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ŠKOLNÍ ROK 2011/12 
 

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. Karel Frýdl 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Ivana Tesárková 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Radana Petrželová  

 

Školní psycholog: 

 

- 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Renáta Szabová 

Složení školské rady: 

 

 

Mário Beránek, Ilona Ditrichová,  

Mgr. Simona Horáková,  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: 95 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 ve 1 celé třídě a v dalších 10 skupinách, 

účastnilo se jí 173 žáků. Jako první cizí jazyk si děti zvolily angličtinu. V šestých třídách, kde 

se začíná učit druhý cizí jazyk, si žáci mohli vybrat: německý jazyk, francouzský jazyk, 

španělský jazyk. Podle zájmu žáků a možností školy byly vytvořeny skupiny učící se 

německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk. V rámci volitelných předmětům se  na 

druhém stupni ve dvou skupinách vyučovala konverzace v anglickém jazyce. 

 

Rozšířená výuka tělesné výchovy – hokej 

 

Ve třech hokejových třídách druhého stupně se učilo 43 chlapců a jedna dívka. Na prvním 

stupni bylo do hokejové přípravy zapojeno 24 chlapců. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 36 36,46 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,17 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2012 

 

Průměrný plat pedagogických 

zaměstnanců za škol. rok  2011/12 

(v roce 2011 podle  P1-04) 

25 969,- 

Průměrný plat nepedagogických 

zaměstnanců za škol. rok  2011/12 

(v roce 2011 podle  P1-04) 

12 971,- 
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2011 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2012 

800 2 56 0 43 2 

 

 

Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 42 42 0 0 

2. 36 35 1 0 

3. 44 42 2 0 

4. 52 48 4 0 

5. 52 30 22 0 

Celkem za 1 st. 226 197 29 0 

6. 56 33 23 0 

7. 61 24 37 0 

8. 70 38 31 1 

9. 56 19 35 2 

Celkem za 2. st. 243 114 126 3 

Celkem za školu 469 311 155 3 

 

V průběhu školního roku proběhlo testování žáků firmou SCIO v 5. a 9. ročníku. Na jaře byly 

stejné třídy testovány v rámci projektu NIQUES organizovaného ČŠI. Výsledky testování 

jsou uloženy na sekretariátě školy. 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Zpráva výchovné poradkyně 

Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce vých. 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 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 
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jsou všichni žáci přijati na některou střední školu. Tradičně největší zájem byl o studium na 

gymnáziu. Na obě opavská gymnázia bylo přijato 10 žáků,větší zájem byl o studium na 

Slezském gymnáziu 6 ž. .Z ostatních SŠ byl největší zájem o Obchodní akademii11ž.,SŠ 

hotelnictví a služeb 10 ž.,SŠ technickou 7 ž. Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-5 ž. Na víceleté 

gymnázium bylo přijato 5 žáků 5-tých ročníků...Soukromou školu si vybral pouze 1 

žák..Celkem si žáci vybírali z 13-ti škol našeho regionu a 4 škol mimoopavských. 

 

 

Gymnázium 10 

Víceleté gymnázium  5 

Obor vzdělání s výučním listem  16 

Obor vzdělání s maturitou 40 

 

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 třídním učitelům při jednání s rodiči problémových 

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. 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 + 3 = 3 0,64 

3. 1 + 3 = 4  0,85 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

471 41+ 253 = 294 0,62 

 

Ve školní roce 2011/12 došlo k velkému nárůstu neomluvených hodin, který byl způsoben 

pouze několika žáky z nevyhovujícího sociálního prostředí. S nárůstem neomluvených hodin 

souvisí i větší počet snížených známe k z chování. 
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d) Zpráva školního speciálního pedagoga 
 

Seznam integrovaných žáků k 30.6.2012 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem :  34 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami bez normativu : 66 

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI ŠSP: 

 

ZAMĚŘENÍ Počet klientů 

(rodin) 

Individuální péče Skupinová péče Počet 

hodin 

Orientační kompletní 

spec. ped. vyšetření – 

depistáž 

7 7 - 13 

Pravidelná práce s dětmi 

s individ. vzděl. 

potřebami 

22 2 20 76 

Práce se třídou 69 - 69 15 

Krizová intervence žáci 6 6 - 20 

Konzultace s dítětem 18 16 2 35 

Konzultace s rodiči 19 17 2 47 

Terapie 1 1 - 17 

Konzultace s pedagogem 19 19 - 69 

 

Odborné činnosti  ŠSP – spolupráce s kolegy : 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet 

hodin 

Spolupráce se škol. 

psychologem 

Monitoring matem. schopností, předání dětí do péče, 

spolupráce u diagnostických vyšetření, konzultace závěrů 

vyšetření 

11 

Spolupráce s vedením 

školy 

 5 

Školní parlament Spolupráce se zástupci tříd, Superšou apod. 8 

Přednáška pro rodiče Téma: Školní zralost, MŠ E.Beneše 3 

Metodická činnost Účast na přednášce pro rodiče budoucích prvňáčků 1,3 

Účast výchovná komise  2 

Spolupráce Elim Doučování, dobrovolnictví, program Pět P 4 

Porada  2 

ÚP Opava Osobní návštěva, dobrovolnická práce na škole apod. 3 

OSPOD Opava Bc. Kubicová, Halová, Mgr. Scholasterová, telefonická i osobní 

návštěva 

2,3 

Spolupráce SPC SPC SRDCE, Opava – grafomotorika, předání klientů do péče, 

konzultace, zapůjčení materiálů, integrace klienta, konzultace 

IVP apod.  

 

SPC Havlíčkova, Opava – konzultace IVP, náplně reeduk. 

péče, konzultace literatury apod. 

 

SPC Kapt. Vajdy, Ostrava – problematika autismu, spolupráce 

spol. klient, IVP, reeduk. péče 

 

SPC  Spartakovců, Ostrava – předání klienta do péče, 

11 
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konzultace 

 

Spolupráce PPP PPP Opava – spolupráce se zejm. Mgr. Hebdovou a Mgr. 

Pavelovou, kontrola IVP, konzultace klientů, osobní návštěva 

v rámci depistáže na naší škole 

PPP Benešov – konzultace reedukační péče, diagnóz, 

supervizní vedení  

12 

Spolupráce SVP Mgr. Eléková 2 

META, Praha Konzultace problematiky dětí s OMJ, zprostředkování kontaktů 

na dobrovolnické organizace, zajištění legislativního 

poradenství, materiálů 

2 

Pedopsychiatric. 

ambulance FN Ostrava 

Konzultace klienta 1 

Dětská neurologie MUDr. Zakoutová, konzultace klientů, medikace ( dávkování, 

účinky ) 

1 

Spolupráce PČR Spolupráce u řešení soc.patol.jevů, účast u výslechů 4 

Spolupráce supervizní s 

kolegy 

Mgr. Sypěnová ( Kylešovice ), Mgr. Stoczková ( Otická ), Mgr. 

Zdrálek ( Mařádkova ), ZŠ Šrámková (Mgr. Kaniová) 

4 

 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Zpráva školního metodika prevence  

V průběhu 1.pololetí tohoto školního roku dále spolupracují členové školního poradenského 

pracoviště, jejímiž členy jsou výchovný poradce Mgr.Ivana Tesárková, školní metodik prevence 

Mgr.Miroslava Stošenovská  a školní speciální pedagog Mgr.Radana Petrželová. 

Školní metodik prevence Mgr.M.Stošenovská ukončila dvouleté studium specializovaných činností 

pro výkon funkce metodika prevence a úspěšně obhájila ročníkovou práci, která byla hodnocena jako 

výborná. 

Dále je žákům k dispozici Schránka důvěry vedle sborovny a  „Školní vrba“-schránka důvěry na webu 

školy, kterou mohou žáci i rodiče využívat k oznámení či řešení problémů. 

Na nástěnce ve vestibulu školy byly zveřejněny kontakty Linek bezpečí a ostatních pomocných 

institucí, dále také aktuálně postup při poranění injekční stříkačkou. 

Dokumenty prevence rizikového chování (školní prev.strategie, min.plán prevence, prevence a řešení 

šikany, krizový plán) byly umístěny v kabinetu VP a na webových stránkách školy. 

Škola také obdržela „podpůrný program“ vypracovaný pracovníky CPIV v Opavě. Kvalita a 

přístupnost  školních prev.dokumentů byla oceněna i v těchto dokumentech. 

     Problémy a celkové klima v jednotlivých třídách jsou průběžně monitorovány  a řešeny ve 

spolupráci se školní speciální pedagožkou. Problémoví žáci  i v tomto školním roce využívají 

indiv.konzultací, což velmi přispívá k celkovému náhledu na klima školy a řešení problémů. 

Témata primární prevence jsou také součástí projektu EU peníze do škol. V rámci inkluzivního 

vzdělávání proběhl na škole dlouhodobý prev.program ve spolupráci s n.o.Swing v Opavě. 5.B + 

všechny třídy vyššího stupně byly v rámci tohoto projektu proškoleny v tématech sebepoznání, 
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sebevědomí, komunikace, tolerance, zdravý životní styl a zdravé vztahy. Program proběhl úspěšně a 

splnil cíle a očekávání. 

- Pro žáky 8.a 9.tříd je objednán prev.program –extremismus, neonacismus – CPIV Opava. 

- Žáci vyššího stupně zpracovávají v tomto šk.roce anketu o šikaně, která bude zhodnocena ve druhém 

pololetí šk.roku. 

- U žáků 2.stupně školy proběhl cyklus o kyberšikaně v rámci hodin Ov, dále projekt „Bezpečný 

internet“ a „E-bezpečí“. 

- V 8. a 9.třídách byl probrán cyklus „Řekni drogám ne“  v hodinách OV. 

- Žáci 2.stupně byli seznámeni s dokumentem „Seznam se bezpečně“ o nebezpečí na internetu 

a „Mezi stěnami“ o šikaně. Obě témata byla dále zpracována s dětmi v hodinách Ov. 

- Pro žákyně 9.tříd byla zorganizována přednáška Help P3 o poruchách příjmu potravy na SGO 

v Opavě. 

- Zlepšování vztahů mezi žáky ve škole napomáhají i tradiční školní projektové dny. V tomto pololetí 

to byly –Vánoční dílny, Vánoční jarmark. 

- Školní parlament se schází pravidelně ke schůzím, s jejichž závěry zástupci seznamují příslušné 

třídy. 

- Již pravidelně se na naší škole konají zasedání OZDM v Opavě.  

- Žáci mají k dispozici knihovničku s preventivními materiály v žákovské knihovně. 

- Témata prevence jsou průběžně probírána jako součást učiva v jednotlivých ročnících dle školního 

učebního plánu.  

V průběhu 2.pololetí tohoto školního roku pokračovalo ve své práci školní poradenské 

pracoviště. Problémy a celkové klima v jednotlivých třídách jsou průběžně monitorovány  a 

řešeny ve spolupráci se školní speciální pedagožkou, třídními učiteli, rodiči žáků, výchovným 

poradcem a vedením školy. I v tomto školním roce mohli žáci a jejich rodiče samostatně 

využívat indiv.konzultací, což velmi přispívá k celkovému náhledu na klima školy a 

zdárnému řešení či předcházení problémům. 

Zlepšení vztahů ve třídách a zdravý životní styl jsou hlavní témata Školní preventivní 

strategie, v jejímž rámci zapojujeme do spolupráce na prevenci a řešení problémů také další 

odborníky či odborné instituce . Ve 2. pololetí to byli pracovníci kriminálního oddělení 

Policie ČR v Opavě v besedách o kriminalitě mládeže a návykových látkách, Dr.Kolář 

s programem „Láska ano, děti ještě ne“ z oblasti sexuální výchovy, studenti OZDM v Opavě 

s anketou a programem o kyberšikaně, pracovnice CPIV Opava s diagnostikou a šetřením 

vztahů ve třídách 8.B a 6.B a manželé Kašparovi z Prahy s programy o návykových látkách a 

právním vědomí, pracovnice OSPOD v Opavě s besedami činnosti svého odboru, studenti 

SGO s programem Help P3 o poruchách příjmu potravy 

Preventivní tématiku /AIDS, tolerance k menšinám …/ měly v tomto roce i vybrané 

dokumenty školních projekcí cyklu Jeden svět na školách. Dokumenty tohoto cyklu patří již 

dlouhodobě do tematických plánů předmětů na nižším i vyšším stupni školy. 

Pokračoval cyklus preventivní práce MP Opava na nižším stupni školy pod názvem Ajax a 

besedy se členy hasičského sboru v Opavě. 

Monitorování a preventivní práci ve třídách se na škole dále pravidelně věnuje 

spec.pedagožka Mgr.R.Petrželová a metodička prevence Mgr.M.Stošenovská. Ostatní témata 

preventivní činnosti byla zařazena do ŠVP v rámci vyučovacích předmětů  a školních 

projektů. 

Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek MP, zúčastnila se konference 

„Preventivntivně na prevenci“ na SLU v Opavě a společně s  kolegy ŠPP i ostatními 

pedagogy školy se dále vzdělávají v oblasti prevence v rámci DVPP. 

Dále pracuje Školní parlament, v jehož rámci se pravidelně setkávají zástupci 5.-9.ročníků. 

Na webových stránkách školy jsou dále zveřejněny školní dokumenty z oblasti prevence, film 

pro rodiče „Seznam se bezpečně 1“ a nově i „Seznam se bezpečně 2“ o nebezpečí na 

internetu, konzultační hodiny ŠPP a dále funguje „školní vrba“, schránka důvěry pro děti a 
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rodiče. ŠPP má také zavedenu mailovou  schránku s omezeným přístupem.Ve sborovně školy 

byl vyvěšen nový met.pokyn MŠMT  k řešení projevů rizikového chování. 

Byla realizována a vyhodnocena anketa o drogách, jíž se zúčastnilo 140 žáků vyššího stupně 

školy. Dále byl  třídními učiteli vypracován dotazník o klimatu v jednotlivých třídách.  Ve 

třídách vyššího stupně byly zpracovány a vyhodnoceny žákovské dotazníky o vztazích ve 

třídě. Všechny tyto výsledky poslouží jako podklad pro vypracování plánu prevence pro příští  

školní rok. 

Výchovná komise se v tomto pololetí scházela při řešení především neomluvené absence 

žáků. Bylo vyrozuměno OSPOD a přestupkové oddělení MMO. 

Pro nově vytvořené kolektivy budoucích 6.tříd byl objednán ve spolupráci s CPIV Opava 

adaptační kurz, který se u skuteční v září nového škol.roku v rekreačním středisku Bílá 

Holubice v Mokřinkách. Škola se v příštím škol.roce stane pilotní školou projektu SGO 

s prevent.tematikou o finanční gramotnosti. 

Prostřednictvím žáků vyššího stupně  byly všem  rodičům zaslány brožury  s preventivní 

tématikou kyberšikany, kouření, alkoholu a nelegálních návykových látek.Ve zpětných 

vazbách rodiče vyjadřovali často potěšení, že škola se těmito tématy důkladně zabývá. 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků Pedagogů 

Přednášky:     

                   Čas proměn – 6. ročník dívky 1 22 1 

                   Láska ano, děti ještě ne – MUDr. Kolář 1 54 2 

                   Pro pedagogy: OSPOD Opava 1 0 30 

                   PČR - kriminalita 1 40 2 

                   SGO Help 3 – poruchy příjmu potravy 1 25 1 

                   Hasiči Opava - Soptík 4  100 4 

                   OZDM – dětská práva, kyberšikana 5 120 1 

                   MP Opava – dopravní výchova 10 220 10 

                   Kašparovi – návykové látky , právo 8 170 8 

                   Kapa Třinec – první pomoc 6 120 6 

Práce se třídami:                                   

                    Adaptační pobyt – VI. A,B 2 50 4 

                     CPIV – prevence šikany, vztahy ve třídě 10 160 6 

                     SWING Opava – inkluzivní vzdělávánía 96 260 12 

Vypsat další:    

                    Jeden svět – tolerance 1 25 1 

 

Část VII. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP na podzim probíhalo podle plánů, každý pedagog se mohl přihlásit na jednu až dvě 

akce. Na jaře 2102 vzhledem ke snížení finančních prostředků mohli přihlásit pouze  na jednu 

placenou akci, ale mohli využívat nabídku akcí, které byly pořádány různými institucemi 

zdarma. 
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Typ kurzu Počet ped. 

Projekt:  8 

BAS - školení OOMS 35 

Individuální akce:  
Pro učitele dějepisu - Německo 1 

DVPP – dějepis 1 

Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku  1 

Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku?  1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  1 

Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku?  1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  1 

Technika řeči a práce s literárním textem  2 

EVVO - hrajeme si nebo učíme?  1 

Výrobky z přírodních materiálů  3 

Mateřský jazyk ve výuce angličtiny, kdy a jak 1 

Relaxace – důležitý prvek pro kvalitní výuku napříč předměty na I. stupni 1 

Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 

Seminář pro NJ - Sambachshof  SRN 1 

ICT  1 

Finanční gramotnost 2 

„EduČas S pány na ledě“ 1 

Po stopách nesvobody 1 

Češtinářské hrátky 1 

Škola a ekonomika 1 

EVVO 2 

Mentální mapy 1 

Alternativní metody při práci 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Testujeme s Googlem, 1 

Seminář Aj 1 

 
 

 

 

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 

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4912
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4961
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4971
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4961
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4971
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4965
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4844
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4973
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=5012
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=4930
http://www.kvic.cz/dvpp/kurz.asp?ID_Kurzy=5110
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ad a) Akce organizované školou 

 

Do celoročního plánu byly zařazeny celoškolní projektové dny.    

 

Evropský den jazyků  

První projektový den se konal v pondělí 26. září. V rámci multikulturní výchovy se 

každoročně koná koncem září Evropský den jazyků. Po velmi náročných akcích z minulých 

let byla zvolena jednodušší forma, kdy si program připravily třídy v rámci svých hodin 

jazyků.  

 

Den lidových zvyků - Vánoční dílny jarmark  
Ve středu 30. listopadu se konal další projektový den, během něhož děti pracovaly ve 

vánočních dílnách, připravených pedagogy. 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.  

 

Den řemesel 

Ve stejný den se uskutečnila v rámci projektového dne exkurze všech devátých tříd do 

vybraných středních škol – Slezské gymnázium, Mendlovo gymnázium, Hotelová škola a SOU 

stavební..Na vybraných školách i pracovištích byl pro naše žáky připraven hodnotný prezentační 

program. Akce měla příznivý ohlas jak u žáků,tak u doprovázejících učitelů. 

 

Den Země 

V rámci enviromentální výchovy jsme zorganizovali Den Země. V jeho průběhu žáci 

navštívili zajímavé lokality v okolí Opavy. Konal v pondělí 30. dubna.  

1. ročník:   

19. 4. 2012 2  třídy – 42, Den mláďat – školní statek MSZŠ -  Kořistková, Rechbergerová  

2. ročník:  

19. 4. 2012 2 třídy – 36, Den mláďat – školní statek MSZŠ  - Hromadová, Mrkvová  

3. ročník: 

Landek  

2 třídy – 44 Macháčová, Sidunová 

4. ročník   

Rozhledna Jakubčovice, Údolí Raduňky Podvihov - Raduň  

2 třídy – 52, dětí, Horáková,Plšková, Kukol, Dominik 

5. ročník  

 Darkovičky – bunkry, Hlučín 

2 třídy – 52, Valíková, Patyková, Schubertová 

6. ročník – Slavkov - Hvozdnice 

2 třídy – 56, Černínová, Pešková, Lexová 

7. ročník  

Arboretum – Nový dvůr) 

3 třídy – 61, Růžička, Tkadlečková, Chalupski, Vojtková 

8. ročník  

Hradec n. Moravicí – stezka Lichnovských 

3 třídy – 70, Lhotská, Farská, Šindelářová,Pospěchová, Frýdl 

9. ročník  

Třídírna odpadu, 55, Stošenovská, Jurčová, Švábová  
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Branný den – O putovní pohár školy 

V rámci výchovy žáků k OOMS probíhá každý rok branný závod. Pro žáky 1. stupně se konal 

ve středu 27.6. v okolí školy a pro žáky 6. až 9. ročníku v úterý 26.6. 2012. Cílem závodu je 

zábavnou formou probrat a zopakovat chování a jednání při krizových situacích. Vše začalo 

provedením cvičné evakuace školy a převozem žáků na určené místo, kterým bylo Mariánské 

údolí v Hradci nad Moravicí. Na jednotlivých stanovištích žáci plnili úkoly z požární ochrany, 

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 2012 se stali žáci 7. ročníku, kteří si 

dali název Morisové – Michaela Cvancigerová, Kateřina Jamnická, Lucie Seidlerová, Daniel 

Gebauer, Tomáš Balcar a Jiří Janošek. Počasí nám po oba dny přálo, i když foukal nepříjemný 

vítr. 
 

Enviromentální výchova 

Škola pracuje v projektu „Ukliďme si svět“, organizovaným firmou ELEKTROWIN v rámci, 

kterého žáci jednotlivých tříd sbírají staré elektropřístroje.  Soutěž mezi třídami vyhrála III.B. 

Jsme také zapojeni do projektu Recyklovaní. Jedná se o školní recyklační program pod 

záštitou MŠMT České republiky, jejímž cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 

recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

drobných elektrozařízení. Žáci také sbírali vršků PET lahví a nepotřebné mobilní telefony, 

kterých se vysbíralo 160 ks. 

Sběr elektrických spotřebičů přinesl škole také finanční částku 3 300,- , PET lahví 1152,- Kč 

a věcný dar v hodnotě 3000,– Kč (zakoupily se volejbalové a basketbalové míče).  

Část získaných prostředků byla rozdělena mezi vítězné třídy, které je použily na výlety do 

Prahy a Aqvaparku v Kravčích. 

 

Adaptační kurzy 

Pro nové kolektivy šestého ročníku jsme zorganizovali dvoudenní výjezdy do nedalekých 

Žimrovic (VI. A  - TU  Mgr. Dana Černínová, MP Mgr. Miroslava Stošenovská 14. a 15. 9. 

2011, VI.B – TU Mgr. Eliška Pešková, Mgr. Alena Lexová – 15.9. a 16.9. 2011). 

Na programu byly sociálně psychologické aktivity, rozvíjení sociálních dovedností a řešení 

nastolených problémů v třídních vztazích. Nechyběly ani sportovní aktivity a vycházka do 

okolí. Program byl připraven ve spolupráci s CPIV Opava a byl velmi dobře hodnocen žáky i 

učiteli. 

.   

Další akce 

 

Školní žákovský parlament 

Ve škole působí žákovský parlament. Tvoří je 3 zástupci žáků z 4. až 9. ročníku. Na 

schůzkách vznášejí své podněty a připravují akce pro své spolužáky. Některých schůzek se 

účastnilo i vedení školy. V průběhu roku přišli se zajímavými nápady. 

 

Supershow 19.6. 

Největší akce se konala v závěru školního roku. Žáci z jednotlivých tříd si připravili program, 

který předvedli svým spolužákům a hlavně porotě. Letos byla show v retro stylu. Byla to 

velmi zdařilá akce na níž jsme viděli mnoho hodnotných vystoupení. Nejlepší vystoupení 

z obou kategorií byla odměněna. 
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Den otevřených dveří 

V lednu (10.1.) 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.  

 

Slavnostní předávání slabikářů 

Třídní učitelky 1. tříd připravily na podzim (22.11) pro děti slavnostní předání slabikářů. Děti 

plnily formou her na pohádkové motivy úkoly a na konci je čekal slabikář. Velmi krásné akce 

se zúčastnili také rodiče.   

 

Slavnostní předávání vysvědčení 

Tradiční slavnostní předávání vysvědčení pro děti z prvních tříd a jejich rodiče se uskutečnilo 

v úterý 31.1. 2012 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 třídních učitelek Mgr. Věry Kořistivé a Mgr. 

Gabriely Rechbergové i malé dárečky.  

 

Školy v přírodě 

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

ročníku a žáci V.A, která nebyla v minulém školním roce. 
      

třída termín Místo doprovod 

I.AB 

36 žáků 
4.6. – 8.6. 

Mokřinky – chata 

Bílá holubice 

Kořistková, Rechbergová 

Králová Tereza- externistka 

II.AB 

32 žáci 
4.6. – 8.6. 

Janské koupele RS 

UHS  

Hromadová, Mrkvová, 

Reichlová, Beková  

III.A, IV.A 

41 žák 
4.6. – 8.6.  

Malá Morávka – chata 

Kopřivná 
Macháčová,Horáková, SVČ 

III.B, IV.B 

45 žáků 
14.5. – 18.5. 

Malá Morávka – chata 

Kopřivná 

Plšková, Sidunová, Szabová, 

Peterek - externista 

V.A 

23 žáci 

19.9. – 23.9. 

2011 
Janské koupele RS UHS Valíková, Reichlová 

 
Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2011/12 se zúčastnilo plaveckého výcviku 75 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Plaveckou výuku, která proběhla vždy ve třinácti lekcích, zajišťovala Plavecká škola.  

 

Lyžařské kurzy 

Pokračovali jsme  v organizaci LK pro 1. a 2. ročník a zájemce ze MŠ E. Beneše. Jednodenní 

výjezdy od 6.2. do10.2. do Tošovic zajišťovalo SVČ, zúčastnili se 33 žáci. Garantem byla 

Macháčová, kterou doprovázel vždy ještě jeden pedagog. Panovalo velmi chladné počasí, 

které neumožnilo jeden den realizovat výcvik, přesto se jednalo o velmi povedenou akci. 

5. ročník – Kopřivná - Malá Morávka, 12.2. – 17.2., 27 dětí, Mgr. Simona Horáková, Mgr. 

Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka – Praděd 18.3. – 23.3., 49 dětí, Mgr. David Růžička, Mgr. Dana 

Černínová, Mgr. Karel Frýdl, externí instruktorka snowboardu   

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

Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 
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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 Vítkova. Žáci byli ubytováni a stravovali se v autocampu v 

Podhradí. Uskutečnil se v termínu od 16. do 18. května 2012. Zúčastnili se 44 žáci. Ti byli 

rozděleni do skupin podle výkonnosti. Počasí bylo slunečné a chladné. Dozor a organizaci 

zajišťovali Mgr. Dana Černínová, Mgr. Eliška Pešková, Mgr. Martin Kovář, Mgr. Karel 

Frýdl, Mgr. David Růžička a externí pracovník ze SVČ Opava, který zajistil doplňkový 

program.  
  

Vodácký kurz 

Po loňském úspěšném kurzu se letošního zúčastnilo rekordních 43 žáků. V termínu od 5. do 

7.6. 2012 jsme opět jsme navštívili Lednický areál a cílem byla řeka Dýje. Ubytování a 

stravování bylo zajištěno v AC Apollo u Lednice. Materiální vybavení a výcvik zajišťovalo 

SVČ Opava. První den nám nepřálo počasí a místo výcviku na Mlýnském rybníce proběhlo 

pouze krátké vyplutí s častým koupáním. Dále už nám počasí přálo a kurz mohl proběhnout 

v plném rozsahu.  Druhý den jsme spluli Zámeckou Dýji od parkoviště v Lednic k Janohradu 

a zpět. Děti měly také možnost navštívit zámecký park.  Poslední den jsme se přesunuli do 

Nových Mlýnu a spluli úsek od přehradní nádrže do Bulhar. Tam jsme lodě složili a vrátili se 

do Opavy. Náklady na kurz byly díky vysoké účasti a příznivé ceně za dopravu (děkujeme 

firmě JC Trans)  asi 1400,- Kč na žáka. Pedagogický doprovod zajišťovali Mgr. Hana Farská, 

Mgr. Jana Lhotská, Mgr. Blanka Šindelářová a Mgr. Pavel Dominik.  

 

Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 2. stupně proběhl ve čtvrtek 28. 6. (9. ročník – 27. 6.) 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   

 

Den dětí  
Konal se 1. 6. 2012 pro 1. stupeň – dopolední hodinový program zajistili studenti Slezského 

gymnázia. Odpolední program plný her a soutěží „Olympijské hry“ připravili učitelé školy, 

ceny a odměny poskytlo SRPDŠ.  

Červen:   

Mládež a kultura 

Naše škola se řadí ke stálým návštěvníkům Slezského divadla. Žáci se každým rokem těší na 

nový repertoár a rádi poznávají zvláštní atmosféru divadelního prostředí, které je nedílnou 

součástí kulturního života. 

V průběhu školního roku měli žáci možnost vidět představení Cesta kolem světa za 80 dní o d 

Jules Verna, dále pak dvě klasické komedie světového divadla Poprask na laguně a Sluha 

dvou pánů. 

Studenti SG Opava sehráli představení pro žáky 7. ročníku.  

Mladší žáci byli na pohádce Popelka a viděli představení Mach a Šebestová. Ve škole zhlédli 

pořad Popletený pan Barvička 

V prosinci navštívili žáci 1. stupně (mimo IV.A a V.A) vánoční koncert v kapli 

v Kylešovicích. 

Zastoupena byla také filmová tvorba, v kině Mír jsme byli na dokumenty Čína říše draka, 

Nový Zeland a Čile po Chile. 
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V prosinci proběhla beseda s ilustrátorem A. Dudkem. 

Žáci 2. a 3. ročníku navštívili Planetárium v Ostravě. 

Žáci 1. ročníku navštívili rekonstruované prostory Slezského muzea. 

 

Školní družina, školní klub 

Počet přihlášených žáků k 31.1.2012 je : 122 ve ŠD 

                                                                    11 ve ŠK 

Činnost ŠD je zajišťována následovně:  

1.A+3.A  - E.Bartošíková 

1.B+3.B  -  R. Szabová 

2.A+2.B  -  J.Reichlová 

4.A+4.B  -  M. Glosslová - zároveň organizuje činnost i ve ŠK.  

Rozšířená zájmová činnost podle výběru dětí: 

                      Bartošíková – florbal ,sportovní                           

                      Reichlová    - keramika                         

                      Szabová       - hra na zobcovou flétnu  

 

Činnost v odděleních jsme zahájily vytvářením a sestavením pravidel chování v nově 

vzniklém kolektivu a dbáme o jejich dodržování. Děti byly seznámeny s řádem ŠD. 

Proběhly: výtvarné  soutěže : Podzimní ovoce, Mikuláš, Vločka 

                 sportovní soutěže :v hodu na koš, ve zdolávání překážkové dráhy 

                 soutěž ve stavění sněhuláků 

Organizujeme  sběr druhotných surovin – starého papíru.  

Pod vedením vych. Szabové a Reichlové proběhla Mikulášská nadílka pro žáky naší školy. 

Připravily jsme pro děti vánoční dílnu, kde si mohly vyrobit ozdoby, přáníčka a  

dárky,povídaly jsme si o adventu a připravovaly program na Vánoční besídku. 

Nadále pokračujeme ve spolupráci s kinem Mír. Děti shlédly animovanou pohádku – 

Šmoulové  a pohádkový film Saxána a lexikon kouzel . 

V rámci Bezručovy Opavy děti malovaly vlastní návrhy Hlásky. 

S žáky 2.tříd jsme navštívili Zemský státní archiv, kde si děti mohly poskládat pečetě. 

Paní vychovatelky vyrobily dárky pro děti k zápisu do 1.tříd. 

Ve druhém pololetí dochází k personálním změnám. Po odchodu Evy Bartošíkové do 

důchodu, nastoupila na její místo Eva Beková.                                                  

Změny v počtu žáků :  111 ve ŠD 

                                      12  ve ŠK 

Druhé pololetí jsme zahájili Maškarním karnevalem. 

Pro děti jsme připravily soutěže: - sportovní – v přeskakování lana,  

                                                     - dopravní – jízda na koloběžkách, 

                                                     - pěveckou 

Děti se zúčastnily i soutěží družin opavského okresu: 

- keramické 

- dopravní 

- sportovní : ve florbale 1. a 3.tříd,  

                     v lehkoatletickém  čtyřboji, kde J. Mrázek získal 3.místo 

- výtvarné:  na téma Indiáni, která probíhala v rámci „Dalších břehů“ pořádaných městem. 

                   L. Jarolímková – 1.místo 

                   E. Pavelková    - 2.místo 

                   kolektivní práce (Stellarová, Pavlíčková, Macholdová) – 2.místo 

Na výstavu nejlepších  prací jsme se byly s dětmi podívat v Obecním domě na slavnostní 

vernisáži.( Szabová ) 
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V Obecním domě děti také absolvovaly akci Cesta dějinami města. ( Beková ) 

Před Velikonoci navštívili žáci s pí.vych.Reichlovou výstavu v Kravařích, v družině si pak 

děti  vyráběly dekorace a přáníčka. 

Pro rodiče s dětmi jsme připravily projektové odpoledne –Pečeme s rodiči, kde se pekly a 

zdobily perníčky.( Reichlová, Szabová ) 

V kině Mír děti shlédly pohádku  Kocour v botách. 

Na exkurzi u hasičů v Opavě byla s dětmi pí.vych Szabová –Den požární prevence. 

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 závodivými a soutěživými hrami. Sladké odměny jsme zakoupily 

z peněz získaných ze sběru starého papíru. 

Paní vychovatelky absolvovaly školy v přírodě: 

Szabová  s 3.B na Malé Morávce 

Szabová  s 1.B v Mokřinkách 

Reichlová, Beková s 2.A a 2.B v Mokřinkách 

 

Den učitelů 

Slavnostní setkání s bývalými učiteli školy se uskutečnilo v restauraci Středověké pivní 

sklepy dne 4. 4. 2012.  

Při příležitosti oslav Dne učitelů 2012 byla na doporučení vedení i pedagogů školy 

vyznamenána paní učitelka Mgr. Blanka Šindelářová.  Slavnostní akt se konal v Domu Petra 

Bezruče29.3. 2012. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

Od 1. září 2010 jsme zapojeni do projektu „EU peníze školám“, v rámci kterého škola získá 

2 389 270,- Kč. V letošním školním roce jsme obdrželi druhou část dotace a v červnu 2012 

byly dokončeny šablony zaměřené na individualizaci i na inovaci (tvorba DŮM a VM). 

V následujícím období budou vypracovány monitorovací zprávy a nakoupeny učební 

pomůcky. V červnu 2011 jsme podali žádost o projekt z OPVK vyhlášený MSK Zkvalitnění 

přírodovědného vzdělání.Celkový rozpočet projektu je 1 030 690,80 Kč. Bohužel jsme nebyli 

úspěšní. 

Škola je partnerem projektu „Člověk a svět práce“ připraveným SMO Opava. 

 

 

Žák roku 

Ocenění žák roku obdržel Radek Věntus z IX.B třídy. 

Charakteristika: 

Jmenovaný je žákem naší školy od 1. ročníku. O tři roky později byl zařazen do třídy 

s rozšířenou výukou cizích jazyků.  

Radek je považován za nadaného, cílevědomého a obětavého žáka. V třídním kolektivu je 

oblíbený díky ochotě pomoci, vysvětlit, poradit. 

Blízké mu jsou činnosti rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Dokáže ke svému vzdělávání 

plně využít všech dostupných zdrojů zefektivňujících proces učení. Vyšší stupeň náročnosti 

pro něj není překážkou, nýbrž výzvou k dalšímu kroku seberealizace. K oblíbeným 

vyučovacím předmětům řadí dějepis, matematiku a také předměty přírodovědného charakteru.  

Své znalosti a dovednosti z těchto oblastí dokázal zúročit jak v republikovém finále soutěže 

Eurorebus, tak i v televizní soutěži Bludiště. Pravidelně se účastní předmětových olympiád 

(německý jazyk, matematika, dějepis, přírodopis, chemie a český jazyk). Úspěch slavil 
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v tomto školním roce, kdy v konverzační soutěži ve Šternberku vystoupal až na stupínek 

nejvyšší.  

Radek se zajímá o historii a kulturu, je vášnivým sběratelem starších a památečních mincí a 

bankovek. Nenechá si ujít příležitost k návštěvě hradů, zámků, muzeí či památníků. Láká ho 

divadlo, koncerty a festivaly. 

Volný čas vyplňuje sportováním. Je příznivcem fotbalu, basketbalu, stolního tenisu či 

badmintonu, který až do 7. ročníku hrával závodně. Jeho favorizovanou zálibou však zůstává 

požární sport. Oddechovou aktivitu pro něj představují také počítačové hry. 

Radek si vypěstoval velmi kladný vztah ke studiu. Nový školní rok by rád zahájil na 

gymnázium, které je však pro něj jen přestupnou stanicí k vysněné profesi.   

Ocenění předal pan náměstek primátora Žídek. Slavnostní akce se konala 16. 2. 2012 

v zasedací síni rady města. 

 

Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči 

Výbor SRPDŠ navrhl po projednání s ředitelem školy pro školní rok 2011/12. Poprvé se 

spolupracovalo se školou novým systémem SRPDŠ. Každá třída si zvolila svoje zástupce, 

kteří tvoří „výbor“ a zajišťují účelné a spravedlivé čerpání získaných prostředků. 

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: 

Šestého  září 2011 proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. Schůzka s rodiči 

vycházejících žáků se uskutečnila 8.11.2011.  Třídní schůzky a konzultace byly na podzim 13. 

10. a 1. 12. 2011 a 24. dubna 2012. 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 12. června. 

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, jejíž 

pracovníci přicházejí do školy přednášet žákům o dopravní výchově i dalších tématech. 

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 z naší školy 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 (2 třídy samostatné, 3 jsou 

rozděleny do tříd A,B). 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 

Sezóna byla mimořádně úspěšná, když jsme se umístili na 1. místě v Moravskoslezském 

kraji ve všech čtyřech žákovských kategoriích. 

Celostátní finále se konalo v kategorii 6. tříd v Brně a kategorii 8. tříd v Liberci. V obou 

kategoriích jsme se umístili na 5. místě v České republice  
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Přehled výsledků sportovních tříd v mistrovských soutěžích v sezóně 2012/2013: 

 

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 ŠUMPERK  36 7 1 24   113 :    204 27 

9 HC OPAVA   36 6 0 29     86 :    248 19 

10 HC PŘEROV   36 3 0 33     60 :    233 9 

 

TABULKA Žákovská liga ČR – konečná celková 8 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2012 

1 HC SLEZAN OPAVA 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 VALAŠSKÝ HOK. KLUB  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 

 

TABULKA Žákovská liga ČR - celková konečná 7 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2012 

1 HC SLEZAN OPAVA 20 5 2 13     47 : 88 31  

2 VALAŠSKÝ HOK.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: 22.3.2012 

1 HC SLEZAN OPAVA 20 18 0 2 175 :  60 36  

2 HC OCELÁŘI TŘINEC 20 14 2 4 140 :  45 30 

3 HC Torax PORUBA  20 13 2 5 148 :  78 28 

4 HC VÍTKOVICE STEEL 20 4 1 15   66 : 169 9 

5 VALAŠSKÝ HOK. 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: 22.3.2012 

1 HC SLEZAN OPAVA 20 16 2 2         142 : 63 34 

2 HC ČERNÍ VLCI  20 13 3 4 123: 84 29 

3 HC VÍTKOVICE STEEL 20 8 5 7 111 :90 21 

4 HC MORA OLOMOUC 20 9 1 10   98 :64 19 

5 HC VOKD PORUBA  20 8 0 12   84 :133 16  

6 HC OCELÁŘI TŘINEC 20 0 1 19   27 :15 11 
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Hokejové třídy se také zúčastnily v průběhu sezóny několika turnajů, kde dosáhly řady 

pěkných umístění: 

 5. třída Rožnov pod Radhoštěm 3. místo 

 6. třída Rožnov pod Radhoštěm 2. místo  

 7. třída Rožnov pod Radhoštěm 3. místo 

 8. třída Opava 2. místo 

 

 O dobré výkonnosti žáků hokejových tříd svědčí i výborné výsledky, kterých dosahovali na 

kvalitně obsazených turnajích v zahraničí: 

 

 5. třída Slovensko  – Partizánske 1. místo 

 8. třída Maďarsko  – Budapešť 2. místo  

  

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti.  

Žáci 8. ročníku Ondřej Hartmann, Kryštof Stuchlík a David Nardelli   byli zařazeni do výběru 

Moravskoslezského kraje. Svůj kraj reprezentovali na „Hrách V. zimní olympiády dětí             

a mládeže České republiky 2012“ v Ostravě. V konkurenci výběrů krajů z celé České republiky 

skončili na vynikajícím 1. místě. Naši žáci Moravskoslezský kraj reprezentovali ještě na 

mezinárodním turnaji Lekov cup v Plzni, kde se z osmnácti týmů umístili na 6. místě. Dále 

stojí za zmínku, že bývalý žák naší školy Jan Štencel reprezentoval Českou republiku na 

mistrovství světa juniorů do osmnácti let. 

 

Zajímavá beseda 

V říjnu se uskutečnila beseda žáků hokejových tříd s trenérem reprezentačního týmu panem 

Aloisem Hadamczikem, který velmi zajímavě vykládal o mistrovství světa na Slovensku. 

Zodpověděl řadu dotazů našich mladých hokejistů, a také přinesl ukázat, i nechal kolovat 

bronzovou medaili z tohoto šampionátu. 

 

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

zájezdy. 

 

Polsko 

Na návštěvu družební školy v Ratiboři - Markowicích jsme vyjeli 23. května 2012. Zúčastnilo 

se 45 dětí 1. stupně. Byli jsme přivítání, prohlédli jsme si školu a byl připraven zábavný 

program pro žáky obou škol.  Vše vyvrcholilo tradičními dovednostními soutěžemi a 

sportovním kláním ve fotbale (zvítězili jsme3: 0) a vybíjené. Po obědě jsme navštívili 

Arboretum Bramy Morawskiej v  Ratiboři. Celý dobylo krásné jarní počasí. 

 

Německo 

Paní učitelka Mgr. Hana Farská připravila a zorganizovala společný pobyt českých a 

německých žáků  Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen Tschechisch, Žimrovice 2012. Konal 

se od 18. 6. do 22. 6. 2012. Přijelo 23 žáků a 2 učitelé. V úterý navštívili školu, prohlédli si 

Opavu a zúčastnili se besedy ve Středisku setkávání v Opavě. Ve středu společně s našimi 

žáky navštívili ZOO v Ostravě, ve čtvrtek jsme strávili společně hravé dopoledne 

v Žimrovicích. Odpoledne si německé děti prohlédly zámek v Hradci nad Moravicí a zbytek 

dne strávily na koupališti v Hradci. Celý týden se vydařil, hosté odjížděli spokojeni. Zároveň 

jsme obdrželi pozvání na týdenní pobyt v Reutlingenu příští rok. 

 

 



 21 

Anglie 

V květnu se uskutečnil studijní a naučný pobyt žáků naší školy v Anglii. Organizovaly Mgr. 

Dana Pospěchová a Mgr. Olga Kolářová ve spolupráci s agenturou „Student agency“. Místem 

pobytu byl Londýn.  

Proběhl v termínu 12.5. – 19.5. 2012. 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, Tower, St. Paul´s 

Cathedral, Windsor Kastle, Britské muzeum, přírodopisné muzeum, námořní muzeum a další 

zajímavá místa. Kurzu se zúčastnilo 14 děti.  
 

Francie 

Delf Junior A1 (Diplome d’études en langue française) 

23. dubna 2012 žákyně VIII. A a VIII. B třídy Tereza Kalužíková, Natálie Pavelková, Veronika 

Resslerová a Lucie Rychlá úspěšně složily zkoušky Delf Junior A1. V červnu obdržely atestace a na 

podzim jim budou slavnostně předány diplomy. 

DELF je oficiální mezinárodní zkouškou z francouzštiny. Diplom vydává francouzské ministerstvo 

školství, jeho platnost je časově neomezená.  Je uznáván českou státní správou. Výsledky uznává při 

přijímacím řízení většina českých i francouzských univerzit, stejně jako univerzity většiny z 52 

členských států asociace Frankofonie. 

 

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 

ostatní firma ELEKTROWIN – projekt „Ukliďme 

si svět“ a další  

12 300,- 12 300,- 

 

 

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 – řešení stížnosti 

b) kontrolní činnost provedena ČŠI – NE 

c) kontrola provedena odborem kontroly – NE  

d) kontrola provedena KÚ MSK – NE 

e) další kontroly (např. BOZP apod.) – NE 
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Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 

 

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

 

náklady a výnosy 2011 

 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2011       

Skutečně 

použito  

k 31.12.2011 

Vratka dotace při 

finančním 

vypořádání 

b 1 3 4 = 1 - 2 - 3 

Neinvestiční dotace celkem 16 701 000,00 16 701 000,00 0,00 

V tom:       

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 15 626 000,00 15 626 000,00 0,00 

     z toho:       

         a) platy pedagogických zaměstnanců 9 962 000,00 9 962 000,00 0,00 

         b) platy nepedagogických zaměstnanců 1 303 000,00 1 303 000,00 0,00 

         c) OON pedagogických zaměstnanců 125 000,00 125 000,00 0,00 

         d) OON nepedagogických zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 

         e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 236 000,00 4 236 000,00 0,00 

Hustota a specifika  447 000,00 447 000,00 0,00 

     z toho:       

         a) platy pedagogických zaměstnanců 331 111,00 331 111,00 0,00 

         b) platy nepedagogických zaměstnanců     0,00 

         c) pojistné + FKSP 115 889,00 115 889,00 0,00 

Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 38 000,00 38 000,00 0,00 

Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 20 000,00 20 000,00 0,00 

Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 570 000,00 570 000,00 0,00 

     z toho:       

         a) platy 422 000,00 422 000,00 0,00 

         b) pojistné + FKSP 148 000,00 148 000,00 0,00 

 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů  

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2011      

Skutečně 

použito  

k 31.12.2011 

Vratka dotace při 

finančním 

vypořádání 

Rozvoj klíčových kompetaencí 1433562 931767,64  0.,00 

 

 
 

 

 
 

 

b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
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Vypsat ostatní nejmenované položky Hlavní činnost 

Výnosy   

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 
2011 

Úpravy 

finančníh

o plánu 

Navýšen

í - 

snížení 
výnosů 

oproti 

plánů 

Celkem 

upraven
ý 

finanční 

plán 
(FP) 

2011 

Skutečnost 

k 31.12. 
2011(závěr

ka) 

Skutečnost 

k plánu 

2011 v % 

Skutečnost k 

upravenému 

FP v % 

Plán 
2011 

Skutečnost k 

31.12. 

2011(závěrka) 

  b c e f g h i j k 

Příjmy ze školného 83,00     83,00 92,11 110,98 110,98     

Příjmy ze stravného                   

Úroky 20,00     20,00 0,26 1,30 1,30     

Použití rezervního fondu do výnosů 35,00     35,00 163,65 467,57 467,57     

Použití investičního fondu do výnosů 200,00     200,00 420,69 210,35 210,35     

Použití fondu odměn do výnosů                   

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     137,00 287,04 

v tom - počítačové kurzy       0,00           

           - pronájem tělocvičny       0,00       137,00 287,04 

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79     0,00 0,00 

v tom dary       0,00           

ostatní        0,00 8,79         

Výnosy celkem 338,00 0,00 0,00 338,00 685,50 202,81 202,811 137,00 287,04 

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 
2011 

Navýšení- 

snížení finan. 
plánu 

2011zřizovatel. 

Zapojení 

navýšen.-

snížených 
výnosů 

oproti 

plánu 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán 

(FP) 

2011 

Skutečnost k 

31.12. 

2011závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2011 v % 

Skute

čnost 
k 

uprav

enému 
FP v 

% 

Plán 2011 

Skutečn
ost k 

31.12. 

2011(zá
věrka) 

4665,98 -42,00 0,00 4623,98 4969,26 106,50 
107,4

7 62,00 185,82 

ROZDÍL (náklady minus výnosy - 

HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 

2011 
    

Celkem 

upravený 
finanční 

plán 

(FP) 
2011 

Skutečnost k 

31.12. 
2011závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2011 v % 

Skute
čnost 

k 

uprav
enému 

FP v 

% 

Plán 2011 

Skutečn

ost k 
31.12. 

2011 

(závěrk
a) 

  4327,98     4285,98 4283,76 98,98 

99,94

82 75,00 101,22 

    

HČ-

dotace 

od 

zřizov. 

HČ-dotace 

od zřizov. 
   

Zisk z 

DČ 
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z nákladů (finanční prostředky z 

jiných zdrojů- dotace, projekty...) 

Plán 2011 
Navýšení 

finančního plánu 

2011zřizovatelem 

Zapojení 
navýšen.-

snížených 

výnosů 
oproti 

plánu 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2011 

Skutečnost k 
31.12. 

2011(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2011 v % 

Skutečnost 

k 

upravenému 
FP v % 

Rozvoj klíčových kompetencí         931767,64     

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 931 767,64     

 

 

Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 2 

des. místa 

 - z hlavní činnosti 0,00 

 - z doplňkové činnosti 101 217,50 

Celkem k 31.12.2011 před zdaněním 101 217,50 

Předpokládané zdanění celkem 0,00 

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 101 217,50 

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)  0,00 

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 101 217,50 

 
Ukazatel Kč 

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 101217,5 

   -  z hlavní činnosti 0 

   -  z doplňkové činnosti 101217,5 

Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0 

 

 

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2011 

Návrh na 

příděl ze ZHV 

2011 

Návrh na 

převod v roce 

2011 

Současný 

aktuální stav 

k datu 

zpracování 

Rezervní fond 29 349,92 101 217,50 x 29 349,92 

Fond odměn 50 000,00   x 50 000,00 

Investiční fond 1 178,96 x x 1 178,96 

Převod z rezervního do investičního fondu x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
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Oprava a údržba  Částka celkem 

Oprava střechy 381 145,- 

Malování 7 tříd a učebny Vv 68 159,- 

Výměna lina učebny IX.A 38 159,- 

Oprava obložení umyvadel a zednické práce 33 661,- 

Nákup 10 ks tabuli pro  1. stupeň 

 

137 088,- 

Oprava vody 31 516--  

Oprava žaluzií 

 

12 715,- 

Oprava rozvodu elektřiny v ŠJ 11 809,- 

Vybavení počítačové učebny -24 PC-  EU peníze školám 293 996,- 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

ne 0 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

ne 0 

 

Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

ne ne    
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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 

 

 

 

 

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 220 

HC Slezan hokejové třídy 67 

Areka OZDM 10 

ČČK poskytnutí prostor a figurantů  pro akce 10 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 30.6. 2012 

státní fondy ne 0 0 

programy EU ne 0 0 

projekty KÚ MSK EU peníze školám 955 708,- 709 885,- 

Projekty MŠMT ne 0 0 

jiné projekty Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen 

Tschechisch  - Žimrovice 2012 

8 515,- 8 515,- 
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MŠ Opava, Edvarda Beneše návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 

nečisto. program školička 

60 

HZS Přednášky 100 

Autoškola Dopravní výchova 2. a 8. ročník 112 

Slezské gymnázium Help P3 – poruchy příjmu potravy 25 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 100 

Obecní dům Projekt „Jeden svět“ 25 

 

Zpracoval dne: 10. 10. 2012       

                 Mgr. Pavel Dominik 

              ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Umístění v soutěžích ve školním roce 2011/2012 

 

 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 

(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 

kole 

A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 7. místo     

A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 4. místo     

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 11. místo, 16. - 17. místo     

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 27. místo     
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A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH       

anglický jazyk 3. a 10. místo     

německý jazyk 1., 2. místo     

francouzský jazyk   3. a 5. místo   

ruský jazyk - Puškinův památník   1. místo účast 

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 18. místo     

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 8. , 9. a 28. místo     

A13) PYTHAGORIÁDA 2 x úspěšný řešitel     

A30) FINANČNÍ GRAMOTNOST 2. místo     

B43) STOLNÍ TENIS 1. místo 3. místo   

B40) PLAVÁNÍ 1. , 2 x 2. a 3. místo  2. místo   

B42) VOLEJBAL - MINIVOLEJBAL 1. místo     

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S 
ČESKOU SPOŘITELNOU 2. a 3. místo 3. místo   

B46) FLORBAL 3 x 1. místo 2 x 1. a 2. místo 

1. místo a 2. místo v 

obl. kole 

B47) PŘESPOLNÍ BĚH       

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1. a 3 x 2. místo     

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 2. místo     

B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 5. místo     

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH 

VÍTĚZŮ 2. místo 2. místo 13. místo 

Opavské Vánočky 2 x 1. místo     

Matematický maraton 8. a 15 . místo     

Vánoční strom 2. místo     

Konverzační soutěž . Šternberk  - německý jazyk   2 x 1., 2 x 2. a 3. místo   

Konverzační soutěž . Šternberk  - anglický jazyk   2 x 1., 2 x 2. a 3. místo   

Eurorebus - družstva 2., 2 x 3., 5., 6.a 7. místo    

14., 15., 17., 20. a 27. 

místo  

Eurorebus - jednotlivci 2., 3. a 6. místo   20. místo 

Bajtík 2. - 3. místo     

Miniházená 2. místo 3. místo   

Nejkrásnější známka 1. místo     

Hokejbal 2 x 1. místo 2 x 2. místo 6. místo 


