s rodiči 
vycházejících žáků se uskutečnila 3.11.2009.  Třídní schůzky a konzultace byly na podzim 6. 
10. a 8. 12. na jaře 20. dubna. Ke konzultaci s vyučujícím mohli rodiče přivést také své dítě. 
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Další schůzky s učiteli bylo možné domluvit individuálně. V červnu se konala schůzka 
s rodiči budoucích prvňáčků. 
Veškeré potřebné informace lze nalézt na webových stránkách školy. 
 
Účast žáků a pedagogů na životě v Opavě 
V prosinci jsme se zúčastnili tradičních „Opavských vánoček“. Turnaj ve volejbale se konal 
v tělocvičně naší školy. 
V uplynulém školním roce pokračovala dobrá spolupráce s Městskou policií Opava. Bohužel  
jsme se nemohli zúčastnit závodu branné všestrannosti a Opavských primátorek, které byly 
pro nepřízeň počasí zrušeny. Zástupci MPO provedl ve škole několik přednášek pro žáky a 
zajistili nám stanoviště dopravní výchovy na branném závodě školy. 
Vzhledem k tomu, že v naší škole jsou sportovní třídy se zaměřením na lední hokej, úzce 
spolupracujeme s HC Slezan Opava. Součástí spolupráce je i rozvrh bruslení pro opavské 
školy a školky. 
Děvčata a chlapci pod vedením Mgr. Šárky Králové účinkují na vítání nových občánků 
Opavy. 
Děti byly zapojeny také do meziškolních sportovních soutěží: volejbalové a florbalové ligy. 
Mladší děti hrály školní ligu miniházené. 
 

Sportovní třídy 

V naší škole je 5 sportovních tříd se zaměřením na lední hokej. Všechny sportovní třídy hrají 
své pravidelné soutěže – mistrovské soutěže – nejvyšší žákovské soutěže, které existují 
v mládežnickém hokeji  v ČR . 9. třída hraje extraligu mladšího dorostu 
Největšího úspěchu dosáhli žáci 6.třídy, kteří se po vítězství ve skupině probojovali na 
mistrovství ČR a obsadili výborné 3. místo 
 
Přehled výsledků sportovních tříd v mistrovských soutěžích v sezóně 2010/2011: 
 
TABULKA extraliga mladšího dorostu, skupina východ – konečná  
1 HC VÍTKOVICE  36 30 1 5   311 :    118 92 
2 HC ZLÍN   36 27 1 6   180 :    93 85 
3 HC HAVÍŘOV  36 23 4 9   157 :    84 77 
4 HC TŘINEC   36 21 1 11   185 :    133 68  
5 HC VSETÍN   36 21 1 11   177 :    133 65 
6 HC OLOMOUC  36 20 0 14   130 :    117 62 
7 HC PORUBA   36 9 1 22   125 :    158 36 
8 HC OPAVA   36 7 1 24   113 :    204 27 
9 HC ŠUMPERK  36 6 0 29     86 :    248 19 
10 HC HODONÍN  36 3 0 33     60 :    233 9 
 
 
TABULKA Žákovská liga ČR – konečná celková 8 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2010 
1 VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 20 12 7 1   114 :    71 31 
2 HC MORA OLOMOUC  20 13 3 4   106 :    57 29 
3 HC VÍTKOVICE STEEL  20 11 5 4   110 :    76 27 
4 HC SLEZAN OPAVA  20 6 3 11     73 :    88 15  
5 HC OCELÁŘI TŘINEC  20 3 4 13     59 :  107 10 
6 HC VOKD PORUBA   20 3 2 1       51 :  114  8 
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TABULKA Žákovská liga ČR - celková konečná 7 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2010 
1 HC MORA OLOMOUC  20 17 1 2   113 : 36 35 
2 VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 20 13 3 4   102 : 62 29 
3 HC OCELÁŘI TŘINEC  20 11 3 6     93 : 76 25 
4 HC VÍTKOVICE STEEL  20 6 2 12     64 : 65 14 
5 HC SLEZAN OPAVA  20 5 2 13     47 : 88 12  
6 HC VOKD PORUBA   20 2 1 17     25 : 117   5 
 
 
TABULKA Žákovská liga ČR – celková konečná  6 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2010 
1 HC SLEZAN OPAVA  20 18 0 2 175 :  60 36  
2 HC VÍTKOVICE STEEL  20 14 2 4 140 :  45 30 
3 HC MORA OLOMOUC  20 13 2 5 148 :  78 28 
4 HC VOKD PORUBA   20 4 1 15   66 : 169 9 
5 VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 20 4 1 15   72 : 146 9 
6 HC OCELÁŘI TŘINEC  20 4 0 16   66 : 169 8 
 
 
 
TABULKA Žák. liga ČR - sk. útěchy celková 5 tř. sk.G - konečná ke dni: 22.3.2010 
1 HC MORA OLOMOUC  20 16 2 2         142 : 63 34 
2 HC OCELÁŘI TŘINEC  20 13 3 4 123: 84 29 
3 HC VÍTKOVICE STEEL  20 8 5 7 111 :90 21 
4 HC SLEZAN OPAVA  20 9 1 10   98 :64 19 
5 HC VOKD PORUBA   20 8 0 12   84 :133 16  
6 VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 20 0 1 19   27 :151 1 
 
 Hokejové třídy se také zúčastnily v průběhu sezóny několika turnajů, kde dosáhly řady 
pěkných umístění: 
 5. třída Uničov 1. místo 
  Opava 3. místo 
    

 6. třída Prostějov 1. místo 
  Uničov 1. místo 
  

 7. třída Znojmo 3. místo 
  Třebíč 1. místo 
  Šumperk 1. místo 
 
 8. třída Šumperk  1. místo 

 
 O dobré výkonnosti žáků hokejových tříd svědčí i výborné výsledky, kterých dosahovali na 
kvalitně obsazených turnajích v zahraničí: 
 
 5. třída Slovensko  – Spišská N. Ves 2. místo 
 
 7. třída Slovensko  – Žilina 1. místo    

 
Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti.  
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Jan Štencel, Dominik Rohovský, David Rybka  a Daniel Slavík   byli zařazeni do výběru 
Moravskoslezského kraje. Svůj kraj reprezentovali na „Hrách IV. zimní olympiády dětí            
a mládeže České republiky 2010“ v Liberci. V konkurenci výběrů krajů z celé České republiky 
skončili na vynikajícím 1. místě. Jan Štencel byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. Tento 
hráč také patří do základního kádru reprezentace do 16. let.   
 

6. třída, 3. místo na Mistrovství České republiky v Brně (duben 2010) 

 
 
Televizní soutěž Bludiště 
Žáci z IX.B třídy se velmi úspěšně zapojili do televizní soutěže „Bludiště“. První soutěžní 
kolo se konalo 7. října 2009 a náš soutěžní tým ve složení Jakub Takacs, Ondřej Balcárek, 
Vojtěch Mareček a Tereza Věntusová dokázal v jednom dni porazit dva soupeře. Prvním 
soupeřem byl tým žáků z Brušperku, který soutěžil po předchozím postupu do druhého kola a 
dalším týmem byli žáci z Klí u Mělníka, kteří se díky nám do druhého kola nedostali. V 
prvním kole jsme si vysloužili stříbrného Bludišťáka a ve druhém zlatého. Druhý den jsme 
zvítězili i potřetí. Soupeřem nám byli žáci z Hlučína. I paní učitelka Eliška Pešková a pan 
učitel Salamon odvedli kus práce v úkolech pro učitele.  
 
Zajímavá návštěva  
V pondělí 14.6.2010 navštívila naši školu Miss České republiky 2009 Aneta Vignerová. 
Aneta se setkala s žáky 8. ročníku. Beseda, na které měli možnost úřadující miss klást otázky, 
byla zakončena autogramiádou. Akce se setkala s velmi kladným ohlasem dětí.  
 
ad c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou a zahraničními subjekty 
 
Polsko 
Pokračovala družba s polskou školou v Markowicích zájezdem našich žáků a pedagogů do 
Markowic u Racziborze. Jednodenní návštěva se uskutečnila 6. května 2010. Prohlédli jsme si 
školu. Děti se rozdělily do několika skupin a strávili hodinu ve třídách. Pak následovaly 
sportovní soutěže: vybíjená, závodivé hry a fotbal. Po obědě ve školní jídelně následovala 
návštěva Racziborze, kde jsme navštívili muzeum. Bohužel celý dobu návštěvy pršelo. 
V Polsku bylo 40 dětí za doprovodu Mgr. Zdeňky Plškové, Mgr. Zuzany Sidunové, Mgr. 
Gabriely Rechbergové, Mgr. Věry Kořistkové a Mgr. Pavla Dominika. 
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Německo 
Paní učitelka Mgr. Hana Farská připravila a organizovala společný pobyt německých a českých žáků. 
Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen Tschechisch, Opava 2010  
Počet účastníků: 12 žáků ZŠ Opava, 1 učitelka (H. Farská) 
     13 žáků BZN HS Reutlingen, 2 učitelé (Fr. Unger, Hr. Burgert) 
Celkem:     25 žáků a 3 učitelé  
Během pobytu jsme společně navštívili školu a seznámili hosty s naším vzdělávacím systémem. 
Prohlédli jsme si historické centrum Opavy a Hlučína, uspořádali jsme výlet na Kružberk do lanového 
centra. (Původně plánovaný zájezd do Ostravy jsme museli zrušit kvůli špatnému technickému stavu 
zařízení v lanovém centru PROUD.) 
Vzhledem k velmi teplému počasí jsme využili možnost koupání přímo v kempu a zrušili jsme 
původně plánované výlety do Bělé a Aquaparku v Kravařích. 
Společný pobyt české a německé skupiny naplnil naše očekávání. Žáci se dennodenně dostávali do 
situací, kdy mohli komunikovat, lépe se poznávat, vzájemně porovnávat společné i odlišné mezi 
oběma zeměmi a národy. Dorozumívací jazyk němčina přispěl k posílení motivace ve vyučování 
z hlediska české skupiny. Řada úkolů, soutěží a činností by nebyla zvládnutelná, kdyby nebylo 
dostatek tolerance a pochopení ze strany německé skupiny. 
Společný pobyt českých a německých žáků je každoročně vyvrcholením dlouhodobé spolupráce obou 
škol. Rozvíjí porozumění mezi sousedními národy v Evropě, napomáhá vzniku a rozvíjení přátelských 
vztahů mezi žáky a učiteli obou škol. 
V dalších letech opět využijeme možnost dopisování, chatování a výměny žákovských prací. V červnu 
2011 plánujeme výjezd české skupiny do Reutlingenu. 

Mgr. Hana Farská 
 
Anglie 
Ve dnech 13. – 21. 6. 2009 se naši žáci zúčastnili sedmidenního jazykového kurzu v Anglii, 
který pořádala naše škola ve spolupráci s agenturou „Student agency“. Místem pobytu byl 
Londýn. Žáci byli ubytováni v rodinách a byla zajištěna výuka rodilými mluvčími. V průběhu 
pobytu děti navštívily nejznámější místa v Londýně, např. Buckingham Palace, Big Ben, 
House sof Parlament, Trafalgar Square. Žáci navštívili také univerzitní město Oxford. 
Organizaci zajišťovala paní učitelka Mgr. Olga Kolářová a Mgr Dana Pospěchová. Kurzu se 
zúčastnilo 24 děti.  
 
Návštěva Bruselu 
Pětičlenná skupina dívek z 8.B strávila tři červnové dny v Bruselu. Lýdie Hadamčíková, 
Barbora Kremerová, Natálie Nevřalová, Pavlína Sikorová a Natálie Stratilová vyhrály na jaře 
1.místo v národním kole evropské výtvarné soutěže „Nakresli mi právo“, pořádané 
Generálním ředitelstvím Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Za 
vítězství získaly třídenní letecký výlet. V hlavním městě Belgie navštívily kromě historických 
částí města také několik institucí Evropské unie – vyslechly zajímavé přednášky v Radě EU, 
Evropské komisi, v Evropském parlamentu se setkaly s europoslancem Janem Březinou a na 
chvíli měly možnost zúčastnit se zasedání. 
 
ad d) Účast na olympiádách a soutěžích  viz příloha 1 
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ad e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 
 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty Českoněmecký fond budoucnosti 6 420,-  6 420,- 

sponzoři Dary na společný pobyt žáku s partnerskou 
školou z Reutlingenu v SRN 

12 500,- 12 500,- 

ostatní Prostředky na nákup knih od firmy AGK 
Opava 

3 160,- 3 160,- 

 
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 – ANO 
Ve dnech 13. – 15. října 2009. Inspekční zpráva čj. ČŠI – 460/09-T  
b) kontrolní činnost provedena ČŠI – NE 
c) kontrola provedena odborem kontroly – NE  
d) kontrola provedena KÚ MSK – NE 
e) další kontroly (např. BOZP apod.) – ANO 
Kontrola KHS dne 25.11. 2009 

  
 

Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 
 

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

Finanční prostředky   
Poskytnuté k 
31.12.2009 

Použité k 
31.12.2009 

Vratky dotací 
celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na 
vzdělávání x x x 

 v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:    17 555 000,00 17 555 000,00 0,00 

a)     Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: 12 464 000,00 12 464 000,00 0,00 

                                                         aa)  platy 12 350 000,00 12 350 000,00 0,00 

                                                         ab) OON 114 000,00 114 000,00 0,00 

b)     Orientační ukazatele:    Odvody na pojistné 4 199 000,00 4 089 194,00 109 806,00 

                                            Odvody na FKSP 247 000,00 247 000,00 0,00 

                                            ONIV4 645 000,00 754 806,00 -109 806,00 

 
 
b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
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Náklady 2009 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Plán 2009 

Navýšení- 
snížení 
finan. 
plánu 
2009 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami 

Zapojení 
navýšen.-
snížených 
výnosů 
oproti 
plánu 

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2009 

Skutečnost k 
31.12. 2009 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2009 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 
FP v % 

Plán 
2009 

Skutečn
ost k 

31.12. 
2009 

(závěrka
) 

  b c d e f g h i j k 
501 Spot řeba materiál ů   480,00 -88,00 -30,00 15,73 377,73 354,06 73,76 93,73 2,00 1,00 

v tom  - potraviny 0,00       0,00 0,00     

          - prádlo, oděv, obuv  0,00       0,00 0,00     

          - knihy, učební pomůcky  10,00 -35,00 30,00 15,73 20,73 28,20 282,00 136,03     
          - drobný dlouh. hmot. 
majetek 200,00 -45,00 -55,00   100,00 78,63 39,32 78,63     
          - spotřeba materiálů 
ostatní 220,00 -5,00 40,00   255,00 245,61 111,64 96,32 2,00 1,00 

          - ostatní  50,00 -3,00 -45,00   2,00 1,62 3,24 81,00     

502 Spot řeba energie  2 880,32 -125,00 26,00 0,00 2 781,32 2 679,18 93,02 96,33 60,00 103,12 

v tom  - spotřeba vody        160,00 0,00     160,00 159,15 99,47 99,47 4,00 4,95 

          - ÚT a ohřev vody 2 100,00 -100,00     2 000,00 1 925,72 91,70 96,29 40,00 59,22 

          - spotřeba plynu 105,00 -18,00 40,00   127,00 86,95 82,81 68,46 6,00 4,95 

          - spotřeba el. energie 380,00 -6,00 -14,00 0,00 360,00 373,04 98,17 103,62 10,00 34,00 

          - pevná paliva 0,00 0,00     0,00 0,00     
          - pohonné hmoty a 
maziva 1,00 -1,00     0,00 0,00 0,00 !     

          - spotřeba paliv a 
energie 0,00       0,00 0,00     

          - ostatní 0,00       0,00 0,00     
Provoz. nákl .-pronáj.pro práci 
s mlád. 134,32       134,32 134,32 100,00 100,00     
503 Spot řeba ost. nesklad . 
dodávek 0,00       0,00 0,00     
511 Opravy a udržování 
(drobné) 250,00 -150,00   127,60 227,60 366,27 146,51 160,93   0,23 

512 Cestovné 2,00 -1,50     0,50 0,00 0,00 0,00     

513 Náklady na reprezentaci 5,00 -0,27     4,73 4,73 94,60 100,00     

518 Ostatní služby        545,90 -52,00 0,00 50,75 544,65 555,06 101,68 101,91 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 12,00 -3,00     9,00 6,73 56,08 74,78     
           - služby telekom. a 
radiokom. 50,00 -4,00 -10,00 25,49 61,49 61,49 122,98 100,00     

           - nájemné 0,00 0,00     0,00 0,00     

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

           - školení a vzdělávání 0,00 -7,00 14,00 0,00 7,00 11,40 ! 162,86     

           - nákup služeb  160,00 10,00 10,00 25,26 205,26 205,26 128,29 100,00     
           - programové vybavení 
(DDNM) 20,00 -1,00 -14,00   5,00 3,28 16,40 65,60     
           - výměna písku - otevřené 
zahrady 0,00 0,00     0,00 0,00     

           - internet 18,00 -3,00     15,00 15,00 83,33 100,00     

           - správa sítě 60,00 0,00   0,00 60,00 70,00 116,67 116,67     
           - účel. dotace-lyžařský 
výcvik 136,00 -44,00     92,00 92,00 67,65 100,00     

           - ostatní  89,90 0,00     89,90 89,90 100,00 100,00     
Nákup služ.-
pers.,mzdové,ekonom. pr.         0,00 0,00     
521  Mzdové náklady (platy, 
OPPP) 105,00 -10,00 0,00 0,00 95,00 95,76 91,20 100,80 0,00 0,00 

v tom  - platy, OPPP 0,00       0,00       
          - platy, OPPP - 
(zahrady, hřiště) 105,00 -10,00   0,00 95,00 95,76 91,20 100,80     
524 Zákonné soc. pojištění 
(zdrav., soc.) 9,00 -1,00   0,00 8,00 16,31 181,22 203,88     
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525 Ostatní sociální pojištění 26,00 -2,00     24,00 0,36 1,38 1,50     
527 Zák. soc. náklady (příděl do 
FKSP) 2,00       2,00 0,01 0,50 0,50     

528 Ostatní sociální náklady 0,00       0,00       

531 Daň silniční 0,00       0,00       

532 Daň z nemovitosti 0,00       0,00       
538 Ostatní daně a poplatky 
(kolky) 0,00       0,00       
541 Smluv.pokuty a úroky z 
prodlení 0,00       0,00       

542 Ostatní pokuty a penále  0,00       0,00       

543 Odpis pohledávky 0,00       0,00       

544 Úroky 0,00       0,00       

545 Kurzové ztráty 0,00       0,00       

548 Manka a škody 0,00       0,00       

549 Jiné ostatní náklady 0,00 -34,00 34,00 70,84 70,84 70,84 100,00 0,00 0,00 

v tom - bankovní poplatky 0,00 -20,00 20,00 24,74 24,74 24,74 100,00     
           - pojištění (majetku, 
úrazové) 0,00 -14,00 14,00 16,91 16,91 16,91 100,00     

           - povinné ručení 0,00       0,00 0,00     

           - ostatní 0,00     29,19 29,19 29,19 100,00     
551 Odpisy dlouhodobého 
majetku 286,00 74,03     360,03 353,82 123,71 98,28   6,21 

556 Tvorba zákonných rezerv 0,00       0,00       

591 Daň z příjmu 0,00       0,00       
595 Dodatečné odvody daně z 
příjmu 0,00       0,00       
Ostatní nejmen.položky- jiný 
zdroj 30,00 287,96 -30,00 15,57 317,96 317,96 1 059,87 100,00     

          0,00       

Náklady celkem 4 621,22 -101,78 0,00 280,49 4 814,36 4 814,36 104,18 100,00 62,00 110,56 
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Výnosy 2009 

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2009 
Úpravy 

finančního 
plánu 

Přesuny 
finančn

ích 
prostře

dků 
mezi 

položka
mi 

Navýšení - 
snížení 
výnosů 

oproti plánů 

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2009 

Skutečnost 
k 31.12. 

2009 
(závěrka) 

Skutečno
st k plánu 
2009 v % 

Skutečnost 
k 

upravené
mu FP v 

% 

Plán 
2009 

Skutečnost k 
31.12. 2009 
(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

Příjmy ze školného 95,00     -18,34 76,66 76,66 80,69 100,00     
Příjmy ze 
stravného         0,00 0,00     

Úroky 60,00     -42,33 17,67 17,67 29,45 100,00     
Použití rezervního 
fondu do výnosů       165,65 165,65 165,65 100,00     
Použití investičního 
fondu do výnosů 100,00     173,85 273,85 273,85 273,85 100,00     
Použití fondu 
odměn do výnosů         0,00       
Ostatní příjmy z 
vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 1,66 1,66 1,66 100,00 137,00 249,75 
v tom - počítačové 
kurzy         0,00       
           - pronájem 
tělocvičny       1,66 1,66 1,66 100,00 137,00 249,75 

          0,00       

          0,00       

          0,00       

          0,00       

          0,00       

          0,00       
Ostatní příjmy z 
jiných zdrojů 0,00 332,41 0,00 0,00 332,41 332,41 100,00 0,00 0,00 

v tom - dary   14,45   0,00 14,45 14,45 100,00     

projekt   317,96   0,00 317,96 317,96 100,00     

          0,00       

          0,00       

Výnosy celkem 255,00 332,41 0,00 280,49 867,90 867,90 340,35 100 137,00 249,75 
                

NÁKLADY 
CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2009 

Navýšení- 
snížení finan. 
plánu 2009 
zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami 

Zapojení 
navýšen.-
snížených 
výnosů 
oproti 
plánu 

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2009 

Skutečnost 
k 31.12. 

2009 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2009 v % 

Skutečn
ost k 

upraven
ému FP 

v % 

Plán 2009 
Skutečnost k 
31.12. 2009 
(závěrka) 

4621,22 -101,78 0,00 280,49 4814,36 4814,36 104,18 
100,0

0 62,00 110,56 

ROZDÍL 
(náklady minus 
výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2009       

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2009 

Skutečnost 
k 31.12. 

2009 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2009 v % 

Skutečn
ost k 

upraven
ému FP 

v % 

Plán 2009 
Skutečnost k 
31.12. 2009 
(závěrka) 

  4366,22       3946,46 3946,46 90,39 100 75,00 139,19 

HČ-
dotace 

od 
zřizov. 

HČ-
dotace 

od 
zřizov. 

   
Zisk z DČ 
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List č. 5 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 2 
des. místa  

 - z hlavní činnosti 0,00 
 - z doplňkové činnosti 139 190,00 
Celkem k 31.12.2009 před zdaněním 139 190,00 
Předpokládané zdanění celkem 0,00 
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 139 190,00 
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)    

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 139 190,00 

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 
Ukazatel Kč 

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 139190 

   -  z hlavní činnosti 0 

   -  z doplňkové činnosti 139190 

Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0 

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2009 za IČ (v Kč) 

Ukazatel 

Bez PV, LV(po 
vyú čtování), 

hřišť a zahrad 

Bez hřišť a 
zahrad V plné výši 

Příspěv. na provoz od zřizovatele na rok 2009  3986763,14 4168663,14 4264423,14 

Náklady na rok 2009 bez FP z jiných zdrojů 4121480 4303380 4399140 

 nákl.celkem sl.b+sl.c, 
minus FP z JZ 

Vypsat 
ostatní 

nejmenované 
položky z 
nákladů 
(finanční 

prostředky z 
jiných 
zdrojů- 
dotace, 

projekty...) 

Hlavní činnost 

Plán 2009 

Navýšení 
finančního 
plánu 2009 

zřizovatelem 

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami 

Zapojení 
navýšen.-
snížených 
výnosů 
oproti 
plánu 

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2009 

Skutečnost 
k 31.12. 

2009 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2009 v % 

Skutečn
ost k 

upraven
ému FP 

v % 

projekt   317,96       317,96 

              
              
              

             0 

Celkem 0,00 317,96 0,00 0,00 0,00 317,96 
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Náklady na rok 2009 bez FP z jiných zdrojů (JZ) a 
zapojení fondů (ZF)  3681980 3863880 3959640 

 nákl.celkem sl.b+sl.c, 
minus FP z JZ,minus 
výnosy-skutečnost fondy 

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2009 528 528 528 

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) bez JZ 7 806 8150 8332 

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF 6 973 7318 7499 

Průměr příspěvku na provoz na jednoho žáka (dítě) 7 551 7895 8077 

Hospodaření s fondy organizace  (v Kč, na dvě des. místa) 

Ukazatel Stav k 31.12.2009 
Návrh na 

příděl ze ZHV 
2009 

Návrh na 
převod v roce 

2009 

Současný 
aktuální stav 

k datu 
zpracování 

Rezervní fond 10 803,60 139 190,00 x 10 803,60 

Fond odměn 30 000,00 0,00 x 30 000,00 

Investiční fond 86 184,06 x x 86 184,06 

Převod z rezervního do investičního fondu x x 0,00 x 

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

Oprava a údržba  Částka celkem 

Malování – část VTV, třídy, chodby v ŠD 66 471,- 

Výměna lina- 2 třídy, šatny v ŠD 79 145,- 

Oprava vody u MTV 144 332,- 

Nákup nábytku do kanceláře a vybavení šaten v ŠD 
 

64 202,- 

Výměna dveří v ŠD 
 

54 054,- 

Oprava žaluzií 
 

11 439,- 

 
 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

ne 0 

 
 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

ne 0 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků 
(dětí) 

pedagogů 
ostatních 

zam. 
Namaluj mi právo Účast v soutěži – 1. Místo 

v republice a následná 
návštěva Bruselu 

10 1  

 
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  

ne ne    

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Název projektu 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

státní fondy ne 0 0 

programy EU ne 0 0 

projekty KÚ MSK Využívání ICT pro zvyšování kvality 
vzdělávání žáků ve výuce cizích jazyků a 
přírodovědných předmětů 

499 999,90 k 30.6. 2010 
499 999,90 

Projekty MŠMT ne   

jiné projekty Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen 
Tschechisch 

6420,- 6420,- 
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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 240 

HC Slezan hokejové třídy 100 

Areka OZDM 10 

ČČK poskytnutí prostor a figurantů  pro akce 10 

MŠ Opava, Edvarda Beneše návštěva 1. tříd, představení pro žáky 40 

HZS Požární ochrana očima dětí 10 

Slezské gymnázium Projekt Help P3 80 

 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 5.10. 2010. Pedagogičtí pracovníci byli 
s výroční zprávou seznámeni na poradě dne 7.10. 2010. Zpráva je zveřejněna na 
internetových stránkách školy a uložena na sekretariátu školy. 
 
Zpracoval dne: 30.9. 2010       
                 Mgr. Pavel Dominik 
              ředitel školy 
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Příloha č. 1 
 
Umístění v soutěžích ve školním roce 2009/2010 

 

Název sout ěže 

umíst ění 

v okresním  kole                 
(nebo oblastním)  

v 
krajském  

kole 

v úst ředním  
(celorepublikovém),       

příp. v 
mezinárodním  

kole 
Sout ěže typu A 
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA účast     
        

        
A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 10.     
        
A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 10., 13., 23.     
        
A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH       
Olympiáda v anglickém jazyce 2., 3.   
Olympiáda v německém jazyce 2., 3.   
Francouzský jazyk   10.   
A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 5.     
        
A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 16.     
        
A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1., 4., 5. 5.   
        
A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 1.     
        

Sout ěže typu B 
B18) VÝTVARNÝ PROJEKT     1. 

Nakresli mi právo     
postup do evropského 

kola 
B24) BASKETBAL 3.     
        
B25) PLAVÁNÍ 4 x 1., 2., 4. 1., 3. 4. chlapci 
        

        
B28) STOLNÍ TENIS 2., 3., 2 x 4. 4.   
        
B29) POHÁR ROZHLASU V ATLETICE S ČESKOU 
SPOŘ. 8., 10.     
        
B31) FLORBAL 2 x 1., 2., 3. 3., 4.   
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B33) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2., 3., 8., 9., 10.     
        
B34) MINIFOTBAL-MCDONALD CUP 6.     
        
B35) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 2., 3., 7.     
        

        

B41) EUROREBUS   
2 x 1., 3. 7., 

13 19.,44., 55. 
        

JINÉ SOUTĚŽE 
BAJTÍK - PROGRAMOVÁNÍ 4     
        
JAZYKOVÁ SOUTĚŽ - ŠTERNBERK                           
NJ   2., 3., 5.   
                                                                                           
AJ   

1., 2 x 3., 2 
x 4., 5.   

VOLEJBAL 2 x 1 2. , 3.   
        
MINIHÁZENÁ - liga opavských škol 1.     
        
OPAVSKÉ VÁNOČKY 2 x 1., 4., 6.     
        
MATEMATICKÝ MARATON účast     
        
HOKEJBAL 1. 1. 6. 
        

O CENU PRIMÁTORA 
vyhodnocení bude 

na podzim     
        
VÁNOČNÍ STROM ne     
        

 

 


