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ŠKOLNÍ ROK 2012/13

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
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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 178 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 organizačních možností školy byly vytvořeny skupiny 
učící se německý jazyk a francouzský jazyk. V rámci volitelných předmětům se  na druhém 
stupni ve dvou skupinách vyučovala konverzace v anglickém jazyce.

Rozšířená výuka tělesné výchovy – hokej

RVTV probíhala ve dvou hokejových třídách a jedné skupině na druhém stupni, kde bylo 41 
chlapců a jedna dívka. Na prvním stupni bylo do hokejové přípravy zapojeno 24 chlapců ze 
čtvrtých a pátých tříd.

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 
evidenční počet

Pedagogičtí zaměstnanci 36 35,77

9
8,13Nepedagogičtí zaměstnanci

z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2013

Průměrný plat pedagogických 
zaměstnanců za škol. rok  2011/12

(v roce 2011 podle  P1-04)
26 117,-

Průměrný plat nepedagogických 
zaměstnanců za škol. rok  2011/12

(v roce 2011 podle  P1-04)
13 754,-
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Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

a) Základní škola
Kapacita 

školy
Počet 1. tříd
k 1. 9. 2012

Počet 
zapsaných 

žáků

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy

Počet 
přijatých 

žáků

Počet 
1. tříd

k 1. 9. 2013

800 2 50 2 44 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. 40 40 0 0
3. 38 31 7 0
4. 51 39 12 0
5. 56 39 17 0

Celkem za 1 st. 227 191 36 0
6. 51 20 31 0
7. 56 28 28 0
8. 62 22 40 0
9. 67 25 42 0

Celkem za 2. st. 236 95 141 0
Celkem za školu 463 286 177 0

V průběhu školního roku proběhlo testování žáků v 5. a 9. ročníku v rámci projektu NIQUES 
organizovaného ČŠI. Výsledky testování jsou uloženy na sekretariátě školy.

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků

Gymnázia 19

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 42

Střední vzdělání s výučním listem 6

Neumístěno 0

Počet žáků 9. tříd celkem 67
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Zpráva výchovné poradkyně
Během prvního pololetí proběhly všechny činnosti podle stanoveného plánu.
V průběhu měsíce  září a října byli žáci 9. tříd informováni o možnostech studia na středních 
školách v opavském regionu, o otevíraných oborech a o formách a průběhu přijímacích 
zkoušek. Na informativních schůzkách s výchovným poradcem byli poučeni o úkolech, které 
je čekají v dalších měsících až do konečného přijetí na střední školy a o závazných termínech 
pro plnění dílčích úkolů.
Problematika přijímacího řízení a jeho jednotlivých fází byla projednána s třídními učiteli 
pátých a devátých tříd.
Zájemci o učební obory se zúčastnili Olympiády stavebních profesí na SOU stavebním. 
Vycházející žáci také v letošním roce navštívili INFORMU, prezentační akci středních škol 
našeho regionu a seznámili se s aktuální nabídkou studijních a učebních oborů. 
8.11.2012 proběhla informativní schůzka VP s rodiči žáků 9. tříd za účasti zástupců 
vybraných středních škol, firem a průmyslových podniků. Pozvání na tuto akci přijali zástupci 
Slezského i Mendelova gymnázia, Obchodní akademie H. Kvapilové,SŠ hotelnictví a služeb, 
SŠ technické,SOU stavebního. Rodiče byli seznámeni s možnostmi výběru dalšího studia dětí, 
průběhem přijímacího řízení, závaznými termíny, ale také formami pomoci, které jim mohou 
nabídnout VP, vedení školy a ostatní učitelé.Naši školu navštěvovaly prezentační týmy 
různých středních škol a předávaly žákům informace o možnostech studia.Naopak naši žáci se 
svými rodiči se zúčastňovali dnů otevřených dveří,aby tak poznali příští studijní prostředí.
5.12.2012 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.
Na přelomu prosince a ledna prošli vycházející žáci individuálními konzultacemi s VP o 
volbě vhodné školy a kariérních možnostech. Třídní učitelé pátých a devátých ročníků se 
průběžně setkávali s VP a konzultovali problémy a dílčí úkoly spojené s volbou dalšího studia 
žáků.
Rodiče i žáci využívali možnosti konzultace s VP v rámci konzultačních hodin i mimo ně na 
základě osobní dohody. 
23.-25.1.2013 byly žákům rozdány přihlášky na střední školy a současně byli poučeni o tom, 
jak je správně vyplnit.
Na pedagogické radě  byli učitelé informováni o dosavadním průběhu činností směřujících 
k volbě povolání a závazných termínech odevzdání přihlášek na střední školy.
Výchovný poradce průběžně řešil ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli, ostatními učiteli a 
vedením školy výchovné a kázeňské problémy jednotlivých žáků. O vybraných jednáních 
s rodiči byly pořízeny zápisy uložené u VP.
Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce výchovného poradce pro II. pololetí byly splněny. 
Vycházejícím žákům byly předány přihlášky na SŠ, v každé třídě byla provedena podrobná 
instruktáž o způsobu jejich vyplnění a dalším postupu přijímacího řízení. Přihlášky byly po 
předchozí kontrole vráceny žákům,kteří si je doručili na příslušné školy.Také zápisové lístky 
byly včas rozdány a zaevidovány,rodiče potvrdili převzetí a žáci byli poučeni o dalším 
postupu. V průběhu konání přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků. 
Proběhlo také několik konzultací s rodiči žáků, kteří nebyli přijati po 1. kole přijímacího 
řízení a individuálně s žáky o dalších možnostech volby. Se zájemci byla probrána možnost 
odvolacího řízení a poskytnuta pomoc při sestavování konceptu odvolání.V současné době 
jsou všichni žáci přijati na některou střední školu. Tradičně největší zájem byl o studium na 
gymnáziu. Na obě opavská gymnázia bylo přijato 19 žáků,větší zájem byl o studium na 
Slezském gymnáziu 12 ž.4 žáci si vybrali specializovaná mimoopavská gymnázia.Z ostatních 
SŠ byl největší zájem o Obchodní akademii15ž.,SŠ hotelnictví a služeb 8 ž.,SŠ technickou 4 
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ž..Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-3 ž..Na víceleté gymnázium byla přijata 1 žákyně  5-tého 
ročníku.Celkem si žáci vybírali z 11-ti škol našeho regionu a 8-mi škol mimoopavských.
30.4.se uskutečnil ,,poradenský den“ pro rodiče našich žáků.Dostali tak další prostor pro 
návštěvu školy a konzultaci s výchovným poradcem.
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. 1 + 2 = 3 0,64

3. 0 + 1 = 1 0,22

   Celkový počet neomluvených hodin

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka

463 2 + 62 = 64 0,14

d) Zpráva školního speciálního pedagoga

Zpráva školního speciálního pedagoga

Seznam integrovaných žáků k 28.6.2013

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem :  30
Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami bez normativu : 58

ODBORNÉ ČINNOSTI ŠSP:
ZAMĚŘENÍ Počet klientů 

(rodin)
Individuální péče Skupinová 

péče
Počet 
hodin

Orientační spec. ped. 
vyšetření 

5 5 - 6

Depistáž 22 - 22 2
Pravidelná práce s dětmi se 
spec. vzděl. potřebami

20 7 13 150

Práce se třídou 65 - 65 13
Krizová intervence žáci 15 15 - 28,3
Terapeutická činnost 2 2 - 4
Konzultace s dítětem 25 23 2 33
Konzultace s rodiči počet 
rodin, se kterými pracuji

29 29 - 77

Konzultace s pedagogy 22 22 - 88
Šetření soc.patol.jevů 24 24 - 16
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Konzultace s asistentem a 
dobrovolníky

3 3 - 8

Celkem :  425 hodin 30 min.
Odborné činnosti  ŠSP – spolupráce s kolegy :
PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet 

hodin
Spolupráce 
škol.poraden.pracoviště

Spolupráce, konzultace s kolegy – Mgr. Tesárková, 
Mgr. Stošenovská

4

Spolupráce s vedením školy Mgr. Dominik Pavel, Mgr. Frýdl Karel 5,3
Spolupráce s PPP, Opava Spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem 

( zejména Mgr. Hebdová, Mgr.Schvan, PhDr. 
Říčná, PhDr. Nopová

10

Spolupráce s PPP, Olomouc Konzultace s diagnostikem, spec.pedagogem, Mgr. 
Přikrylová

2

Konzultace s manažerem 
prevence kriminality

Dagmar Polášková 1

Konzultace MMO Mgr. Konečná Miroslava, Odbor školství 0,3
Konzultace s oblastním 
metodikem prevence 

Mgr. Šimečková Lucie 2

Spolupráce Elim Dobrovolnictví, doučování 5
Spolupráce Magistrát města 
Opavy

OSPOD 3,3

Oblastní metodik prevence Mgr. Lucie Šimečková 1
Úřad práce Dávky hmotné nouze, dobrovolnictví 1,3
Spolupráce SPC Kapt.Vajdy, Mgr. Galušková, konzultace, 

diagnostika
Spolupráce SPC ZŠ Odboje Opava, Mgr. Pavelová a Mgr. 

Hennhoferová
10

Spolupráce SVP Konzultační činnost, Mgr. Černá Martina, 
psycholog

2

Spolupráce PČR Konzultační činnost 1
Spolupráce ČSSZ Opava, 
Ostrava

Problematika cizinců 3,3

Konzultace děts.psycholog Mgr. Mullerová 1
Dětská neurologie, Opava MUDr. Slaná 1
Dětská neurologie, Ostrava MUDr. Zákoutová 1
Psychiatrie MUDr. Rampáček Milan 3
Praktický lékař MUDr. Opatřilová Ludmila 2
Spolupráce s ředitelkou MŠ 
E. Beneše Opava

Onderková Dáša 1,3

Konzultace s vietnamským 
tlumočníkem

1

Kvic - konzultace Pobočky Nový Jičín a Ostrava, Apriasová, 
Grosnerová

1

Vyřizování dokumentace 
klienta

DD a ZŠ Melč 1,3

Spolupráce supervizní s 
kolegy

Mgr. Zdrálek, Mgr. Heinzová, Mgr. Stoczková 2
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Část VI.

Údaje o prevenci rizikového chování

Zpráva školního metodika prevence rizikového chování
    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 individuálních 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 byl Dr.Kolář s programem „Láska ano, děti 
ještě ne“ z oblasti sexuální výchovy, studenti lékařské fakulty s projektem „Dentalprevention“  
péče o dutinu ústní, studenti OZDM v Opavě s prezentací práce opavského zastupitelstva, 
pracovnice PPP Opava s preventivním programem o emocích, komunikaci a vztazích ve 
třídách 2AB, 3.AB, 4.AB, 5AB a 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 besed se členy hasičského sboru v Opavě a dopravní výchova pro žáky 
nižšího stupně organizovaná MP v Opavě.
Žáci 4.-7.ročníků se účastnili soutěže „Košík plný rozumu“ (zdravý životní styl) a vítězové 
postoupili do krajského kola.
Nominovali jsme nové členy OZDM v Opavě (žáci 7. a 8.tříd).
Monitorování a preventivní práci ve třídách se na škole dále pravidelně věnuje SP Mgr.
Radana Petrželová a metodička prevence Mgr. Miroslava Stošenovská.
Ostatní témata preventivní činnosti byla zařazena do ŠVP v rámci vyučovacích předmětů  a 
školních projektů.
Do školní videotéky přibyly nové materiály o poruchách příjmu potravy, prevenci AIDS , 
kyberšikany a negativních vlivech PC her.
Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek MP a společně s  kolegy ŠPP i ostatními 
pedagogy školy se dále vzdělávají v oblasti prevence v rámci DVPP. V tomto školním roce 
bylo DVPP školy zaměřeno na komunikaci s rodiči a vedení obtížného rozhovoru. Zúčastnila 
se ho téměř třetina ped.sboru a všichni absolventi obdrželi certifikát.
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 
rodiče. ŠPP má také zavedenu mailovou  schránku s omezeným přístupem.
Ve sborovně školy byl vyvěšen nový met.pokyn MŠMT  k řešení projevů rizikového chování 
a materiály týkající se postupu při krizových situacích ve škole.
Byla realizována a vyhodnocena anketa o drogách a šikaně, kterou zpracovali žáci vyššího 
stupně školy. Dále byl  třídními učiteli vypracován dotazník o klimatu v jednotlivých třídách.  
Ve vytypovaných třídách nižšího i 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 agresivního chování žáků 
ve škole i kyberprostoru.
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Pro  kolektivy budoucích 4. a 6.tříd byl naplánován adaptační kurz, který se u skuteční v září 
nového škol.roku.Pro 4.třídy v prostorách školy a pro 6.třídy v rekreačním středisku Bílá 
Holubice v Mokřinkách. 
Škola v příštím škol.roce rozšíří spolupráci s SGO v projektu s prevent.tematikou „neznalost 
zákona neomlouvá“, objednali jsme opět program manželů Kašparových o návykových 
látkách a právním vědomí a pedagogický sbor v projektu „sborovna“ proškolí Mgr. Michaela 
Veselá v problematice školního násilí a legislativy.
Prostřednictvím žáků byly  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.

Počet zúčastněných
Činnost na úseku prevence rizikového chování

Počet 
akcí

žáků Pedagogů

Přednášky: 

Čas proměn – dospívání 1 19 1

Láska ano, děti ještě ne – MUDr. Kolář 1 55 3

SGO Help 3 – poruchy příjmu potravy 1 18 1
Hasiči Opava - Soptík 4 94 4
MP Opava – dopravní výchova 10 215 10
První pomoc – sborovna 1 30
Vedení obtížného rozhovoru – pro pedagogy 4 8
Abraka muzika – rasismus,šikana,náv,látky 1 410
Košík plný rozumu – zdravý životní styl 1 182 8
Dentalprevention - péče o zdraví                            1 400
Práce se třídami:
Adaptační kurz  – VI. A,B 2 48 4
Komunikace,vztahy,agrese-prev.programPPP Opava 8 168 8
Sociometrie třídy,šikana – PPP Opava 6.A 4 25 1
Vypsat další:
Nominace nových členů OZDM
Filmové dokumenty:
Jeden svět – tolerance, xenofobie, rasismus…
Nechte mě bejt – osobní bezpečí
Seznam se bezpečně – bezpečné chování na internetu
Mezi stěnami - šikana
Mezi nimi – prevence AIDS
Sami – poruchy příjmu potravy
Kdo jiný – domácí násilí
Dokumentární filmy o drogách 
Řekni drogám ne – návykové látky
Dostaneme tě…- kyberšikana
Autonehoda – negativní vliv PC her
Pro rodiče:
I kyberšikana bolí, Náv.látky – brožury, letáky
Interaktivní prev program „Drogy trochu jinak“školní 
webové stránky
Seznam se bezpečně 1.,2. – nebezpečí na internetu
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Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP na podzim probíhalo podle plánů, každý pedagog se mohl přihlásit na jednu akci 
vzhledem ke snížení finančních prostředků. Využívali jsme řadu akcí, které byly financovány 
z různých projektů a pro školu byly zdarma.  Oproti minulým letům proběhlo více školení 
určených pro celou sborovnu.

Typ kurzu Počet ped.

Školení pro kolektiv:

BAS - školení OOMS 35

Zdravotnické školení 35

Školení PO 35

Školení BOZ 35

Práce s IA tabulí - ActivInspire 30

Individuální akce:
Dolní oblast Vítkovice 1
Seminář RJ 1
Psychoterapeutický výcvik 3x 1
Methodischer Gulasch 1
Geografický seminář 1
Diferenciální pedagogická diagnostika 1
Vedení obtížného rozhovoru 8
Třídnická hodina 1
EVVO - konference 2
Specifické poruchy učení 1
Apple iPad jako pomůcka pedagoga i žáka 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 s výjimkou vodáckého kurzu, který se 
kvůli špatnému počasí nekonal.

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:

ad a) Akce organizované školou

Do celoročního plánu byly zařazeny celoškolní projektové dny. 
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Projekt AISEC - Den jazyků 
V týdnu od 17.9. do 21.9. 2012 navštívili naší školu v rámci projektu AISEC studenti 
z Ruska, Číny, Maďarska, Egyptu, Turecka a Kolumbie. V průběhu celého týdne pracovali 
s žáky školy a seznamovali je se zajímavostmi svých rodných zemí. den jazyků se ta změnil 
v celý týden velmi zajímavých zážitků. Celou akci výborně připravila a řídila Mgr. Romana 
Chalupská, které pomáhala naše bývalá žákyně Petra Farská

Den lidových zvyků - Vánoční dílny a jarmark
Další projektový den se konal ve středu 5. prosince. V průběhu dopoledne 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. 
Jarmark zahájily děti krátkým kulturním programem, který připravila Mgr. Romana 
Chalupská.

Den řemesel
5.12.2012 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:  2  třídy – 41, Macháčová, Sidunová – 26.4. 2013 MSZŠ – školní statek
2. ročník: 2 třídy – 40,  Kořistková, Rechbergerová - 25.4. 2013 MSZŠ – školní statek + psi

3. ročník: Landek (596 131 803), 2 třídy – 38, Hromadová, Mrkvová, Dominik 
4. ročník – Rozhledna Jakubčovice, Údolí Raduňky Podvihov - Raduň , 2 třídy – 51, dětí, další 
doprovod: Schubertová, Herudková, Kukol
5. ročník –  Darkovičky – bunkry - začátek prohlídky 9,00 Hlučín, 2 třídy – 55, Horáková, Plšková, 
Salamon
6. ročník – Slavkov – Hvozdnice, 2 třídy – Kovář, Sněhotová, Švábová Stošenovská
7. ročník – Arboretum – Nový dvůr, 2 třídy – 56, Černínová, Pešková, Lexová, Vojtková
8. ročník – Hradec n. Moravicí – stezka Lichnovských, 3 třídy – 62, Růžička, Chalupská, Frýdl, 
Jurčová
9. ročník – Hrabyně, 3 třídy – 67, Lhotská, Farská, Šindelářová, Tkadlečková,

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 26.6. v okolí školy a pro žáky 6. až 9. ročníku v úterý 25.6. 2013. Vzhledem 
k nepříznivému počasí jsme nemohli závod uskutečnit v plánovaném místě, kterým mělo být 
okolí rybníka v Novém dvoře, ale celá akce se uskutečnila ve škole. Cílem závodu je 
zábavnou formou probrat a zopakovat chování a jednání při krizových situacích. Vše začalo 
provedením cvičné evakuace školy. Na jednotlivých stanovištích, rozmístěných ve škole, žáci 
plnili úkoly z požární ochrany, poskytování první pomoci, dopravní výchovy a topografie. Pro 
větší atraktivitu soutěže jsme zařadili i sportovní střelbu, překonávání překážek. Závodu se 
zúčastnilo 24 družstev. Celkovým vítězem a držitelem poháru pro rok 2013 se stali žáci 8. 
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ročníku, kteří si dali název Koloušci – Libor Jaroš, Daniel Král, Michaela Cvancigerová, 
Lucie Seidlerová, Daniel Gebauer.

Projekt Finanční svoboda
V rámci výuky finanční gramotnosti se ve škole uskutečnil od úterý 11.9. do pátku 14.9. 2012
pilotní projekt Finanční svoboda. Žáci se formou stolní hry, na které zástupci společnosti KFP 
demonstrovali různé životní situace, měli možnost seznámit s pojmy finanční gramotnosti, 
naučit se hospodařit s financemi a získat tak do života potřebné informace. Projektu se 
zúčastnilo asi 100 žáků naší školy z 8. a 9. ročníku

Enviromentální výchova
Škola je zapojena do projektu „Ukliďme si svět“, organizovaným firmou ELEKTROWIN.    
V rámci tohoto projektu žáci jednotlivých tříd sbírají staré vysloužilé elektrospotřebiče.  V 
tomto školním roce žáci odevzdali celkem 174 elektrospotřebičů. Soutěž mezi třídami vyhrála 
VI.B. Zúčastnili jsme se také soutěže „Věnuj mobil“, kdy jsou odevzdané mobilní telefony 
určeny nejen k recyklaci, ale i pro děti z dětských domovů. Odesláno bylo 65 telefonů. 
Nezapomněli jsme ani na sběr nefunkčních baterií, kterých žáci přinesli 43 kilogramů, z toho 
vítězná třída V.B 15 kilogramů. 
Žáci také sbírali vršky PET lahví a přinesli téměř 200 kilogramů. 
Škola se zapojila do soutěže ve sběru hliníku, vyhlášené Magistrátem města Opavy. Do 
sběrny jsme odvezli 57 kilogramů a pro školu získali částku 873,- korun. 
Za body, získané sběrem, jsme objednali plastové kontejnery pro další třídění odpadu ve 
škole. Peníze posloužily k zakoupení odměn pro nejlepší třídy. 
V pátek 22. března jsme si připomněli Světový den vody. V rámci každé vyučovací hodiny si 
učitelé připravili pro žáky nejrůznější aktivity, ve kterých  propojili téma voda se svým 
předmětem. 
Zapojili jsme se do akce opavského Dne Země, který se konal 21. dubna na náměstí 
Osvoboditelů. Pro všechny zájemce jsme připravili zajímavé pokusy s vodou, které si kromě 
dětí vyzkoušeli i jejich rodiče.
Mgr. Karolína Sněhotová a Mgr. Blanka Šindelářová se 27. února 2013 zúčastnily IV. setkání 
koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje a 19. a 20. června  krajské konference EVVO, 
která se konala na Obchodní akademii a VOŠS v Ostravě.  

Adaptační kurzy
Pro nové kolektivy šestého ročníku jsme zorganizovali dvoudenní výjezdy. Uskutečnily se 
v Mokřinkách v areálu Bílá Holubice (VI. A  - 24.9. a 25.9.,TU  Mgr. Martin Kovář a Mgr. 
David Růžička, VI.B – 26.9. a 27.9, TU Mgr. Karolína Sněhotová a Mgr. Miroslava 
Stošenovská). 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 působil žákovský parlament. Tvořili ho 3 zástupci žáků z 4. až 9. ročníku. Na 
schůzkách vznášeli podněty a připravovali akce pro své spolužáky. Po odchodu 
nejaktivnějších členů z řad deváťáků však zájem o práci postupně upadal a ve druhém pololetí 
se parlament přestal scházet. Je to škoda, ale je třeba si uvědomit, že tato iniciativa musí 
vzniknout ze zájmu žáků, který je pedagogy pouze usměrňován.
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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. Byla to velmi zdařilá akce na níž jsme 
viděli mnoho hodnotných vystoupení. Nejlepší vystoupení z obou kategorií byla odměněna.

Den otevřených dveří
V lednu (16.1. 2013) 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 31.1. 2013 v sále ZUŠ v Opavě. V úvodu a na závěr zazpívali žáci pod vedením 
Mgr. Romany Chalupské několik písniček Dále viděli prvňáčci pohádku, kterou nacvičila 
paní učitelka Mgr. Eliška Pešková s dětmi z dramatického kroužku. Spolu s vysvědčením 
dostali žáci od třídních učitelek Mgr. Petry Macháčové a Zuzany Sidunové malé dárky. 

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

38 žáků
24.6. – 27.6.

Malá Morávka, hotel 
Brans

Macháčová,Horáková, SVČ 

II.AB
40 žáků

27.5. – 30.5.
Malá Morávka, hotel 

Brans 
Kořistková, Rechbergová 

Szybová, reichlová
III.A B
30 žáků

10.6. – 14.6. 
Malá Morávka – chata 

Kopřivná
Hromadová, Mrkvová, 

Reichlová, Beková
IV.AB
42 žáků

20.5. – 24.5.
Podolánky, hotel Srdce 

Beskyd
Herudková, Schubertová, 
Szabová, ext. průvodce

Plavecký výcvik
Ve školním roce 2012/13 se zúčastnilo plaveckého výcviku 77 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. ročník a zájemce ze MŠ E. Beneše. Jednodenní 
výjezdy od 4.2. do 8.2. do Tošovic zajišťovalo SVČ, zúčastnili se 53 žáci (48 ZŠ). Garantem 
byla Mgr. Petra Macháčová, kterou doprovázel vždy ještě jeden pedagog nebo externí 
pracovník. Výcvik se uskutečnil v plánovném rozsahu, jednalo se o velmi povedenou akci.
5. ročník – Kopřivná - Malá Morávka, 3.3. – 8.3. 2013, 33 dětí, Mgr. Simona Horáková, Mgr. 
Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol 
7. ročník – Chata Barborka – Praděd 10.2. – 15.2. 2013, 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 kurz konal v Jánských koupelích. Žáci byli ubytováni a stravovali se v areálu
Hasičské školy. Uskutečnil se v termínu od 22. do 24. května 2012. Zúčastnil se 41 žák. Ti 
byli rozděleni do skupin podle výkonnosti. Počasí nebylo úplně ideální, první den pršelo a 
bylo chladno. Dozor a organizaci zajišťovali Mgr. Karolína Sněhotová, Mgr. Martin Kovář, 
Mgr. Karel Frýdl, Mgr. David Růžička, Ivo Dominik (externě) a Lubomír Barvík ze SVČ 
Opava, který zajistil doplňkový program. 

Vodácký kurz
V plánu bylo uspořádání kurzu ve Sluneční zátoce na řece Sázavě. V květnu,ale postihly 
území naší republiky povodně, a tak se kurz vzhledem k velmi nepříznivému počasí 
v letošním školním roce nekonal. 

Sportovní den
Sportovní den pro žáky 2. stupně proběhl ve čtvrtek 27. 6. (9. ročník – 26. 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 30. 5. 2013 pro 1. stupeň a připravily ho učitelky 1. stupně spolu s rodiči žáků. 
Bohužel nám nepřálo počasí, takže připravené aktivity se konaly v prostorách školy, ceny a 
odměny poskytlo SRPDŠ. 

Červen: 
Mládež a kultura
I v tomto školním roce byla nabídka kulturních programů velmi pestrá. Bylo nutno vybírat a 
jako vždy zvítězila chlouba našeho města Slezské divadlo. Žáci zhlédli celkem 5 představení 
a jedno představení Tři mušketýři bylo přesunuto do příštího roku. Žáci prvního stupně 
navštívili tyto tituly: Zachraňte pohádky, Popelka, Dalskabáty hříšná ves a pohádková opera 
Perníková chaloupka.
Žáci druhého stupně pak navštívili představení Poprask na laguně a Cesta kolem světa za 80 
dní.
Do školy jsme pozvali hudební divadlo Abraka muzika, v tělocvičně se představili pro žáky 
obou stupňů.
V rámci výuky navštívili žáci 1. tříd knihovnu v Kateřinkách, kde absolvovali několik 
knihovnických lekcí.
Žáci jazykových skupin byli na představení v angličtině v loutkovém divadle. 
V listopadu proběhla beseda se spisovatelem Jarkulišem určena žákům 6. a sedmých tříd.
Zastoupena byla také filmová tvorba, v LD zhlédli žáci film Madagaskar a v kině Mír viděli 
filmy o Peru a Ekvádoru.
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Školní družina, školní klub

Počet přihlášených žáků k 31.1.2013 je : 115 ve ŠD
                                                                    11 ve ŠK
Činnost ŠD je zajišťována následovně: 
1.A+3.B  - E.Beková
1.B+3.A  - J.Reichlová
2.A+2.B - R.Szabová
4.A+4.B  - J.Müllerová
ŠK  - J.Müllerová   
Od září byla zahájena rozšířená zájmová činnost dle výběru dětí.
Beková - sportovní, florbal, hudebně pohybová
Reichlová - keramika  pro začátečníky, keramika pro pokročilé 
Szabová - hra na zobcovou flétnu

Činnost v odděleních jsme zahájily vytvářením a sestavením pravidel chování v nově 
vzniklém kolektivu a dbáme o jejich dodržování.
Ve výtvarných soutěžích se děti snažily  o ztvárnění nejhezčího DRAKA, ČERTA  a 
ZIMNÍCH SPORTŮ.
Sportovní soutěž ve zdolávání překážkové dráhy jsme připravily jak pro naše děti, tak i pro 
jejich rodiče .
Cvičení na trampolínách  pro děti 1. – 3. tříd absolvovaly děti ve studiu Fit Balance v Opavě.
Sportovní mezidružinové turnaje: Liga házené – účast
                                                       Florbal 4.tříd – dívky 3.místo, kluci 5.místo
                                                       Vybíjená – účast
                                                       Florbal 2.tříd – 4.místo – pořádala naše ŠD
Ve spolupráci s Městskou knihovnou děti prožily hravé odpoledne. Formou kvízu a soutěží 
prokazovaly své znalosti o pohádkových bytostech.
Návštěvy filmových představení v kině Mír: Doba ledová 4, Madagaskar 3, Piráti, Hurá do 
Afriky
Účast na výstavě dětských prací v ZUŠ v rámci Bezručovy Opavy. 
Podzimní prázdniny – turistické výlety s poznáváním přírody do Slavkova a Raduně.
V projektovém odpoledni „ PERNÍČKY S RODIČI“ jsme ve školní cvičné kuchyňce strávili 
příjemné chvíle při pečení a následném zdobení perníčků.
Pod vedením vychovatelek proběhla Mikulášská nadílka pro žáky naší školy.
Před Vánoci jsme s dětmi navštívily Povodí Odry. Pan Kubiš provedl odborný výklad 
s ukázkou sladkovodních ryb a raků.
Připravily jsme pro děti vánoční dílny, kde si mohly vyrobit ozdoby, přáníčka a 
dárky,povídaly jsme si o adventu a připravovaly program na besídku.Tu jsme spojily 
s nadílkou hraček .
Sobotní výlet do Kravař spojený s návštěvou Vánoční výstavy na zámku.
Využíváme  sněhovou nadílku ke sportování a radovánkám na sněhu. 
Paní vychovatelky vyrobily dárky pro děti k zápisu do 1.tříd.
První pololetí jsme zakončili  maškarním bálem.
Od 19.92012 – 31.1.2013 v naší ŠD vykonávaly průběžnou praxi čtyři studentky SPgŠ 
v Krnově, v odděleních paní vychovatelek Szabové a Reichlové.

K 1.2.2013 došlo ke změně stavu přihlášených dětí    ŠD  99 
                                                                                      ŠK  13
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Nadále spolupracujeme s kinem Mír a navštívili jsme pohádky REBELKA a ZVONILKA.
U Obecního domu jsme se byli podívat v mongolské jurtě, kde si děti vyráběly panenky a 
vybarvovaly mandaly.
Pro děti jsme připravily netradiční Valentýnskou noc se spaním ve školní družině. Celkem 46 
dětí prožilo večer plný sportu,zpívání, malování a čtení pohádek. Pro některé z nich to byla 
první noc ve spacáku. Sladkou tečkou pak byla snídaně plná koláčků a buchet od maminek. 
O tom, jak se správně zachovat v případě nebezpečí, jak se nenechat manipulovat cizími 
lidmi, proč nenosit klíče na krku – o tom všem se děti dozvěděly na besedě s příslušníkem 
Městské policie v Opavě, panem Špičákem.
Na besedě se zdravotníkem Červeného kříže panem Rotherem si vyzkoušeli masáž srdce, 
stabilizovanou polohu a taky obvazovou techniku.
Před Velikonoci jsme připravily pro děti dílničky, kde si vyráběly různé dekorace a přáníčka.
Soutěže: výtvarná soutěž o nejhezčí malované vejce, sportovní soutěž v přeskakování lana, 
soutěž ve zpěvu 
Ve 2.pololetí jsme se zúčastnili se žáky okresních soutěží školních družin:
Hliněná paráda – v 1. kategorii  druhé místo, 2.kategorii druhé místo
Florbal 1.tříd – druhé místo
Badminton – v 1.kategorii první místo, 2.kategorii třetí místo
Výtvarná soutěž – v kategorii starších dětí první místo
Lehkoatletický čtyřboj - v kategorii dívek 1.tříd druhé místo
Dopravní soutěž –          v kategorii 3.tříd třetí místo

Školy v přírodě:
4.třídy Podolánky          Szabová
2.třídy Malá Morávka    Szabová, Reichlová
3.třídy Malá Morávka    Reichlová, Beková                                                                

Den učitelů
Slavnostní setkání s bývalými učiteli školy se uskutečnilo v restauraci Gavenda dne 27. 3. 
2013. 
Při příležitosti oslav Dne učitelů 2013 byl na doporučení vedení i pedagogů školy 
vyznamenán pan učitel Mgr. Rostislav Salamon.  Slavnostní akt se konal v Domu Petra 
Bezruče 26.3. 2013.

ad b) Účast na dalších akcích 

Projekty
Od 1. září 2010 jsme zapojeni do projektu „EU peníze školám“, v rámci kterého škola získala
2 389 270,- Kč. Ve školním roce 2012-2013 bylo dokončeno čerpání formou nákupu učebních 
pomůcek a vypracována závěrečná monitorovací zpráva.. Ve školním roce 2012/13 jsme 
podali žádost o projekt OPVZ 1.2 počáteční vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkový rozpočet projektu byl 1 589 440
Kč. Bohužel jsme nebyli úspěšní.
Škola je partnerem projektu „Člověk a svět práce“ připraveným SMO Opava.

Žák roku
Ocenění žák roku obdržel Matěj Rzehulka z IX.A třídy. Předání ceny se konalo v zasedací 
místnosti RMO na magistrátu. Doprovod zajišťovala TU Matěje Mgr. Jana Lhotská.
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Charakteristika:
Matěj Rzehulka je žákem Základní školy Edvarda Beneše v Opavě od 3. ročníku. 
Spolužáky i vyučujícími je vnímán jako všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem     
pro povinnost. V třídním kolektivu je kamarádský, ochotný pomoci, poradit a asertivně řešit 
vzniklé situace.
Matěj systematicky pracuje na rozvíjení své osobnosti. Je žákem, který má soustavný zájem o 
výuku, dokáže ve vyučování spolupracovat s učiteli, aktivně a věcně se zapojuje do diskuse a 
prezentuje své rozsáhlé znalosti. 
Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. K oblíbeným vyučovacím 
předmětům sám řadí matematiku, fyziku, informatiku, chemii, ale i cizí jazyky – anglický      
a německý.
O Matějově všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v předmětových olympiádách 
(anglický i německý jazyk, matematika, fyzika, dějepis, český jazyk). Úspěšný je i v dalších 
soutěžích. Své zeměpisné znalosti zúročil v soutěži Eurorebus, zapojil se do počítačové 
soutěže Bajtík a do soutěže finanční gramotnosti.  Přírodovědné vědomosti prezentoval 
opakovaně v soutěži mladých zoologů. Nedávným úspěchem bylo také 1. místo 
v přírodovědné soutěži družstev žáků 9. tříd.
I ve volném čase se Matěj věnuje studijním aktivitám, kterými neustále rozšiřuje své znalosti.  
Rád si také přečte knihy, například z oblasti fantasy literatury. Oddechovou činností jsou pro 
něj počítačové hry. Nevyhýbá se ani sportování. V zimě upřednostňuje snowboarding, 
v letním období turistiku či cykloturistiku.
Matěj si vybudoval velmi kladný vztah ke studiu, je motivován k dalšímu vzdělávání.
V novém školním roce by rád začal studovat na gymnáziu.

Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči
SRPDŠ spolupracovalo se školou druhým rokem novým systémem, kdy si každá třída 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, škol v přírodě, ceny pro  školní kola soutěží, 
knižní poukázky pro děti na závěr školního roku a nákup pomůcek. Za veškerou pomoc patří 
velké poděkování.
Maškarní karneval 
Rodiče zorganizovali pro žáky 1. stupně školy maškarní karneval s bohatým programem, 
občerstvením a tombolou. Uskutečnil se 22. února 2013 ve velké tělocvičně školy. Akce se 
zúčastnilo více než 100 dětí a jejich rodiče. Karneval se dětem velmi líbil a u rodičů se setkal 
s příznivým ohlasem.
Třídní schůzky a konzultační dny:
V prvním týdnu školního roku proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. Schůzka s 
rodiči vycházejících žáků se uskutečnila 8.11.2012.  Třídní schůzky a konzultace byly na 
podzim 9. 10. a 6. 12. 2012 a 25. dubna 2013. Ke konzultaci s vyučujícím mohli rodiče 
přivést také své dítě. Další schůzky s učiteli bylo možné domluvit individuálně. Schůzka 
s rodiči budoucích prvňáčků se konala 18. června 2013.
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. 
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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.
Mladší děti hrály školní ligu miniházené.

Sportovní třídy

V naší škole je 5 sportovních tříd se zaměřením na lední hokej (1 třída samostatná, 4 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
Největším úspěchem bylo 1. místo v kategorii 6. tříd

Přehled výsledků sportovních tříd v mistrovských soutěžích v sezóně 2012/2013:

TABULKA extraliga mladšího dorostu, skupina východ – konečná 
1 HC OCELÁŘI TŘINEC 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 45
6 HC SLEZAN OPAVA 36 20 0 14   130 :  117 41
7 HC WARRIOR BRNO 36 9 1 22   125 :  158 33
8 HC ŠUMPERK 36 7 1 24   113 :  204 33
9 HC HODONÍN 36 6 0 29     86 :  248 32
10 HC PORUBA 36 3 0 33     60 :  233 29

TABULKA Žákovská liga ČR – konečná celková 8 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2013
1 HC OCELÁŘI TŘINEC 20 16 2 2            142 :    63 34
2 HC VÍTKOVICE STEEL 20 13 3 4   106 :    57 29
3 HC ČERNÍ VLCI 20 11 5 4   110 :    76 27
4 HC SLEZAN OPAVA 20 12 7 1   114 :   89 25
5 HC AZ HAVÍŘOV 20 12 7 1     62 :  113 19
6 HC VOKD PORUBA 20 3 2 1      51 :  114  8

TABULKA Žákovská liga ČR - celková konečná 7 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2013
1 HC ZUBR PŘEROV 20 16 2 2              142 : 63 34
2 HC VÍTKOVICE STEEL 20 13 3 4     102 : 62 29
3 HC ŠUMPERK 20 11 3 6       93 : 76 25
4 VALAŠSKÝ HOK. KLUB 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: 22.3.2013
1 HC SLEZAN OPAVA 20 18 0 2 175 :  60 36 
2 HC VÍTKOVICE STEEL 20 14 2 4 140 :   45 30
3 HC AZ HAVÍŘOV 20 13 2 5 148 :   78 28
4 HC OCELÁŘI TŘINEC 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
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TABULKA Žák. liga ČR – celková konečná  5 tř. sk.G - ke dni: 22.3.2013
1 HC ZUBR PŘEROV 20 16 2 2            142 : 63 34
2 HC NOVÝ JIČÍN 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 : 94 19
5 HC VOKD PORUBA 20   8 0 12    84 : 133 16
6 HC SLEZAN OPAVA 20 6 2 18            89 : 118 14

Hokejové třídy se také zúčastnily v průběhu sezóny několika turnajů, kde dosáhly řady 
pěkných umístění:

5. třída Rožnov pod Radhoštěm 1. místo
Vsetín 2. místo

6. třída Rožnov pod Radhoštěm 2. místo
Šumperk 1. 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 Rakousko Vídeň 4. místo
Slovensko Partizánske

6. třída Polsko -Jastrzebie 1. místo
8. třída Slovensko Žilina 2. místo

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti. 
Žáci 9. ročníku Radim Štěpánek, Svatopluk Langer, Daniel Kosina a žák 8. ročníku Jakub
Döhner.  byli zařazeni do výběru Moravskoslezského kraje. Tři naši bývalí žáci Matěj 
Machovský, Jan Štencel a Radek Faksa reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa 
juniorů do 20 let v Kanadě

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

Polsko
Hosty z polských Markowic jsme přivítali v úterý 28. května. Po přivítání a návštěvě tříd 
následovaly sportovní soutěže a utkání ve vybíjené a ve fotbale. Po obědě jsme hosty zavedli 
na návštěvu rekonstruovaného Slezského muzea. Nadšená reakce polských dětí nad exponáty 
byla důkazem, že šlo o zdařilou volbu.

Německo
Výměnný pobyt žáků v Reutlingenu se konal ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2013. Akce se zúčastnilo 
14 žáků 7. – 9. ročníku. Doprovod Mgr. Dana Černínová a Mgr. Hana Farská. Jako projekt 
Wir sprechen Deutsch – wir sprechen Tschechisch, Reutlingen 2013 jsme získali finanční 
podporu od Česko-německého fondu budoucnosti (16240 Kč) a od sponzorů (p. Florýk 5000 
Kč a p. Žídek 1500 Kč). Program zajistil p. Burgert a jeho kolegové z partnerské školy BZN 
HS v Reutlingenu. Žáci odjížděli velmi spokojeni. Celou akci organizovala a připravovala 
Mgr. Hana Farská.
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Anglie
Na přelomu dubna a května (27.4. až 4.5.) 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 bylo Coventry. 
Žáci byli ubytováni v rodinách a byla zajištěna výuka rodilými mluvčími. V průběhu pobytu 
děti navštívily Coventry, Warwick, Gloucester, Birmingham, Stratford upon Avon, Dudley a 
London. Kurzu se zúčastnilo 26 dětí. 

ad d) Účast na olympiádách a soutěžích  

viz příloha 1

ad e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

Finanční prostředky 
v Kč 

Mimorozpočtové zdroje

celkem využité

Sponzorské dary na projekt -  Wir sprechen Deutsch 
– wir sprechen Tschechisch, Reutlingen 2013

6 500,- 6 500,-

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 – řešení stížnosti zákonných zástupců žáků, ČŠIT-

606/13-T
Předmět stížnosti
Nezodpovědné jednání vedení ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvkové organizace, které 
bylo šetřeno v bodech:
1. Neposkytnutí informace zákonným zástupcům o probíhajícím vyšetřování z podezření na 
šikanu.
Výsledek šetření: Stížnost je v nedůvodná
2. Vedení evidence nepřítomnosti žáků v odpoledním vyučování na zimním stadionu.
Výsledek šetření: Stížnost je neprokazatelná.
3. Zajištění dohledu nad žáky při odpoledním vyučování na zimním stadionu.
Výsledek šetření: Stížnost je neprokazatelná.

b) kontrolní činnost provedena ČŠI – 11.- 12. 12 2012 Protokol Čj. ČŠIT-1975/12-T
Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávána podle ustanovení ! 174odst. 2 písm. 
d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, se zaměřením na vedení 
dokumentace školy.
Kontrolní zjištění: 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu.

c) kontrola provedena odborem kontroly – NE 
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d) kontrola provedena KÚ MSK – NE
e) další kontroly (např. BOZP apod.) – NE

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012

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

náklady a výnosy 2012

Ukazatel

Poskytnuto
k 

31.12.20
12      

Vráceno v 
průběhu 
roku zpět 
na účet 

poskytovat
ele 

(informativ
ní)

Skutečně
použito 

k 31.12.2012

Vratka dotace 
při finančním 
vypořádání

b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

Neinvestiční dotace celkem
17 044 000,00 0,00

17 044 
000,00 0,00

v tom:

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 17 044 000,00 0,00
17 044 
000,00 0,00

     z toho:

         a) platy pedagogických zaměstnanců 11 011 000,00
11 011 
000,00 0,00

         b) platy nepedagogických zaměstnanců 1 347 000,00 1 347 000,00 0,00

         c) OON pedagogických zaměstnanců 107 000,00 107 000,00 0,00

         d) OON nepedagogických zaměstnanců 10 000,00 10 000,00 0,00

         e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 569 000,00 4 569 000,00 0,00

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní 
vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok 2012

0,00

Rozvojový program na bezplatnou výuku českého jazyka 
přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí

0,00

Soutěže 0,00

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl. vzdělávání 
dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU

0,00

Rozvojový program na podporu financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v 
roce 2012 0,00

b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

viz. Příloha č.2
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c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele

Oprava a údržba Částka celkem

Oprava vstupu do školy a zábradlí 187 159,-

Malování 5 tříd, delší chodba přízemí U2, šatny VTV - olej 62 634,-

Výměna lina učebny IX.A 31 008,-

Oprava obložení 9 ks umyvadel a zednické práce 53 786,-

Oprava odpadů a nové umyvadla 41 799,-

Oprava fasády u vstupu 23 226,-

Oprava žaluzií 11 924,-

Oprava osvětlení v MTV 8 400,-

Oprava sedadel ve VTV a krytů topení 33 194,-

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

Počet zúčastněných
Název programu Způsob zapojení

žáků (dětí) pedagogů
ostatních 

zam.
ne ne

Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Počet zúčastněných na 
vzdělávání

 Mimoškolní akce pořádané 
školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle 
vzdělávacího procesu žáků 

(dětí)
pedagogů ostatních 

ne ne
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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, dopravní hřiště 215

HC Slezan hokejové třídy 66

Areka OZDM 10

ČČK poskytnutí prostor a figurantů  pro akce 10

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 
MŠ Opava, Jateční

návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 
nečisto. program školička

65

HZS Přednášky - Soptík 94

Autoškola Jany Dopravní výchova 3. ročník 38

Slezské gymnázium Help P3 – poruchy příjmu potravy 18

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 40

Obecní dům Projekt „Jeden svět“ 25

Zpracoval dne: 30. 9. 2013
Mgr. Pavel Dominik
     ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla projednána mimořádnou 
pedagogickou radou 8.10. 2013 a schválena školskou radou na schůzi dne 8.10. 2013.     .

Finanční prostředky v Kč 
Název projektu

celkem
Využité

k 30.6. 2013
státní fondy ne 0 0

programy EU ne 0 0

projekty KÚ MSK EU peníze školám 955 708,- 216 127,-

Projekty MŠMT ne 0 0

jiné projekty Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen 
Tschechisch  - Reutlingen 2013

16 240,- 16 240,-
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Příloha č. 1

Umístění v soutěžích ve školním roce 2012/2013

umístění

Název soutěže
v okresním kole                 
(nebo oblastním) v krajském kole

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 
kole

Soutěže typu A

A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA účast

A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2. místo 9. místo

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 5. místo

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 6. a 7. místo

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

anglický jazyk 5. místo

německý jazyk
1. místo, 3. místo a 4. 
místo

francouzský jazyk nekoná se 5. místo

ruský jazyk nekoná se 11. místo

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 6. - 8. místo

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA účast

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2 x 6. místo, 8. místo

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast

A13) PYTHAGORIÁDA 1. místo - 5. třída

Soutěže typu B

B43) STOLNÍ TENIS 3 x 1. místo, 2. místo 2 x 3. místo

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 2. místo

Soutěže typu C

Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 
SPOŘITELNOU 1. místo, 4. místo

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 2 x 1. m. 2. m. a 3.m. 2. místo

B47) PŘESPOLNÍ BĚH 3 x 2. m., 6. a 8. m

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2 x 2 m., 5. a 6. m. 6. místo

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 3. místo

B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 3. místo

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 2. místo 5. místo 21. místo

Jiné soutěže

Opavské Vánočky 1., 3, 4. a 5. místo

Vánoční strom 3. místo

Bajtík 2. a 3. místo

Eurorebus
2. místo, 2 x 4. 
místo účast

Konverzační soutěž ve Šternberku - německý jazyk 1. a 2. místo

Konverzační soutěž ve Šternberku - anglický jazyk
3x 1. místo,  2x 3. 
a 2x 4.místo



Příloha č. 2

hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Náklady v roce 2012 Hlavní činnost Doplňková činnost

Účet - položky Plán 2012

Navýšení-
snížení finan. 
plánu 2012 
zřizovatel.

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami

Zapojení 
navýšen.-
snížených 

výnosů oproti 
plánu

Celkem 
upravený 

finanční plán 
(FP) 2012

Skutečnost k 
31.12. 2012 
(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2012 v 

%

Skutečnost k 
uprav.FP v 
%(správně 

100%)

Plán 
2012

Skutečnost k 
31.12. 2012 
(závěrka)

b c d e f g h i j k

501 Spotřeba materiálu  457 0 -234,93 0 222,07 222,07 48,593 100 1 1

v tom - potraviny 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

           - prádlo, oděv, obuv 10 -10 0 0 0 #DIV/0!

           - knihy, učební pomůcky 20 19,49 39,49 39,49 197,45 100

           - drobný  hmot. majetek 220 -220 0 0 0 #DIV/0!

           - spotřeba materiálů ostatní 200 -18,51 181,49 181,49 90,745 100 1 1

           - ostatní 7 -5,91 1,09 1,09 15,57143 100

502 Spotřeba energie 2738 0 320,35 0 3058,35 3058,35 111,7001 100 60 121,093

v tom - spotřeba vody       210 -9,27 200,73 200,73 95,58571 100 4 5,866

           - ÚT a ohřev vody 1900 254,14 2154,14 2154,14 113,3758 100 40 71,274

           - spotřeba plynu 80 76,61 156,61 156,61 195,7625 100 6 24,679

           - spotřeba el. energie 380 -1,12 378,88 378,88 99,70526 100 10 19,274

           - pohonné hmoty a maziva 1 -0,01 0,99 0,99 99 100

           - ostatní 167 167 167 100 100

511 Opravy a udržování 350 421,25 259,14 1030,39 1066,39 304,6829 103,4938 1 5,791

512 Cestovné 5 7,34 12,34 12,34 246,8 100

513 Náklady na reprezentaci 5 5,35 10,35 10,35 207 100

518 Ostatní služby       588,4 -46,4 106,61 0 648,61 648,61 110,2328 100 0 0

v tom- služby poštovní 4 -0,28 3,72 3,72 93 100

           - služby telekom. a radiokom. 43 14,6 57,6 57,6 133,9535 100

           - nájemné 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

           - konzult., porad. a právní 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

           - školení a vzdělávání 4 7,68 11,68 11,68 292 100
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           - nákup služeb ostatní 190 48,35 238,35 238,35 125,4474 100

           - programové vybavení (DDNM) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

           - výměna písku - otevřené zahrady 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

           - internet 15 -1,5 13,5 13,5 90 100

           - správa sítě 55 -1 54 54 98,18182 100

           - bankovní poplatky 20 7,74 27,74 27,74 138,7 100

           - účel. dotace-lyžařský výcvik 142 -46,4 95,6 95,6 67,32394 100

           - učel. dotace-plavecký výcvik 30,4 24,8 55,2 55,2 181,5789 100

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto 85 6,22 91,22 91,22 107,3176 100

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 277 0 -7,77 0 269,23 269,23 97,19495 100 0 0

v tom  - platy zaměstnanců 172 172 172 100 100

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 105 -7,77 97,23 97,23 92,6 100

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 94 0 -26,429 0 67,571 67,571 71,88404 100 0 0

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 58 0,479 58,479 58,479 100,8259 100

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 36 -26,908 9,092 9,092 25,25556 100

525 Jiné sociální pojištění 0 2,76 2,76 2,76 #DIV/0! 100

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 5 0 -3,28 0 1,72 1,72 34,4 100 0 0

v tom  - FKSP zaměstnanců 4 -2,28 1,72 1,72 43 100

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 1 -1 0 0 0 #DIV/0!

528 Jiné sociální náklady 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

538 Jiné daně a poplatky (kolky) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

551 Odpisy dlouhodobého majetku 412,98 -6,21 406,77 406,77 98,4963 100 6,209

558 Náklady z DDNM a DDHM 0 0 57,91 #DIV/0! #DIV/0!

549 Ostatní náklady z činnosti 8 0 24,68 0 32,68 32,68 408,5 100 0 0

v tom - pojištění majetku 8 1 9 9 112,5 100

          - ostatní 23,68 23,68 23,68 #DIV/0! 100

0 #DIV/0! #DIV/0!

 Ostatní nejmenované položky 983,7 0 131,86 0 1115,56 1115,56 113,4045 100 0 0

v tom  - náklady projektu 955,7 96,14 1051,84 1051,84 110,0596 100

            - náklady na účelový příspěvek 0 #DIV/0! #DIV/0!

            - ZPS ÚP 28 35,72 63,72 63,72 227,5714 100

           - náklady hrazené z jiných zdrojů 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

Náklady celkem 5924,08 374,85 579,471 0 6878,4 6972,31 117,694 101,365 62 134,093
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Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost Doplňková činnost

 Výnosy 
Plán 2012

Úpravy 
finančního plánu

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami

Navýšení -
snížení 
výnosů 
oproti 
plánů

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2012

Skutečnost k 
31.12. 

2012(závěrka)

Skutečnost 
k plánu 

2012 v %

Skutečnost k 
upravenému 

FP v %

Plán 
2012

Skutečnost k 31.12. 
2012(závěrka)

b c d e f g h i j k

Příjmy ze školného 91 -9,21 81,79 81,79 89,87912 100

Příjmy ze stravného 0 #DIV/0! #DIV/0!

Úroky 2 -1,77 0,23 0,23 11,5 100

Použití rezervního fondu do výnosů 132,57 132,57 132,57 #DIV/0! 100

Použití investičního fondu do výnosů 300 114,15 414,15 414,15 138,05 100

Použití fondu odměn do výnosů 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 7,05 7,05 7,05 #DIV/0! 100 0 0

v tom: za poškozené knihy,vysvědčení 7,05 7,05 7,05 #DIV/0! 100

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0 0 0 112,77 112,77 112,77 #DIV/0! 100 0 0

v tom:poj.událost-havárie vody 112,77 112,77 112,77 #DIV/0! 100

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

Výnosy celkem 393 0 0 355,56 748,56 748,56 190,473 100 0 0

NÁKLADY CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost



29

Plán 2012

Navýšení-
snížení finan. 
plánu 2012 
zřizovatel.

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami

Zapojení 
navýšen.-
snížených 

výnosů 
oproti 
plánu

Celkem 
upravený 

finanční plán 
(FP) 2012

Skutečnost 
k 31.12. 

2012 
(závěrka)

Skutečnost 
k plánu 

2012 v %

Skutečnost k 
uprav.FP v 
%(správně 

100%)

Plán 2012
Skutečnost k 31.12. 

2012 (závěrka)

5924,08 374,85 579,47 0,00 6878,40 6972,31 117,69 101,37 62,00 134,09

Hlavní činnost Doplňková činnost

ROZDÍL (náklady minus 
výnosy - HČ) Plán 2012

Celkem 
upravený 
finanční 
plán (FP) 

2012

Skutečnost k 
31.12. 

2012závěrka)

Skutečnost 
k plánu 

2012 v %

Skutečnost k 
upravenému 

FP v %

Plán 
2012

Skutečnost k 31.12. 
2012 (závěrka)

5531,08 6129,84 6223,75 112,52 101,532 -62,00 -134,09

HČ-
dotace 

od 
zřizov.

HČ-dotace 
od zřizov.

Zisk z DČ

Hlavní činnostVypsat ostatní 
nejmenované položky z 

nákladů (finanční 
prostředky z jiných 

zdrojů- dotace, 
projekty...)

Plán 2012
Navýšení 

finančního plánu 
2012zřizovatelem

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami

Zapojení 
navýšen.-
snížených 

výnosů 
oproti 
plánu

Celkem 
upravený 
finanční
plán (FP) 

2012

Skutečnost k 
31.12. 

2012(závěrka)

Skutečnost 
k plánu 

2012 v %

Skutečnost k 
upravenému 

FP v %

#DIV/0! #DIV/0!

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
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Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 
des. místa

- z hlavní činnosti -48 673,09

- z doplňkové činnosti 135 814,00

Celkem k 31.12.2012 před zdaněním 87 140,91

Předpokládané zdanění celkem 0,00

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 87 140,91

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,91

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 87 141,00

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2012
Ukazatel Kč

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 87140,91

   -  z hlavní činnosti 0

   -  z doplňkové činnosti 87140,91

Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní 
činnosti:

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2012 za IČ (v Kč)

Ukazatel

Bez PV, LV, 
hřišť a zahrad

V plné výši

Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele 
celkem na rok 2012 

Náklady skutečnost na rok 2012 bez FP z jiných zdrojů 
(JZ) a bez zapojení fondů (ZF)

Náklady skutečnost  na rok 2012
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Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2012 470 470

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 0 0

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF 0 0

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) 0 0

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

Ukazatel Stav k 31.12.2012
Návrh na 

příděl ze ZHV 
2012

Návrh na 
převod v roce 

2012

Současný 
aktuální stav k 

datu 
zpracování

Rezervní fond 6 500,00 87 140,91 x 6 500,00

Fond odměn 50 000,00 0,00 x 50 000,00

Investiční fond 0,00 x x 0,00

Převod z rezervního do investičního fondu x x x




