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ŠKOLNÍ ROK 2013/14 
 

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 v 11 skupinách, účastnilo se jí 162 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 v jedné hokejové třídě a dvou skupinách na druhém stupni, kde bylo 32 

chlapců a jedna dívka. Na prvním stupni bylo do hokejové přípravy zapojeno 14 chlapců ze 

čtvrtých a pátých tříd. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 33 32,91 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,13 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2014 

 

Průměrný plat pedagogických 

zaměstnanců za škol. rok  2013/14 

(v roce 2014 podle  P1-04) 

26 464,- 

Průměrný plat nepedagogických 

zaměstnanců za škol. rok  2013/14 

(v roce 2014 podle  P1-04) 

13 588,- 
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2013 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2014 

800 2 60 4 38 2 

 

Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 44 44 0 0 

2. 43 41 2 0 

3. 44 36 8 0 

4. 40 31 9 0 

5. 56 36 20 0 

Celkem za 1 st. 227 188 39 0 

6. 55 32 23 0 

7. 53 19 33 1 

8. 55 25 30 0 

9. 60 19 41 0 

Celkem za 2. st. 223 95 127 1 

Celkem za školu 450 283 166 1 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 17 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 31 

Střední vzdělání s výučním listem 13 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 60 
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Zpráva výchovné poradkyně 

 

Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce výchovného poradce 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 17 žáků, větší zájem byl o studium na 

Slezském gymnáziu 9 žáků. 6 žáků si vybralo specializovaná mimoopavská gymnázia. Z 

ostatních SŠ byl největší zájem o Obchodní akademii9ž.,SŠ hotelnictví a služeb 5 ž., SŠ 

technickou 8 ž.. Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-3 ž.. Na víceleté gymnázium byli přijati 2 žáci  

5-tého ročníku. Celkem si žáci vybírali z 11-ti škol našeho regionu a 6-ti škol 

mimoopavských. 

2.5.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. 

Mgr. Ivana Tesárková 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 + 2 = 2 0,44 

3. 0 + 0 = 0  0,00 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

13 24 + 266 = 290 

290 : 13 = 22,31 

              290 : 450 = 0,64 

  

 Nárůst počtu neomluvených hodin byl způsoben vysokou absencí jednoho žáka clk. 117 hodin 
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d) Zpráva školního speciálního pedagoga 
 

Zpráva školního speciálního pedagoga 

 

Seznam integrovaných žáků k 26.6.2014 

 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem : 28 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami bez normativu : 43  

 

ODBORNÉ ČINNOSTI ŠSP: 

ZAMĚŘENÍ Počet klientů 

(rodin) 

Individuální péče Skupinová 

péče 

Počet 

hodin 

Pravidelná práce s dětmi 

s individ.vzděl. potřebami 

27 2 25 105 

Orientační spec. ped. 

vyšetření  

13 13 - 14 

Depistáž 49 - 49 3 

Práce se třídou 21 - 21 3 

Krizová intervence žáci 30 14 16 23 

Šetření soc.patol.jevů 27 27 - 16 

Konzultace s dítětem 13 13 - 35 

Konzultace s rodiči 27 27 - 69 

Konzultace s asistentem a 

dobrovolníky 

2 2 - 9 

Konzultace 

s vychovatelkami ŠD a ŠK 

3 3 - 2 

Konzultace s pedagogem 23 23 - 79 

Přítomnost při jednání 

s rodiči žáků 

4 - 4 3 

Dozor, doprovody dětí – 

soutěže, sport.aktivity 

- - - 8 

Celkem : 369 hodin 

 

Odborné činnosti  ŠSP – spolupráce s kolegy : 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet 

hodin 

Spolupráce 

škol.poraden.pracoviště 

Spolupráce, konzultace s kolegy – Mgr. Tesárková, 

Mgr. Stošenovská 

6 

Spolupráce s vedením 

školy 

Mgr. Dominik Pavel, Mgr. Frýdl Karel 3 

Spolupráce s PPP  Spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem, 

Dr.Říčná,Mgr. Hebdová, soc.prac., ředitelem poradny 

19 

Spolupráce pedopsychiatři MUDr. Matys, MUDr. Skřontová 2 

Spolupráce dětská 

neurologie 

MUDr. Slaná, MUDr. Zákoutová  

Konzultace odbor školství 

MMO 

Bc. Polášková Dagmar 3,3 

Konzultace odbor školství 

MS kraj 

Mgr. Králová, Ing. Ševčáková 1,3 
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 Spolupráce SPC SPC Kapt. Vajdy Ostrava, SPC Havlíčkova ulice, 

Opava, SPC Srdce Opava 

8 

OSPOD  1 

Vedení studentů na praxi  6 

Setkání školních specialistů SŠ Matějčka Ostrava 6 

Spolupráce supervizní 

s kolegy  

Mgr. Zdrálek (ZŠ Mařádkova), Mgr. Stoczková (ZŠ 

Otická), Mgr.Langrová ( ZŠ Boženy Němcové ), 

formou tel. konzultací, formou setkání školních 

specialistů 

13 

Celkem : 69 hodin   

 

Činnosti ŠSP – nepřímá práce : 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI POČET 

HODIN 

Zpracování výsledků vyšetření, zprávy z intervencí, shromažďování údajů, 

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

reedukačních skupin, příprava na výuku, inventarizace, korespondence, 

terapeutickou činnost, přehledy činnosti pro vedení školy a MS kraj, psaní 

projektů apod. 

95 

Psychoterapeutický výcvik, MUDr. Kubánek 77 

Zaškolení DDF 3 

Školení VARD Etnika – etnické menšiny, etnické konflikty na základních 

školách 

28 

Školení VARD Budování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách 28 

Účast na vzdělávací  akci UP Olomouc, téma : Školní poradenské pracoviště  8 

Účast na akcích školy  

 

Celkem : 239  

 

 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Zpráva školního metodika prevence rizikového chování 

 

Činnost na úseku prevence rizikového chování 
Počet 

akcí Počet zúčastněných 

  
 

žáků Pedagogů 

Přednášky:     

Open street – trávení volného času 9 220 9 

Láska ano, děti ještě ne – MUDr. Kolář 1 55 2 

SGO Help 3 – poruchy příjmu potravy 2 18 1 

Kyberšikana – CI Opava 2 58 2 

MP Opava – dopravní výchova 10 215 10 

První pomoc – sborovna 1  30 

Vedení třídnických hodin – pro pedagogy 4  8 
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Abraka muzika – internetová gramotnost,bezpečí 1 184 7 

OSPOD Opava – práva dětí 2 53 2 

Dentalprevention  - péče o zdraví                             8 190 8 

Práce se třídami:    

Adaptační kurz  – VI. A,B 2 50 4 

Komunikace,vztahy,agrese-p.Kašparová 4 106 4 

Právní vědomí, odpovědnost-p.Kašpar 5 120 5 

Další:    

Nominace nových členů OZDM-volný 

čas.angažovanost 1 3 1 

Kriminalita mládeže - MP ,prob.úředník 3 70 3 

Školská legislativa,krizové situace – Mgr.Veselá 1  30 

Workschop street dance – SVČ - volný čas 2 50 2 

Filmové dokumenty (součástí vyuč.hodin):    

Když musíš,tak musíš – návykové látky    

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 

školní web    

 

Část VII. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

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

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

Oproti minulým letům proběhlo více školení určených pro celou sborovnu. Vzdělávací akce 

speciální pedagožky jsou evidovány samostatně. 

  

Typ kurzu Počet ped. 

Školení pro kolektiv:  

BAS - školení OOMS – PhDr. Vladimír Badalík 33 

Zdravotnické školení - ČCK 33 

Škola a právo – Mgr. Michaela Veselá 29 



 10 

Individuální akce:  

Vedení obtížného rozhovoru – Mgr. Komárová 6 

Třídnická hodina – Mgr. Komárová 8 

Právní minimum 9 

ICT konference 1 

Matematická konference 1 

Seminář RJ 1 

Zdravotnické školení 1 

Methodischer Gulasch 1 

EVVO - konference 2 

 
 

Část VIII. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

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

že všechny důležité naplánované akce byly splněny s výjimkou lyžařského kurzu pro žáky 1. 

tříd, který se nekonal pro nedostatek sněhu. 

 

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 

 

Výročí 40 let od otevření školy 

Ve školním roce  2013/14 jsme si připomenuli 40 let od otevření školy. Žáci se svými učiteli 

uspořádali ,,Den otevřené školy“, který se konal ve čtvrtek 3. dubna 2014. Pozvali jsme mezi 

sebe milé hosty. Slavnostně vyzdobená škola přivítala představitele města, hosty z jiných 

škol, bývalé učitele i žáky. Děti s sebou přivedly své rodiče, sourozence, mnohdy i prarodiče.  

Bohatý program byl situován do celého areálu školy. Ve třídách, odborných pracovnách, v 

tělocvičnách i na chodbách probíhala pestrá vystoupení mladších i starších žáků. Z 

jazykových učeben zaznívala angličtina, němčina, francouzština i ruština. Hrálo se divadlo, 

tančilo se a zpívalo. Dívky překvapily módní přehlídkou atraktivních klobouků vlastní výroby 

nebo tanečním a gymnastickým vystoupením. V odborných učebnách probíhaly efektní 

pokusy z chemie a fyziky. Biologická pracovna nabídla výlet do mikrosvěta. Zájemci se také 

mohli seznámit s prezentací školních projektů. ,,Mravenčí škola, Western, Rebelové“ - to jsou 

jen některá čísla bohatého programu mladších žáků, kteří za své výkony sklidili zasloužený 

potlesk.  

Rozměrné panely nabízely pohled do současného, ale i minulého života školy. Mnozí z hostů 

se našli mezi žáky a učiteli na starších fotografiích a zavzpomínali si. To ostatně k takovým 

setkáním patří. Nápadité drobnosti vyrobené dětskýma rukama budou spokojeným 

návštěvníkům připomínat příjemně strávené odpoledne.  

Do celoročního plánu byly zařazeny celoškolní projektové dny.   

 

http://www.zebricek.cz/
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Den jazyků  

Konal se 2. října  2013. Probíhal formou individuální náplní jednotlivých hodin. 

 

Den lidových zvyků - Vánoční dílny a jarmark  
Další projektový den se konal v pondělí 2. 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. Ludmila 

Schubertová a Bc Lenka Kocurová. 

 

Den řemesel 

2.12.2013 se uskutečnila v rámci projektového dne exkurze všech devátých tříd do vybraných 

středních škol – Slezské gymnázium, Mendlovo gymnázium, Hotelová škola a firma 

PRESTAR ve Vávrovicích. 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 pátek 2. května 2014. Do programu byla 

nově zařazena návštěva pstruží farmy v Bělé, která měla u žáky příznivý ohlas. První a druhé 

třídy měly tradičně individuální program   

 

3. ročník: Bělá – pstruží farma 

2 třídy – 44,  Kořistková, Rechbergerová, Dominik 

 

4. ročník – Rozhledna Jakubčovice, údolí Raduňky Podvihov - Raduň  

2 třídy – 40, Horáková, Plšková,  

 

5. ročník –  Darkovičky – bunkry, Hlučín 

2 třídy – 55, dětí, Schubertová, Herudková,  

 

6. ročník – Slavkov - Hvozdnice 

2 třídy – 56, Lhotská, Šindelářová 

 

7. ročník – Arboretum – Nový dvůr  

2 třídy – 54 Kovář, Sněhotová,  

 

8. ročník – Hradec n. Moravicí – stezka Lichnovských 

2 třídy – 55, Černínová, Farská 

 

9. ročník – Hrabyně – památník, pěší pochod do Nových Sedlic  

3 třídy – 60, Růžička, Tkadlečková, Chalupská,  

 

Branný den – O putovní pohár školy 

V rámci výchovy žáků k OOMS probíhá každý rok branný závod. Cílem závodu je zábavnou 

formou probrat a zopakovat chování a jednání při krizových situacích. Pro žáky 1. stupně se 

konal v úterý 24.6. v okolí školy a pro žáky 6. až 9. ročníku ve středu 25.6. 2014. Žákům 

prvního stupně počasí přálo. Na jednotlivých stanovištích v okolí školy žáci plnili úkoly v 
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poskytování první pomoci, dopravní výchovy a topografie. Pro větší atraktivitu soutěže jsme 

zařadili i překonávání překážek. Všichni zúčastnění byli odměněni ovocem. Branný závod pro 

druhý stupeň začal cvičnou evakuací a přesunem na Stříbrné jezero. Tam byla připravena trať, 

v průběhu které žáci plnili úkoly z požární ochrany, poskytování první pomoci, dopravní 

výchovy a topografie. Dále byla zařazena střelba se vzduchovky a plavba na raftech po jezeře. 

Bohužel v průběhu závodu začalo pršet, a tak k vyhlášení výsledků došlo až následující den 

v tělocvičně školy Celkovým vítězem a držitelem poháru pro rok 2014 se stali žáci 8. ročníku: 

Adam Peterek, Dominik Šafarčík, Dominik Hroško, Dušan Le a Jan Hanslík 

 

Projekt AISEC – EDISON 

V týdnu od 10. 2. 2014  do 14. 2. 2014 2014 navštívili naší školu v rámci projektu AISEC 

studenti z Ukrajiny, Egypta, Argentiny, Brazílie, Malajsie a Taiwanu. 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. 

 

Enviromentální výchova 

Naše škola je zapojena do programu „Recyklohraní“, který vzdělává a motivuje žáky v oblasti 

ekologie a přináší možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná 

v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče. V loňském roce jsme 

odevzdali  26 televizorů, 10 monitorů a 200 kilogramů drobných elektrospotřebičů. Tím jsme  

uspořili 10 MWh elektřiny, 450 litrů ropy, 46 m³ vody a 0,45 tun primárních surovin.  

Kromě elektrospotřebičů odevzdáváme také baterie, kterých jsme  vytřídili téměř 24 

kilogramů.  

Opakovaně jsme se zúčastnili projektu „ Věnuj mobil“ a odeslali k recyklaci 36 mobilních 

telefonů. 

Žáci se úspěšně zapojili do sběru vršků  z PET lahví a odevzdali téměř 280 kilogramů. Nově 

jsme sbírali pera značky Tornádo, kterých jsme shromáždili  179. 

Pokračovali jsme ve sběru hliníku, vyhlášeného Magistrátem města Opavy, a vytřídili  40 

kilogramů hliníku a pro školu získali částku  480,- korun. 

Sběr probíhal pravidelně jedenkrát měsíčně v rámci projektu „Sběrové Ekostředy“. 

Za body, získané sběrem, jsme objednali výukové materiály, knihy a výtvarné potřeby pro 

žáky. 

V lednu naši školu navštívili lektoři společnosti Ekokom s programem „Tonda Obal na 

cestách“. Jedná se o pojízdnou výstavu, kde se žáci v rámci jedné vyučovací hodiny 

dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí,  co se z něj dále vyrábí a měli možnost  podívat se 

na vzorky recyklovaných materiálů. Akce se zúčastnili všichni žáci od první po devátou třídu 

a byli programem nadšeni  oni  i jejich učitelé. 

V dubnu jsme se zapojili do opavského Dne Země, který se uskutečnil na Náměstí 

Osvoboditelů. Pro zájemce z řad veřejnosti jsme si připravili poznávání hornin a nerostů a 

skládání krystalových mřížek z papíru. 

Mgr.Karolína Sněhotová a Mgr. Blanka Šindelářová se 10. a 11. června 2014 zúčastnily 

krajské konference EVVO v Ostravě.  

 

Adaptační kurzy 

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

proběhly ve spolupráci s CI Opava v Mokřinkách. Uskutečnily se v Mokřinkách v areálu Bílá 

Holubice (VI. A  - 25.9. a 26.9.,TU  Mgr. Jana Lhotská a Mgr. Dana Pospěchová, VI.B – 

26.9. a 27.9, TU Blanka Šindelářová a Mgr. Karolína Sněhotová). Na programu byly sociálně 

psychologické aktivity, rozvíjení sociálních dovedností a řešení nastolených problémů 
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v třídních vztazích. Nechyběly ani sportovní aktivity a vycházka do okolí. Pobyt byl velmi 

dobře hodnocen žáky i učiteli. 

 

Další akce 

 

Supershow 17.6. 2014 

Již čtvrtý ročník se konal 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 úterý 14. ledna 2014 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 30.1. 2014 v sále ZUŠ v Opavě. V úvodu a na závěr zazpívali starší žáci písniček 

Dále viděli prvňáčci pohádku, kterou s dětmi nacvičila paní učitelka Mgr. Romana Chalupská. 

Spolu s vysvědčením dostali žáci od třídních učitelek Mgr. Ireny Hromadové a Mgr. Marie 

Mrkvové 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 

37 
28.5. – 30.5. 

Malá Morávka - Karlov, 

Horský hotel Moravice 

Hromadová, Mrkvová, 

Reichlová, Szabová 

II.AB 

39 žáků 
16.6. – 20.6. 

Malá Morávka, chata 

Kopřivná  
Macháčová,Sidunová, SVČ  

III.A B 

37 žáků 
2.6. – 6.6. Malá Morávka, hotel Brans  

Kořistková, Rechbergová, 

Szabová, Králová - externě 

IV.AB 

25 žáků 
9.6. – 13.6. 

Malá Morávka, chata 

Kopřivná 
Plšková, Horáková, Beková 

 
Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2013/14 se zúčastnilo plaveckého výcviku 81 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Žáci II.A a III.A zahájili výuku v úterý 3.9. 2013 a poslední lekci měli 7. ledna 2014. Žáci 

II.B a III.B zahájili výuku ve středu 4.12. 2013 a poslední lekci měli 2. dubna 2014. 

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

Lerchová.  

 

Lyžařské kurzy 

Bohužel se neuskutečnil LK pro 1. a 2. ročník z důvodu velmi mírné zimy a nedostatku sněhu. 

5. ročník – Kopřivná - Malá Morávka, 23.2. – 28.2. 2014, 40 žáků 4. a 5. ročníku (IV.A – 8, 

IV.B – 3, V.A – 15, V.B – 14), Mgr. Simona Horáková, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. 

Miloslav Kukol  
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7. ročník – Chata Barborka – Praděd 16.2. – 21.2. 2014, 37 žáků, Mgr. David Růžička, 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. 

 

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 Hradci nad Moravicí. Žáci byli ubytováni a stravovali se 

v hotelu Belaria, kde mohli využívat i bazén. Uskutečnil se v termínu od 14. do 16. května 

2014. Zúčastnilo se 45 žáků. Ti byli rozděleni do skupin podle výkonnosti. Bohužel nevyšlo 

dobré počasí, zejména poslední den, kdy se žáci vraceli do školy bylo chladno a deštivo, takže 

někteří rodiče odvezli svoje děti přímo z Hradce. Dozor a organizaci zajišťovali Mgr. Blanka 

Šindelářová, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Karel Frýdl, Mgr. David Růžička, Ivo Dominik 

(externě) a Lubomír Barvík ze SVČ Opava, který zajistil doplňkový program.  
  

Vodácký kurz 

První vodácký kurz se konal 28.5. – 30.5. ve Sluneční zátoce v Ledči nad Sázavou. Zúčastnilo 

se ho29. žáků 8. ročníku. Doprovod zajišťovali: Mgr. Dana Černínová, Mgr. Hana Farská a 

Mgr. Pavel Dominik. Materiál  a instruktoři byli s SVČ. Tomuto kurzu nepřálo počasí. Na 

Sázavu jsme vypluli za sluníčka, ale odpoledne se obloha zatáhla a začalo pršet. Pršelo také 

druhý den, kdy jsme vyšli na pěší výlet. Na vodu jsme se dostali až poslední den, kdy jsme 

spluli úsek Stvořidla (za peřejemi) – Sluneční zátoka. Potom jsme naložili lodě a jeli domů. 

Druhý kurz, který byl pro žáka 9. ročníku za loňský neuskutečněný kurz byl o úplně jiném 

počasí. Odjížděli jsme do Lednice za tropických teplot. Již v průběhu prvního výcvikového 

dne jsme se koupali, novomlýnské nádrži. Ubytování a stravování bylo zajištěno v kampu 

Apollo a v Lednici. Druhý den jsme, opět za vysokých teplot, spluli úsek Dyje z Nových 

Mlýnů do Bulhar a Zámecké Dyje do Lednice. Prohlédli jsme si zámecký park a večer udělali 

táborák.  Poslední den jsme spluli Zámeckou Dyji k Janově hradu. Tam jsme naložili lodě o 

jeli domů. Nádherná akce se konala 11.6. až 13.6. 2014 a zúčastnilo se jí 25 žáků 9. ročníku. 

Doprovod zajišťovali Mgr. Romana Chalupská, Mgr. Miloslav Kukol a Mgr. Pavel Dominik. 

Instruktor a vybavení byli opět ze SVČ Opava.  

 

Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 2. stupně proběhl ve čtvrtek 26. 6. (9. ročník – 25. 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   

 

Červen:   

Mládež a kultura 

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

žáky divadelní a filmová představení, výstavy, návštěvy ZOO. Některé akce se konaly přímo 

ve škole. 

Z nabídky Slezského divadla si učitelé pro žáky vybrali představení Popelka (1. a 3. třída),  

Tři mušketýři (7. třída), Cesta kolem světa za 80 dní (9. třída), Staré pověsti české )3., 5. a 6. 

třída), Čert a Káča (9. třída). Celkem navštívilo Slezské divadlo 259 žáků. 
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Do školy jsme pozvali hudební divadlo Abraka muzika, v tělocvičně se představili pro žáky 

obou stupňů. V tělocvičně byl i pořad Cesta do Pravěku  

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

knihovnických lekcí. 

Žáci jazykových skupin byli na představení Canterbuské povídky v angličtině.   

Několik tříd navštívilo výstavu Duch Afriky v kostele Sv. Václava a Cesta z města v Obecním 

domě. Žáci učící se ruský jazyk byli na výstavě ruských malířů v Domě umění a němčináři 

viděli výstavu Berlínská zeď na Slezském gymnáziu. Žáci 5. ročníku byli ve Slezském 

muzeu. 

Zastoupena byla také filmová tvorba, v LD zhlédli žáci film Mexico, v Cinestaru Cestu za 

vánoční hvězdou.  

 

Dopravní výchova 

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

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

v autoškole. V květnu jsme byli na Dopravní soutěži mladých cyklistů v Malých Hošticích.  

 

Školní družina, školní klub 

 

Počet přihlášených žáků k 31.1.2014 je : 102 ve ŠD 

                                                                     9 ve ŠK 

 

Činnost ŠD je zajišťována následovně: 1.A+3.A  -        J. Reichlová 

                                                               1.B+3.B  -         R.Szabová 

                                                               2.A+2.B  -         E.Beková 

                                                               4.A+4.B + ŠK –Mgr. Kořistková, Plšková,                                

                                                                                                  Hromadová, Mrkvová 

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

vzniklém kolektivu a dbáme o jejich dodržování. 

Rozšířená zájmová činnost pro děti podle jejich zájmu probíhá od pondělka do pátku v těchto 

oblastech: keramika, florbal, hra na zobcovou flétnu, sportovní, paličkování, počítače, 

hudebně pohybový, trampolíny. 

Ve výtvarných soutěžích se děti snažily o ztvárnění nejhezčí HOUBY . MIKULÁŠE a 

SNĚHULÁKA. 

Sportovní soutěž ve zdolávání překážkové dráhy . 

Hudební soutěž ve zpěvu Vánočních písní a koled 

Opakované návštěvy Městské  knihovny – kvízy, soutěže, povídání o knihách. 

Spolupráce s kinem Mír: Čtyřlístek ve službách krále, Univerzita pro příšerky, Šmoulové 2. 

Účast na výstavě DUCH AFRIKY v Domě umění, v rámci Bezručovy  Opavy . 

V projektovém odpoledni „PEČEME PERNÍČKY S RODIČI“ jsme ve školní cvičné 

kuchyňce strávili příjemné chvíle při pečení a následném zdobení perníčků. 

Návštěva na Povodí Odry s poznáváním a ukázkou sladkovodních ryb a raků. 

O podzimních prázdninách jsme s dětmi vyrazily na výlety do Raduně a do Slavkova. 

Pod vedením vych. proběhla Mikulášská nadílka pro žáky naší školy. 

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

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

Zúčastnily jsme se s dětmi okresních soutěží ŠD: 

- vybíjená – účast 

- aerobic  –  účast 

- badminton – 3.místo E.Gilíková 
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Naše družina pořádala turnaj ve florbale 2.tříd, naši chlapci vybojovali 1.místo  

Paní vychovatelky vyrobily dárky pro děti a zúčastnily se zápisu dětí do 1.tříd. 

První pololetí zakončíme Maškarním bálem. 

 

Ve druhém pololetí došlo ke změně počtu dětí – ve ŠD  94  

                                                                              ve ŠK  10  

Připravily jsme pro děti zajímavý program a soutěže. 

Sportovní soutěž v přeskoku lana a ve vybíjené 

Výtvarnou soutěž „O nejhezčí Velikonoční zápich“ 

Děti navštívily Velikonoční výstavu na zámku v Kravařích. 

Netradičně jsme přivítali jaro. I letos připravily vychovatelky pro děti noční pobyt ve školní 

družině.  

Děti se prošly večerní Opavou, městskými parky. Poznávaly známé stavby v netradičním 

večerním osvětlení. Na závěr vycházky jsme spálili Morenu a tak se rozloučili se zimou. 

Navštívili jsme kino Mír a shlédli film LETADLA. 

Ze soutěží v naší družině jsme vybraly ty nejšikovnější děti, které reprezentovaly družinu 

v okresních soutěžích ŠD. 

- Hliněná paráda   - v obou kategoriích 4. místo 

- Florbal 3. tříd     -  3. místo 

- Dopravní soutěž -  3. místo K.Mrázková 

- Lehkoatletický čtyřboj – 1.místo F. Mališka 

                                                    2.místo N. Čajnáková 

Vychovatelky s dětmi připravily program, se kterým vystoupily na Dni otevřené školy. 

Na Horním náměstí vybojovali žáci naší školy 4.místo ve fotbale v E.-ON CITY CUPu. 

Ke Dni dětí jsme uspořádaly výlet do ZOO Ostrava, s přispěním finančních prostředků 

SRPDŠ na dopravu. 

Pokračovala spolupráce s MK, kde proběhlo soutěživé odpoledne pod názvem „Hravá 

knihovna“. 

Exkurzí  HZS v Opavě na Těšínské ulici, jsme si připomenuli Den požární prevence. 

Závěr školního roku patří již tradičně školám v přírodě. 

1.třídy: Karlov – Reichlová, Szabová 

3.třídy: Malá Morávka – Szabová 

4.třídy: Malá Morávka – Beková 

Připravujeme program na prázdninový provoz školní družiny  od 11.8.2014. 

  

Den učitelů 

Slavnostní setkání ke dni učitelů se konalo ve vinárně U Přemka v pátek 11.4. 2014. 

Při příležitosti oslav Dne učitelů 2014 byl na doporučení ředitele školy i pedagogů školy 

vyznamenán pan Mgr. Karel Frýdl – zástupce ředitele školy.  Slavnostní akt se konal v Domu 

Petra Bezruče 1. 4. 2014. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

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

partnerem SŠT Opava v projektu KÚ MSK Nat Tech – podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání. V rámci tohoto projektu se žáci naší školy zúčastňují aktivit 

pořádaných SŠT – ukázky jednotlivých učebních oborů, práce v zájmových kroužcích. 
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Žák roku 

Na titul žáka roku byl navržen Štěpán Matoušek z IX.A 

Jmenovaný byl žákem školy od 1. ročníku, od třetího ročníku studoval ve skupině s 

rozšířenou výukou cizích jazyků.  

Charakteristika: 

Štěpán je v současnosti jeden z nejnadanějších a nejlepších žáků školy. Za celou dobu 

docházky byl pouze jednou klasifikován chvalitebně, jinak měl na vysvědčení samé výborné. 

Pro získávání vědomostí uplatňuje logické myšlení a získané vědomosti zařazuje do 

souvislostí. Štěpán vytrvale pracuje na rozvíjení své osobnosti, má zájem o výuku aktivně 

spolupracuje s učiteli, zapojuje se do diskuze a uplatňuje nejen naučené znalosti a dovednosti, 

ale prezentuje i dostatečný rozhled získaný mimo školu. V budoucnu by chtěl studovat na 

gymnáziu 

U Štěpána je těžko říct, který předmět nebo oblast je jeho oblíbená, protože jeho zapojení je 

doslova renesanční. 

Reprezentuje školu v zeměpisné soutěži Eurorebus, kde byl dvakrát účastníkem celostátního 

kola. 

Zúčastnil se krajského kola olympiády v ruském jazyce a v soutěže Mladý chemik. 

V konverzační soutěži ve Šternberku obsadil 2. místo v kategorii anglický jazyk. 

Byl členem družstva, které získalo 2. místo na Vánočním matematickém šampionátu. 

V letošním školním roce zvítězil ve školním kole olympiády v dějepise a českém jazyce. 

V dějepisné olympiádě byl první i v okresním kole a 4. kole krajském.  

Zajímá se také o sport, rád hraje basketbal a navštěvuje zápasy BK Opava, je velkým 

fanouškem fotbalu, zejména klubu FC Liverpool. Proto Štěpánovi přejme, ať ho v životě 

provází heslo tohoto slavného týmu „ You´ll never walk alone“ (Nikdy nepůjdeš sám). 

 

Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči 

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 a 

občerstvením. Uskutečnil se  13. února 2014 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. 

 

Školní ples 

Po deseti letech se členové SRPDŠ rozhodli uspořádat školní ples. Zajistili sál v Lidovém 

domě, hudbu, program a bohatou tombolu. Sál byl zcela zaplněn rodiči, učiteli i dalšími hosty. 

V programu vystoupili žáci školy a profesionální tanečníci. Ples se velmi vydařil, byl výborně 

zorganizován a také ohlasy ze strany hostů nešetřily chválou.  

 

Den dětí – Westernové odpoledne 

Konal se 22. 5. 2014 pro 1. stupeň a připravily ho učitelky 1. stupně spolu s rodiči žáků. 

Zástupci SRPDŠ připravili bohaté občerstvení včetně grilovaných špekáčků. Díky pěknému 

počasí se všechny aktivity konaly na školním hřišti. Dětem byl k dispozici i skákací hrad. 

Ceny a odměny poskytlo SRPDŠ.  
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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 14.11.2013.  Třídní schůzky a konzultace byly na 

podzim 8. 10. a 3. 12. 2013 a 29. dubna 2014. 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 10. června 2014 a ve stejný den proběhlo i setkání 

s rodiči žáků - hokejistů. 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. Nově byly do programu vzdělávání zařazeny přednášky OSPOP Opava pro 

žáky. 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 

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

ročníku. Žáci tvoří hokejové skupiny ve třídách A,B. Samostatnou sportovní třídu jsme měli 

v 9. ročníku. Ve všech kategoriích hrajeme 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 7. tříd a 3. místo v extralize mladšího 

dorostu. 

Přehled výsledků sportovních tříd v mistrovských soutěžích v sezóně 2013/2014: 

 

TABULKA extraliga mladšího dorostu, skupina východ – konečná  

ELMD-V utkání výhra VP  PP  prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ 

HC Oceláři Třinec 36 31 0 1 4 256 : 79 94 1 

HC PSG Zlín 36 27 2 1 6 184 : 75 86 2 

HC Slezan Opava 36 19 3 2 12 167 : 125 65 3 

HC Olomouc 36 17 3 0 16 162 : 135 57 4 

HCM Warrior 

Brno 
36 14 3 6 13 126 : 130 54 5 

HC Vítkovice 

Steel 
36 13 2 8 13 116 : 131 51 6 

VHK Vsetín 36 14 4 0 18 110 : 121 50 7 

HC Zubr Přerov 36 11 4 4 17 109 : 123 45 8 

HC AZ Havířov 

2010 
36 8 1 1 26 103 : 204 27 9 

SHKM Hodonín 36 2 2 1 31 58 : 268 11 10 
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TABULKA Žákovská liga ČR – konečná celková 8 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2013 

 

LSŽ - E 8.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ 

HC RT TORAX 

Poruba 
32 25 3 4 193 : 93 53 1 

HC Oceláři Třinec 32 21 4 7 147 : 80 46 2 

HC Vítkovice Steel 32 21 4 7 182 : 115 46 3 

HC Slezan Opava 32 20 3 9 192 : 131 43 4 

VHK Vsetín 32 14 2 16 133 : 156 30 5 

HK Nový Jičín 32 10 3 19 132 : 183 23 6 

HC AZ Havířov 

2010 
32 7 5 20 119 : 171 19 7 

HC Černí Vlci 32 8 2 22 117 : 165 18 8 

 

TABULKA Žákovská liga ČR - celková konečná 7 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2013 

 

LSŽ - T 7.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ 

HC Slezan Opava 14 11 2 1 126 : 64 24 1 

HC AZ Havířov 2010 14 11 1 2 125 : 42 23 2 

HC Vítkovice Steel 14 7 1 6 93 : 63 15 3 

SK Karviná 14 7 1 6 80 : 78 15 4 

HC Frýdek Místek 14 7 0 7 73 : 92 14 5 

HC Oceláři Třinec 14 5 2 7 70 : 73 12 6 

HC RT TORAX 

Poruba 
14 3 1 10 50 : 95 7 7 

        
 

TABULKA Žákovská liga ČR – celková konečná  6 tř. sk. G - ke dni: 22.3.2014 

 

LSŽ - E 6.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ 

HC Vítkovice Steel 32 29 1 2 334 : 54 59 1 

HC AZ Havířov 2010 32 19 4 9 182 : 101 42 2 

HC Černí Vlci 32 17 5 10 147 : 101 39 3 
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HK Nový Jičín 32 16 4 12 154 : 122 36 4 

HC Slezan Opava 32 18 0 14 151 : 106 36 5 

HC Oceláři Třinec 32 16 2 14 133 : 142 34 6 

HC RT TORAX Poruba 32 11 2 19 122 : 196 24 7 

HC Frýdek Místek 32 4 4 24 115 : 280 12 8 

VHK Vsetín 32 3 0 29 90 : 326 6 9 

 

TABULKA Žák. liga ČR – celková konečná  5 tř. sk.G - ke dni: 22.3.2013 

 

 

LMŽ - T 5.tř 
utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ 

HC Vítkovice Steel 18 16 0 2 166 : 38 32 1 

HC AZ Havířov 2010 18 14 0 4 135 : 66 28 2 

HC RT TORAX 

Poruba 
18 13 0 5 138 : 47 26 3 

HC Slezan Opava 18 12 0 6 128 : 71 24 4 

HC Orlová 18 8 0 10 63 : 99 16 5 

HC Frýdek Místek 18 7 1 10 69 : 122 15 6 

HC Oceláři Třinec 18 7 1 10 52 : 92 15 7 

 

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

pěkných umístění: 

 4. třída Polsko -Jastrzebie 1. místo 

 5. třída Šumperk 2. místo 

 6. třída Liberec 3. místo 

  Polsko -Jastrzebie 2. místo 

 7. třída Šumperk 3. místo 

  mezinárodní turnaj v Opavě   

  za účasti předních týmů 

  z ČR a Slovenska 4. místo 

 8. třída Havířov  3. místo    

 

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti.  

Na mistrovství světa juniorů do 20 let ve Švédsku reprezentoval Českou republiku náš bývalý 

žák Radek Faxa. Další dva absolventi naší školy se prosadili v nejvyšší seniorské soutěži  ČR 

v extralize. Matěj Machovský si vybudoval pozici brankářské jedničky v extraligové Plzni a 

Jan Štencel pravidelně nastupoval v obraně Vítkovic. 
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ad c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou a zahraničními subjekty a zahraniční 

zájezdy. 

 

Polsko 

Na návštěvu školy v družebních Markowicích jsme vyjeli s žáky 1. stupně ve středu 21. 

května 2014. Po přivítání a návštěvě tříd následovaly sportovní soutěže a utkání ve vybíjené a 

ve fotbale. Po obědě jsme byli pozváni do opraveného zámku Piastovskich v Ratiboři. 

Pedagogický doprovod zajišťovaly paní učitelky Iveta Herudková a Gabriela Rechbergová. 

Výlet za krásného počasí se velmi vydařil.  

  

Německo 

Návštěva žáků a učitelů z Reutlingenu se uskutečnila ve dnech 23. 6. – 27. 6. 2014. Akce se 

zúčastní 20 žáků a 3 učitelé z Německa a 35 našich žáků 4. – 8. ročníku. Jako projekt Wir 

sprechen Deutsch – wir sprechen Tschechisch, Žimrovice 2014 jsme získali finanční podporu 

od Česko-německého fondu budoucnosti a od sponzorů. Na programu byla návštěva ZŠ a 

prohlídka Opavy, společné dopoledne s hrami a grilováním v Žimrovicích a pobyt Hradci n. 

Moravicí. Společný výlet do Ostravy, kde žáci navštívili U 6 v Dolních Vítkovicích a centrum 

města. Celou akci organizovala a připravovala Mgr. Hana Farská. 

 

Rakousko 

Jednodenní zájezd do Vídně se uskutečnil 25. 4. 2014. Zúčastnilo se ho 39 žáků z 2. stupně. 

Na programu byly památky v centru města a návštěva zábavného parku Prátru. 

 

ad d) Účast na olympiádách a soutěžích   

 

viz příloha 1 
 

ad e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

 Sponzorské dary na projekt -  Wir sprechen Deutsch 

– wir sprechen Tschechisch, Reutlingen 2013 

3 500,- 3 500,- 

 

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 - ANO  

Inspekční zpráva Čj.ČŠIT-253/14-T, Protokol o kontrole Čj.ČŠIT-252/14-T 

Závěry 

Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb, nebyla zjištěna porušení výše uvedených ustanovení školského 

zákona. 

b) kontrolní činnost provedena ČŠI – NE 

c) kontrola provedena odborem kontroly – ANO  
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Protokol č. 11/2014 

Stručné shrnutí výsledků kontroly 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že 

činnost organizace byla na dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu 

s platnou legislativou a interními akty řízení. Při kontrole nebyly shledány výdaje, které 

by bylo možné považovat za nehospodárné, netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace s drobnými výhradami. 

d) kontrola provedena KÚ MSK – NE 

e) další kontroly (např. BOZP apod.) – KHS MSK 

 

Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 

 

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

 

náklady a výnosy 2013 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 
k 31. 12. 

2013       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2013 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

a b 1 2 3 

4 = 1 - 2 - 

3 

  
Neinvestiční dotace celkem 

17 111 
000,00 0,00 17 111 000,00 0,00 

  v tom:         

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 
17 111 
000,00 0,00 17 111 000,00 0,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 
12 201 
000,00   12 201 000,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 130 000,00   130 000,00 0,00 

           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 780 000,00   4 780 000,00 0,00 
33018 Rozvojový program na podporu škol, které 

realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 
žáků se znevýhodněním v roce 2013       0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. 
třetích zemí       0,00 

33025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 2013       0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy do 
vzdělávání v zákl. školách a v nižších 
ročnících víceletých gymnázií       0,00 

33044 Podpora logopedické prevence v 
předškolním vzdělávání v roce 2013       0,00 

33166 Soutěže       0,00 

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do 
základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu EU       0,00 
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b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

viz. Příloha č.2 

 

 

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

 

Oprava a údržba Částka celkem v tis. 

Oprava vstupu do školy u VTV 189,3 

Oprava podlahy (broušení, lakování) VTV 170,9 

Oprava odpadů a nové umyvadla 101,5 

Oprava obložení  18 ks umyvadel a zednické práce 101,0 

Výměna tabulí 86,1 

Malování tříd, kratší chodba přízemí U2, šatny MTV - olej 81,7 

Nákup nábytku do ŠD 74,5 

Nákup nových sloupků do Tv a instalace hrazdy 48,0 

Oprava žaluzií 30,1 

Nákup komposterů 18,3 

  

 

Investiční akce z vlastních zdrojů 
Částka celkem 

Nákup traktorové sekačky 
52,8 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO 
Částka celkem 

Oprava osvětlení v VTV, MTV a na chodbách 

Instalace termostatů do tříd a kabinetů 

Instalace spořičů vody k bateriím a WC 

 

0 

 

33435 Zajištění podmínek základního vzdělávání 

nezletilých azylantů, osob požívajících 
doplňkové ochrany, žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany na území České 
republiky a dětí cizinců umístěných v 
zařízení pro zajištění cizinců       0,00 

33457 Rozvojový program na podporu financování 
asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se sociálním znevýhodněním v 
roce 2013       0,00 
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Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

ne ne    

 

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 

- 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 30.6. 2014 

státní fondy ne 0 0 

programy EU ne 0 0 

projekty KÚ MSK Nat Tech – Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání – partner SŠT 

Opava 

0 0 

Projekty MŠMT ne 0 0 

jiné projekty Wir sprechen Deutsch – Wir sprechen 

Tschechisch  - Reutlingen 2014 
11 510,- 11,510 
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Městská policie Opava  besedy s žáky, dopravní hřiště  

HC Slezan hokejové třídy 47 

Areka OZDM 10 

ČČK poskytnutí prostor pro akce  

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 41 

Slezské gymnázium Program pro žáky 1. stupně 

Help P3 

Projekt Emise 

80 

20 

10 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 80 

Mendelovo gymnázium Přírodovědná soutěž 3 

Obecní dům Projekt „Jeden svět“ 25 

OSPOD Práva dětí 53 

 

Zpracoval dne: 25. 9. 2014   

 

Mgr. Pavel Dominik 

              ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 2.10. 2014 a schválena školskou radou na schůzi dne .     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2013/2014 

 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 
kole 

Soutěže typu A 

A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 12. místo     

A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 11. místo    

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 5. místo     

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA účast     

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH       

anglický jazyk 12. místo, 14. místo     

německý jazyk 

1. místo, 2 místo a 4. a 

5.místo  1. místo  6. místo 

francouzský jazyk nekoná se 5. místo   

ruský jazyk nekoná se 7. místo   

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast     

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1. místo  4. místo  11. místo 

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 3. místo, 5. místo     

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast     

A13) PYTHAGORIÁDA 10. místo      

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST 3. místo   

      

Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS  2x2,2x3,1x4,3x5  1x3,1x7,1x11 

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 1. místo     

        

Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 

SPOŘITELNOU 2. místo  3. místo   

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 3 x 1. místo 1. a 4. místo   

B47) PŘESPOLNÍ BĚH 2. a 3. místo    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 3. místo    

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 2 x 2. místo    

B48) BASKETBAL ZŠ 3. místo   

B49) PLAVÁNÍ 3 x 2. místo, 2 x 3. místo    

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ    24. místo 

ATLETICKÝ TROJBOJ 1. místo, 4. místo druž.   

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky 3 volejbal,4 florbal      

Vánoční strom účast, ocenění   

Konverzační soutěž ve Šternberku - německý jazyk  2. místo  

Konverzační soutěž ve Šternberku - anglický jazyk  1,2,3, 2x4  

Miniházená 1. místo   

Mladý chemik 4. místo 15. místo  

Jazyky hrou - Havířov FJ, NJ  2 x 1. místo  

 



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 
Náklady v roce 2013 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky Plán 2013 

Navýšení- 

snížení 

finan. plánu 
2013 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Zapojení 

navýšen.-
snížených 

výnosů 

oproti 
plánu 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost 
k 31.12. 

2013 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2013 v % 

Skutečnost 

k uprav.FP 

v 
%(správně 

100%) 

Plán 

2013 

Skutečnost 
k 31.12. 

2013 

(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

501 Spotřeba materiálu   307,00 0 -60,86 0 246,14 246,14 80,18 100,00 3,00 1,00 

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

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

           - knihy, učební pomůcky  50,00   -30,57   19,43 19,43 38,86 100,00     

           - drobný  hmot. majetek 50,00   -50,00     0,00 0,00 ########     

           - spotřeba materiálů ostatní 200,00   23,95   223,95 223,95 111,98 100,00     

           - ostatní  2,00   0,76   2,76 2,76 138,00 100,00 3,00 1,00 

502 Spotřeba energie  2571,00 0 304,75 0 2875,75 2875,75 111,85 100,00 60,00 114,65 

v tom - spotřeba vody       5151 210,00   -24,41   185,59 185,59 88,38 100,00 4,00 5,54 

           - ÚT a ohřev vody   5152 1900,00   397,53   2297,53 2297,53 120,92 100,00 40,00 68,08 

           - spotřeba plynu   5153 80,00   -41,68   38,32 38,32 47,90 100,00 6,00 22,95 

           - spotřeba el. Energie   5154 380,00   -26,89   353,11 353,11 92,92 100,00 10,00 18,09 

           - pohonné hmoty a maziva 1,00   0,20   1,20 1,20 120,00 100,00     

           - ostatní         0,00   ######## ########     

511 Opravy a udržování 400,00   184,26   584,26 584,26 146,07 100,00 2,00 5,46 

512 Cestovné 5,00   -4,69   0,31 0,31 6,20 100,00     

513 Náklady na reprezentaci 7,00   -0,65   6,35 6,35 90,71 100,00     

518 Ostatní služby        630,04 0 -29,80 0 600,24 600,24 95,27 100,00 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 4,00   -0,85   3,15 3,15 78,75 100,00     

           - služby telekom. a radiokom. 43,00   17,74   60,74 60,74 141,26 100,00     

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

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

           - školení a vzdělávání 10,00   10,99   20,99 20,99 209,90 100,00     

           - nákup služeb ostatní 188,30   1,75   190,05 190,05 100,93 100,00     

           - programové vybavení (DDNM)     0   0,00   ######## ########     

           - výměna písku - otevřené zahrady     0   0,00   ######## ########     
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           - internet 15,00   0   15,00 15,00 100,00 100,00     

           - správa sítě 55,00   4,9   59,90 59,90 108,91 100,00     

           - bankovní poplatky 20,00   -0,71   19,29 19,29 96,45 100,00     

           - učel. dotace-plavecký výcvik 48,60   -12,92   35,68 35,68 73,42 100,00     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto 85,00   5,97   90,97 90,97 107,02 100,00     

-náklady na přísp.-pronájem.pro práci s mládeží 161,14   -56,67   104,47 104,47 64,83 100,00     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 105,00 0 -11,48 0 93,52 93,52 89,07 100,00 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců         0,00   ######## ########     

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 105,00   -11,48   93,52 93,52 89,07 100,00     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 35,70 0 -30,87 0 4,83 4,83 13,53 100,00 0,00 0,00 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 35,70   -30,87   4,83 4,83 13,53 100,00     

525 Jiné sociální pojištění 3,00   -2,96   0,04 0,04 1,33 100,00     

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0 0,01 0 0,01 0,01 ######## 100,00 0,00 0,00 

v tom  - FKSP zaměstnanců         0,00   ######## ########     

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)     0,01   0,01 0,01 ######## 100,00     

528 Jiné sociální náklady         0,00   ######## ########     

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

551 Odpisy dlouhodobého majetku 440,60   -6,21   434,39 434,39 98,59 100,00   6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 150,00   -91,78   58,22 58,22 38,81 100,00     

549 Ostatní náklady z činnosti 8,00 0,00 -1,00 0 7,00 7,00 87,50 100,00 0,00 0,00 

v tom - pojištění majetku,úrazy 8,00   -1,00   7,00 7,00 87,50 100,00     

          - ostatní         0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

 Ostatní nejmenované položky 142,00 -18,00 -30,00 0 94,00 94,00 66,20 100,00 0,00 0,00 

v tom  - náklady projektu          0,00   ######## ########     

            - náklady na účelový příspěvek         0,00   ######## ########     

-náklady na účelový příspěvek-lyžař.výcvik 112,00 -18     94,00 94,00 83,93 100,00     

           - náklady hrazené z jiných zdrojů         0,00   ######## ########     

           - ZPS UP 30,00   -30,00   0,00 0,00 0,00 ########     

           - jiné kurzová ztráta         0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

Náklady celkem 4804,34 -18 218,72 0,00 5005,06 5005,06 104,18 100,00 65,00 127,32 
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Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2013 
Úpravy 

finančního 

plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 
položkami 

Navýšení - 

snížení 
výnosů 

oproti 
plánů 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 
2013 

Skutečnost k 
31.12. 

2013(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2013 v % 

Skutečnost 

k 
upravenému 

FP v % 

Plán 
2013 

Skutečnost k 
31.12. 

2013(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

Příjmy ze školného 98,25     -5,39 92,86 92,86 94,51 100,00     

Příjmy ze stravného         0,00   ######## ########     

Úroky 1     -0,82 0,18 0,18 18,00 100,00     

Použití FKSP fondu do výnosů       3,22 3,22 3,22   100,00     

Použití RF do výnosů+čerpání darů       85,42 85,42 85,42 ######## 100,00     

Použití investičního fondu do výnosů 300     132,81 432,81 432,81 144,27 100,00     

Použití fondu odměn do výnosů         0,00   ######## ########     

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 0 0,00 3,46 7,46 7,46 186,50 100,00 210,00 264,71 

v tom: za druhopisy vysvědčení 0,5     0,10 0,60 0,60 120,00 100,00     

           za poškozené knihy 3,5     0,59 4,09 4,09 116,86 100,00     

           za pojistnou událost       2,77 2,77 2,77 ####### 100,00     

nájemné prostor         0,00   ######## ######## 210,00 264,71 

          0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

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

v tom:         0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

          0,00   ######## ########     

Výnosy celkem 403,25 0 0,00 218,70 621,95 621,95 154,23 100,00 210,00 264,71 

                

   NÁKLADY CELKEM  Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Plán 2013 

Navýšení- 

snížení finan. 
plánu 2013 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Zapojení 

navýšen.-

snížených 
výnosů 

oproti 

plánu 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2013 v % 

Skutečnost 
k uprav.FP 

v 

%(správně 
100%) 

Plán 
2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 

(závěrka) 

4804,34 -18,00 218,72 0,00 5005,06 5005,06 104,18 100,00 65,00 127,32 

           

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2013       

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 
(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2013 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 

FP v % 

Plán 

2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 
(závěrka) 

  4401,09       4383,11 4383,11 99,59 100 145,00 137,39 

     

HČ-

dotace 

od 

zřizov. 

HČ-dotace 

od zřizov.    
Zisk z DČ 

           

Vypsat ostatní 

nejmenované položky z 

nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 

  

Plán 2013 

Navýšení 
finančního 

plánu 2013 

zřizovatelem 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Zapojení 

navýšen.-
snížených 

výnosů 

oproti 
plánu 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 
(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2013 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 

FP v % 

                ####### ###### 

                ####### ###### 

                ####### ###### 

                ####### ###### 

 
 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### ###### 
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Ukazatel 

Bez PV, LV, 
hřišť a zahrad 

V plné výši 
 

   
Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele 

celkem na rok 2013 4 155 060 4 383 100 
    Náklady skutečnost na rok 2013 bez FP z jiných zdrojů 

(JZ) a bez zapojení fondů (ZF) 4 255 570 4 483 610 
    Náklady skutečnost  na rok 2013 5 277 020 5 505 060 
  Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2013 461 461 

    Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  9 013 9 508 

    Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF 9 231 9 726 

    Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) 11 447 11 942 

    

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

    

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2013 

Návrh na 

příděl ze ZHV 

2013 

Návrh na 

převod v roce 

2013 

Současný 

aktuální stav 

k datu 

zpracování 

  Rezervní fond 27 959,31 137 391,50 x 27 959,31 

  Fond odměn 50 000,00   x 50 000,00 
  Investiční fond 7 795,00 x x 7 795,00 

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

   

 

 

 


