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ŠKOLNÍ ROK 2014/15 
 

 

 

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, 606 288 300 – ředitel 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

info@zsebenese.opava.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.zsebenese.opava.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Statutární město Opava 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Pavel Dominik. od 10.11.2014 Mgr. Karel Frýdl 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

Mgr. Karel Frýdl, od 10.11.2014 Mgr. Simona 

Horáková 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Ivana Tesárková 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Radana Petrželová  

 

Školní psycholog: 

 

- 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Renáta Szabová 

Složení školské rady: 

 

 

Renáta Backová, Mgr. Jiří Ryba,  

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 9 skupinách, účastnilo se jí 150 žáků. Jako 

první cizí jazyk si děti zvolily angličtinu. V šestých třídách, kde se začíná učit druhý cizí 

jazyk, si žáci mohli vybrat: německý, francouzský a ruský jazyk. Podle zájmu žáků                  

a organizačních možností školy byly vytvořeny 3 skupiny učící se německý, ruský                  

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

vyučovala konverzace v anglickém jazyce. 

 

Rozšířená výuka tělesné výchovy – hokej 

 

RVTV probíhala ve dvou skupinách na druhém stupni, kde bylo 33 chlapců. Na prvním stupni 

bylo do hokejové přípravy zapojeno 12 chlapců ze čtvrtých a pátých tříd. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 32 31,77 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,16 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2015 

 

Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2015 

800 2 58 4 46 2 



 5 

Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 39 39 0 0 

2. 45 41 4 0 

3. 50 40 10 0 

4. 45 30 15 0 

5. 41 24 16 1 

Celkem za 1 st. 220 174 45 1 

6. 58 22 31 5 

7. 57 28 27 2 

8. 51 18 31 2 

9. 54 21 32 1 

Celkem za 2. st. 220 89 121 10 

Celkem za školu 440 263 166 11 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 12 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 33 

Střední vzdělání s výučním listem 8 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 53 

 

Zpráva výchovné poradkyně 

 
Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce vých. poradce pro II. pololetí byly splněny. Vycházejícím 

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

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

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

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

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

s rodiči, jejichž děti nebyly 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 12 žáků  

z 9. ročníku. Větší zájem byl o studium na Mendelově gymnáziu- 10 žáků, 1 žák si vybral   mimo 

opavské gymnázium. Z ostatních SŠ byl největší zájem o SPŠ stavební- 7žáků, SŠ hotelnictví a služeb 
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-5 žáků, SŠ průmyslovou, technickou, zemědělskou,  zdravotnickou a obchodní akademii po čtyřech 

žácích. Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-3 žáci. .Na víceleté gymnázium byli přijati 2 žáci. 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 tř. učitelům při jednání s rodiči probl. žáků, a to 

individuálně i na kolektivních setkáních. Jednání vých. 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. 4 + 2 = 6 0,014 

3. 1 + 2 = 3  0,007 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

9 79 + 288 = 387 

387 : 9 = 43 

              290 : 440 = 0,87 

  

 Nárůst počtu neomluvených hodin byl způsoben vysokou absencí dvou žáků  clk. 112 a 94 

hodin 

 

 

d) Zpráva školního speciálního pedagoga 
 

Zpráva školního speciálního pedagoga 

Seznam integrovaných žáků k 24.6.2015 
Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem :  27 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami bez normativu :  39 

 

 

Odborné činnosti ŠSP: 
 

ZAMĚŘENÍ Počet klientů (rodin) Individuální péče Skupinová péče Počet 

hodin 

Pravidelná práce s dětmi 

s individ.vzděl. potřebami 

26 - 26 82 

Orientační spec. ped. 

vyšetření  

15 15 - 17,3 

Depistáž 9 9 - 7 

Práce se třídou 20 - 20 6 

Krizová intervence žáci 32 5 27 21 

Šetření soc.patol.jevů 39 39 - 29,3 

Konzultace s dítětem 13 13 - 21 

Konzultace s rodiči 43 - - 109,2 

Terapeutická činnost 4 4 - 14 

Konzultace 19 19 - 111 
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s pedagogickými 

prac.školy 

Přítomnost při jednání 

s rodiči žáků 

6 6 - 14 

Účast na akcích školy – 

přednášky pro rodiče 

- - - 3 

Dozor, doprovody dětí – 

soutěže, sport.aktivity 

- - - 20 

 

Celkem : 455 hodin 20 min. 

 

Odborné činnosti  ŠSP – spolupráce s kolegy : 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet 

hodin 

Spolupráce s vedením 

školy 

Mgr. Frýdl Karel, Mgr. Horáková Simona 10 

Spolupráce s PPP ( Opava, 

Ostrava, Olomouc ) 

Spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem, Dr.Říčná,Mgr. 

Hebdová, soc.prac., ředitelem poradny 

10 

Psychologové, terapeuti Mgr. Miska Aleš 0,3 

Konzultace odbor školství 

MMO 

Bc. Polášková Dagmar 2 

Konzultace odbor školství 

MS kraj 

Mgr. Králová, Josieková, Kuchařová 2 

 Spolupráce SPC SPC Kapt. Vajdy Ostrava, SPC Havlíčkova ulice, Opava, SPC Srdce 

Opava 

8 

OSPOD Mgr..Štenclová,Bc. Svobodová, Bc.Geringová, Bc. Leváková 6 

Metodik prevence Mgr. Šimečková 1 

ZŠ při zdravot. zařízení  PhDr.Vítková 1 

PČR  1 

Setkání školních 

specialistů 

SŠ Matějčka Ostrava, Opava 9 

Spolupráce supervizní 

s kolegy  

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

Mgr.Langrová ( ZŠ Boženy Němcové ), formou tel. konzultací, formou 

setkání školních specialistů 

5 

 

Celkem : 55 hodin 30 min. 

 

  

 

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, terapeutická činnost, přehledy činnosti pro vedení školy a MS kraj, 

psaní projektů apod. 

161 

Psychoterapeutický výcvik, MUDr. Kubánek 75 
Konference Olomouc – Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 9 
Školení percepční a motorická oslabení ve školní praxi 18 
 

Celkem :  263 hodin 

 

 

 

24.6.2015  

Mgr. Radana Petrželová 
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Mapa školy 

Zpětnou vazbu rodičů na naši školu a školní družinu jsme zjišťovali během měsíce února 

2015 

Výsledky: 

1. stupeň                                                                                                                                                           

     

č. otázky 
rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

odpovědi 
celkem 

1.Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 105 76 2 0 183 
2. Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní 

zaměstnanci školy? 99 78 5 0 182 

3. Jste spokojeni s prací třídního učitele? 128 49 2 1 180 

4. Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti? 54 108 19 2 183 

5. Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů? 69 96 14 1 180 
6. Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho 
dítěte? 118 51 14 0 183 

7. Je materiální vybavení školy na dobré úrovni? 72 90 12 1 175 

8. Vyhovují Vám pravidla (školní řád), která ve škole platí? 105 77 0 0 182 

9. Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře? 95 79 3 0 177 

10. Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu? 112 64 5 2 183 

11. Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví? 102 74 4 1 181 

12. Mají žáci prostor k aktivitě? 96 79 7 1 183 

13. Respektují vyučující individuální tempo vzdělávání? 75 87 10 0 172 
14. Hodnotí vyučující snahu a pokrok (zejména u předmětů s výchovným 

zaměřením)? 83 86 6 0 175 
15. Je podle vašeho názoru hodnocení pedagogů adekvátní znalostem vašich 

dětí? 99 80 2 0 180 

16. Využívají vyučující vhodně a účinně opatření k posílení kázně? 65 91 11 1 168 

17. Klima vyučování je otevřené, žáci cítí autoritu vyučujícího? 94 73 5 3 175 

18. Řeší vyučující konfliktní situace? 91 79 7 1 178 

19. Podporuje škola nadané žáky (účast v soutěžích, apod.) 104 66 4 0 174 

20. Jsou ve výuce zohledňovány zvláštní potřeby žáků (např. s SPU, apod.)? 78 73 3 0 154 

21. Komunikují vzájemně třídní učitelé a rodiče? 117 51 10 1 179 

22. Snaží se škola stále o zlepšování kvality výsledků vzdělávání? 81 84 4 0 169 

23. Vyvíjí se škola moderním a progresivním směrem? 66 97 9 0 172 

24. Jste spokojeni se školními aktivitami – výlety, exkurze? 112 61 5 0 178 

25. Doporučili byste školu svým přátelům? 104 71 3 2 180 

        

2. stupeň 

č. otázky 
rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

odpovědi 
celkem 

1.Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 57 76 3 1 137 
2. Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní 

zaměstnanci školy? 47 78 10 1 136 

3. Jste spokojeni s prací třídního učitele? 72 45 9 8 134 

4. Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti? 34 81 17 3 135 

5. Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů? 30 83 17 3 133 

6. Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho 62 63 8 3 136 
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dítěte? 

7. Je materiální vybavení školy na dobré úrovni? 31 85 16 1 133 

8. Vyhovují Vám pravidla (školní řád), která ve škole platí? 61 71 4 0 136 

9. Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře? 41 82 8 3 134 

10. Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu? 75 50 11 1 137 

11. Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví? 43 67 20 3 133 

12. Mají žáci prostor k aktivitě? 51 76 9 1 137 

13. Respektují vyučující individuální tempo vzdělávání? 25 76 29 3 133 
14. Hodnotí vyučující snahu a pokrok (zejména u předmětů s výchovným 
zaměřením)? 38 77 17 2 134 
15. Je podle vašeho názoru hodnocení pedagogů adekvátní znalostem vašich 

dětí? 36 92 4 3 135 

16. Využívají vyučující vhodně a účinně opatření k posílení kázně? 30 63 37 5 135 

17. Klima vyučování je otevřené, žáci cítí autoritu vyučujícího? 34 71 23 4 132 

18. Řeší vyučující konfliktní situace? 38 71 20 4 133 

19. Podporuje škola nadané žáky (účast v soutěžích, apod.) 77 49 7 0 133 

20. Jsou ve výuce zohledňovány zvláštní potřeby žáků (např. s SPU, apod.)? 42 67 16 4 129 

21. Komunikují vzájemně třídní učitelé a rodiče? 60 57 15 4 136 

22. Snaží se škola stále o zlepšování kvality výsledků vzdělávání? 50 68 10 2 130 

23. Vyvíjí se škola moderním a progresivním směrem? 38 76 14 4 132 

24. Jste spokojeni se školními aktivitami – výlety, exkurze? 63 49 18 7 137 

25. Doporučili byste školu svým přátelům? 46 70 14 4 134 
 

 

 

 

Školní družina 

č. otázky 
rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

odpovědi 
celkem 

1. Odpovídá školní družina Vašim potřebám (potřebám Vašeho dítěte)? 46 39 8 1 94 

2. Jste spokojeni s činností školní družiny? 49 36 8 1 94 

3. Jste spokojeni s vybaveností školní družiny? 37 44 10 1 92 

4. Líbí se Vám prostředí školní družiny? 33 45 13 2 93 

5. Těší se  Vaše dítě do školní družiny? 47 32 11 3 93 

6. Vyhovují Vám pravidla platící ve školní družině. 48 35 7 3 93 

7.Jste spokojeni s tím,jak se vychovatelky chovají k Vašemu dítěti? 50 36 5 3 94 

8.Jste spokojeni s tím,jak se vychovatelky chovají k Vám? 58 31 4 0 93 

9.Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti (ve školní družině)? 31 55 7 1 94 

10.Řeší vychovatelky Vaše námitky a stížnosti? 47 37 5 2 91 

11. Vyhovuje Vám nabídka kroužků ve školní družině? 53 30 9 3 95 
12. Jste spokojeni s aktivitami školní družiny – sportovní soutěže, výlety, 
exkurze? 53 35 4 1 93 
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Část VI. 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Zpráva školního metodika prevence rizikového chování 

Činnost na úseku prevence rizikového chování 
Počet 

akcí Počet zúčastněných 

  
 

žáků Pedagogů 

Přednášky:     

Nebuď oběť - kyberšikana 4 115 8 

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

SGO Help 3 – poruchy příjmu potravy 2 18 1 

Kyberšikana – CI Opava 2  1 

MP Opava – dopravní výchova 10 215 10 

MMO + věznice Opava – drogy, trestná činnost 1 58 3 

Život bez závislosti – gambling 1 56 4 

Unplugged – návykové látky 2 53 1 

MP Opava – osobní bezpečí 8 190 8 

Práce se třídami:    

Adaptační kurz  – VI. A,B 2 50 4 

PPP Mgr.Šimečková – sebepojetí, komunikace, vztahy 8 188 8 

2.-5.ročník    

Další:    

Nominace nových členů OZDM-volný 

čas.angažovanost 1 3 1 

Hodnocení a ovlivňování chování v pedagogice 1  30 

Práce s dětmi z cizojazyčného prostředí 1  30 

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    
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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 28 

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem – Mgr. Petra 

Kozílková 29 

Hodnocení a ovlivňování chování v pedagogice - Mgr. Spurný 30 

Školení PO -ing Majewski 35 

Individuální akce:  

Školení fyziky 1 

Čeština z druhé strany 1 

Kyberšikana 1 

Seminář pro učitele dějepisu 2 

Seminář NIQUES 2 

Kompenzační a zdravotní cvičení 1 

Seminář D – regionální dějiny 1 

Seminář NIQUES 2 

Loutka ve Vv 1 

Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce 1 

Drumben jako pomocník v ped.praxi 1 

Rizika kyberprostoru,akce pro VP 1 

Jak učit jazykové dovednosti v ruštině 1 

Pilates – tělo v harmonii 1 

Kulatý stůl NIVD 1 

Hravá logopedie 2 2 

Inspirativní hodina – I. stupeň 2 

 

Část VIII. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

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

že všechny důležité, naplánované akce byly splněny.  

a) Akce organizované školou 

b) Účast na dalších akcích  

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  

d) Účast na olympiádách a soutěžích – tabulka 

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 
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ad a) Akce organizované školou  

 

Evropský den jazyků 2014 
jsme si připomněli v pátek 26. 9. 2014. Žáci 2. stupně si zvolili zemi a pod vedením třídního 

učitele připravili program, který prezentovali žákům 1. stupně. Uvedli základní údaje o státu, 

který si vybrali, významné osobnosti ze současnosti i z historie, lidové zvyky, národní jídla    

a další zajímavosti. Součástí programu byly také scénky, písně, básničky a aktivity pro mladší 

spolužáky. Zpestřením byla návštěva televize Polar, která z této akce natáčela reportáž. 

. 

   
 

Den lidových zvyků - Vánoční dílny a jarmark  

Další projektový den se konal v ve středu 3. prosince. V průběhu dopoledne děti pracovaly ve 

vánočních dílnách, připravenými 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. 

 

  
 

Den řemesel 

Také letos se naši žáci 9. ročníku podívali v rámci projektového Dne profesí na vybrané 

střední školy. Podle předběžného průzkumu byli rozděleni do tří zájmových skupin. Vstříc 

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

SŠ hotelnictví a služeb a SZdŠ. Připravily pro naše žáky zajímavé dopolední programy.       

Na Slezském gymnáziu se deváťáci zapojili společně se studenty do práce v hodinách 

matematiky a angličtiny. Na hotelové, zdravotnické a zemědělské škole poznali prostředí 
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studentské praxe a poutavou formou se seznámili s tím, co je čeká, pokud se na tyto atraktivní 

obory dostanou. Příjemným překvapením bylo pohoštění. Tato naše již tradiční akce je pro 

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

organizovala Mgr. Ivana Tesárková. 

 

Den Země 

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

navštívili zajímavé lokality v okolí Opavy. Konal se ve čtvrtek 30. dubna. První a druhé třídy 

měly tradičně individuální program:   

1.ročník:  Procházka lesem s lesníkem – Kružberk        

třídy – 38 žáků, Kořistková, Rechbergerová 

2.ročník: Mláďata (23.4.2015) 

2  třídy – 44 žáků, Mrkvová, Hromadová 

3. ročník: Bělá – pstruží farma        

2 třídy – 45 žáků, Patyková, Sidunová 

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

2 třídy – 45 žáků , Herudková,  Schubertová 

5. ročník –  Darkovičky – bunkry -2 třídy – 50 žáků, |Plšková, Horáková  

cena prohlídky: 20,- Kč,- na žáka 

6. ročník – Slavkov – Hvozdnice         

třídy – 58 žáků,Salamon, Růžička  

7. ročník – Arboretum – Nový dvůr      

2 třídy – 58 žáků, Lhotská, Šindelářová 

8. ročník – Hradec n. Moravicí – stezka Lichnovských      

 třídy – 51 žáků,Kovář, Viktorinová 

9. ročník – vlastní výběr – Hrabyně  - Přerovec        

2 třídy – 54 žáků, Tkadlečková, Černínová, Farská 

  
 

Opavský Den Země 2015 
Akce se uskutečnila v neděli 19. dubna. Učitelé společně s žáky připravili stánek „Hravé 

recyklace“, který  přilákal mnoho dětí. Ty si mohly vyrobit  obaly na květináče z PET lahví. 

Akci organizovaly Mgr. Lucie Viktorinová a Mgr. Blanka Šindelářová společně s žáky 8.B 

třídy. 
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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 

ve čtvrtek 18.6.2015 konalo branné dopoledne. Žáci v Městských sadech plnili, pod vedením 

třídních učitelů, úkoly s brannou tématikou.  

Branný závod pro žáky 6. – 8. ročníku se uskutečnil v pondělí 22.6.2015. V letošním školním 

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

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

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

plnili úkoly z topografie a zdravovědy, jeli jízdu obratnosti na netradičních kolech                  

a překonávali potok na lanech. Na organizačním zajištění akce se podíleli učitelé školy, žáci 

9. tříd a instruktoři ze Střediska volného času Opava. Žáci si závod užili, nejvíc se jim líbila 

jízda na kolech, lezení po lanech přes potok a plavba na raftech. Všichni zúčastnění byli 

odměněni ovocem. 

Celkovým vítězem a držitelem poháru pro rok 2014 se stali žáci 7. ročníku: 

Poledna, Zouhar, Lhotský, Vítek, Frýba 

Akci organizoval Mgr. Karel Frýdl. 

 

  
 

Projekt AISEC – EDISON  

Ve dnech 2. - 6. února 2015 jsme se stejně jako v předchozích letech  mohli těšit ze 7 

zahraničních studentů, kteří nás poctili svou návštěvou. Byli to Chuanze Cai z Číny, Julia 

Weber z Německa, Maya Toyofuku z Japonska, Rakan Maatouq z Jordánska, Sophia 

Skorokhodova z Ukrajiny, Fitra Maharani Mukti  z Indonesia a Juliano Frasson z  Brazílie. 

Studenti nám opět jedinečným způsobem představili své země a vnesli do našich dnů plných 
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angličtiny nevšední zážitky a báječnou atmosféru v hodinách. Studenti byli ubytováni v 

rodinách našich žáků a poskytly našim hostům zázemí a za to jim upřímně děkujeme. Akci 

organizovala Mgr. Romana Chalupská. 

  
 

Environmentální výchova 

Hlavní náplní EVVO je program Recyklohraní, který přispívá k ochraně životního prostředí a 

motivuje a vzdělává žáky v oblasti ekologie. V rámci tohoto programu se konaly pravidelně 

každou poslední středu v měsíci sběrové Ekostředy. Tento den odevzdávali  žáci ve škole 

odpadové suroviny, které doma shromáždili. Třídíme vysloužilé spotřebiče, baterie, mobilní 

telefony, monitory, plastové vršky a hliník. 

V kalendářním roce 2014 jsme zajistili sběr 319 kilogramů elektrozařízení a tím uspořili 6,77 

MWh elektrické energie, 27,10 m³ vody, 434,57 litrů ropy a 0,17 tun primárních surovin. 

Vytřídili jsme jsme téměř 26 kg baterií a 180 kg plastových víček. Sběrem víček přispíváme 

na sbírky hendikepovaných dětí. V tomto školním roce jsme 103 kg víček  věnovali Matyáši 

Tazbirkovi z Opavy.  

 Zapojili jsme se do sběru hliníku, vyhlášeného Magistrátem města Opavy. Vytřídili a 

odevzdali jsme 67 kilogramů. 

Opakovaně jsme se přihlásili do projektu „Věnuj mobil“ a odevzdali k recyklaci 47 mobilních 

telefonů. 

V březnu jsme připravili pro žáky projektový Den vody. V každém ročníku plnili žáci zadané 

úkoly. Výstupem byly myšlenkové mapy, které si všichni mohli prohlédnout na chodbách 

školy. 

V měsíci dubnu jsme se zapojili do oslav opavského Dne Země na náměstí Osvoboditelů.  

Děti si mohly vyrobit obaly na květiny z vytříděných plastových lahví. 

 

Adaptační kurzy 

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

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

A  - 17.9. a 18.9.,TU  Mgr. Rostislav Salamon a Mgr. Petra Macháčová, VI.B – 18.9. a 19.9, 

TU Mgr. David Růžička  a Mgr. Martin Kovář). Na programu byly sociálně psychologické 

aktivity, rozvíjení sociálních dovedností a řešení nastolených problémů v třídních vztazích. 

Nechyběly ani sportovní aktivity a vycházka do okolí. Pobyt byl velmi dobře hodnocen žáky    

i učiteli. Akci připravila Mgr. Miroslava Stošenovská. 

 

Den vody 

Většina z nás bere vodu jako běžnou součást každodenního života. Proto jsme se rozhodli,     

že uspořádáme  projektový den zaměřený právě na vodu. Skupina žáků z vyššího stupně si 

pro své mladší spolužáky připravila v tematicky vyzdobené třídě různá stanoviště. Děti 
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zábavnou formou zkoumaly vlastnosti a podoby vody. Na závěr každý získal výuční list 

vodníka Alfonse. Žáci 2. stupně se zabývali spotřebou vody v domácnosti, šetrným 

zacházením  s vodou, množstvím vody v lidském těle a koloběhem v přírodě. Rozmanitými 

úkoly získali nový pohled na problematiku vody. Věříme, že tento projektový den byl pro 

všechny přínosem. Akci organizovaly Mgr. Lucie Viktorinová a Mgr. Blanka Šindelářová. 

 

 

Další akce 

 

Francouzský podzim 
Ostravská pobočka Alliance française pořádá každoročně festival francouzské kultury 

Francouzský podzim. Žáci z VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B, shlédli 30. 10. úspěšný film 

Nedotknutelní (Intouchables) v původním znění s titulky. Akci připravila Mgr. Markéta 

Rádková. 

 

Supershow 18.6. 2015 

Již šestý ročník se konal v závěru školního roku. Žáci z jednotlivých tříd si připravili program, 

který předvedli svým spolužákům a hlavně porotě složené z řad učitelů. Vrcholem bylo 

divadelní představení žáků VIII.B. Byla to velmi zdařilá akce, na níž jsme viděli mnoho 

hodnotných vystoupení. Nejlepší vystoupení byla odměněna.  

 

   
 

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 jsme uspořádali Den otevřených dveří, v průběhu kterého rodiče a 

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

 do 

14
00

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

čtvrté hodině. Od 16
00 

hodin se uskutečnila schůzka rodičů předškoláků s vedením školy.  

 

Slavnostní předávání vysvědčení 

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

ve čtvrtek 29.1. 2015 v učebně hudební výchovy. V úvodu a na závěr zazpívali starší žáci 

několik písniček. Dále viděli prvňáčci pohádku „Mach a Šebestová“, kterou s dětmi nacvičila 

paní učitelka Mgr. Romana Chalupská. Spolu s vysvědčením dostali žáci od třídních učitelek 

Mgr. Věry Kořistkové  a Mgr. Gabriely Rechbergové malé dárky.  

 

Školy v přírodě 

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

ročníku.     
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třída termín Místo doprovod 

I.AB 

34 
1.-5.6. 

Malá Morávka - Karlov, 

Horský hotel Moravice 

Kořistková, Rechbergová, 

Szabová, Votková - externě 

II.AB 

31 žáků 
25.-29.5. 

Horní Bečva            

Hotel Chery     

Hromadová, Mrkvová, 

Reichlová, Hromadová T. - 

externě  

III.A B 

42 žáků 
15.-19.6. Malá Morávka, chata Kopřivná Sidunová, Patyková, SVČ 

IV.AB 

42 žáků 
8.-12.6. 

Mosty u Jablunkova, hotel 

Grůň 

Schubertová, Herudková, 

Beková, Závodník - externě 

 
Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2014/15 se zúčastnilo plaveckého výcviku 81 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Žáci II.AB a III.A,B zahájili výuku ve středu 17.9.2014 a poslední lekci měli 14.1.2015. 

Plaveckou výuku, která proběhla v patnácti lekcích, zajišťovala Plavecká škola Leandros. 

 

Lyžařské kurzy 

1. a 2. ročník. Tošovice 23.-27.2.2015, 40 žáků, Mgr Zuzana Sidunová, Mgr. Irena 

Hromadová, instruktoři - Sportovní kurzy 

5. ročník – Kopřivná - Malá Morávka, 1.-5.3..2015, 34 žáků, Mgr. Simona Horáková, Mgr. 

Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka – Praděd 22.2. – 27.2. 2014, 41 žáků, Mgr. David Růžička, Mgr. 

Karel Frýdl, Mgr. Dana Černínová,externí instruktor snowboardu   

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

Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 

 

  
 

Cykloturistický kurz 
Uskutečnil se ve dnech 27.-29.5. v Žimrovicích. Úvodem této akce byl úterní cyklistický den. 

Po poučení o bezpečnosti a dalších instrukcích následovala i přes deštivé počasí vyjížďka 

okolím Opavy. Etapa splnila svůj účel, žáci si v praxi vyzkoušeli pravidla jízdy ve skupině      

a odhalili jsme i několik skrytých závad na kolech. Ve středu jsme vyrazili do Žimrovic. Žáci 

na cyklistických vyjížďkách navštívili zajímavá místa – zříceninu hradu Vikštějn, zámek 

v Hradci nad Moravicí, rozhlednu v Jakubčovicích, projeli se krásným údolím řeky Moravice. 

Žáci výborně zvládli kopcovitý terén a v pátek měli v nohách od 120 do 140 kilometrů. 

Kromě jízdy na kolech jsme absolvovali procházku po papírenském náhonu, opékali špekáčky 

a nechyběl také noční pochod. Ve volných chvílích jsme se věnovali sportu a zábavě 

v pěkném prostředí Areálu dobré pohody.  Akce se zúčastnilo 47 žáků. 
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Organizaci zajistil Mgr Karel Frýdl, dozor Mgr. David Růžička, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. 

Rostislav Salamon, Radim Černý (externě) a Lubomír Barvík ze SVČ Opava, který zajistil 

doplňkový program.  

 
  

Vodácký kurz 

Ve dnech 10. – 12. 6. 2015 jsme se zúčastnili vodáckého kurzu na jižní Moravě. Byli jsme 

ubytováni v chatkách v autokempu Apollo v Lednici. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst 

např. Lednicko-valtický areál, Janův hrad, Apollonův chrám. Řeka Dyje pro nás nebyla 

překážkou, a tak jsme ji sjížděli s radostí a klidem.. Večer si žáci zorganizovali program, 

samozřejmě nechybělo opékání. Akci organizoval Mgr. Martin Kovář, dozor zajistily Mgr. 

Lucie Viktorinová a Mgr. Markéta Rádková a instruktor SVČ.  

 

  
Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 6-8. ročníku proběhl  v pátek 19. 6. 2015. Vzhledem k nepřízni počasí se 

uskutečnil na umělé ploše zimního stadionu a v tělocvičnách školy. Pro jednotlivé ročníky byly 

tradičně připraveny turnaje v několika sportovních odvětvích. Družstva na prvních třech místech 

byla odměněna ovocem.  

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

7. třídy:  softbal - smíšená družstva ze tříd, umělá plocha na ZS 

8. třídy:  fotbal - družstva chlapců a dívek, tělocvična   
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Červen:   

Mládež a kultura 

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

žáky divadelní a filmová představení a výstavy.  

Z nabídky Slezského divadla si učitelé pro žáky vybrali představení: Cesta kolem světa za 80 

dní (6,7. třída), Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert (8. třída), Zdravý nemocný (9. 

třída), Staré pověsti české (3., 5. a 6. třída), Čert a Káča (9. třída). Celkem navštívilo Slezské 

divadlo 259 žáků. V loutkovém divadle zhlédli žáci 4. a 5. ročníku představení Šťastný 

skřítek. 

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

knihovnických lekcí. Přednášky s představením hudebních nástrojů se zúčastnili žáci 2.a 3. 

ročníku na ZUŠ V. Kálika. Žáci 3. tříd navštívili program „Jarní zvykosloví“, který pořádalo 

SVČ. Několik tříd 1. stupně navštívilo výstavu Giganti v kostele Sv. Václava. Slezský 

německý svaz na Slezském gymnáziu připravil pro žáky 4. ročníku Pestré odpoledne se 

soutěžemi a zábavným programem. Žáci 1.a 4. ročníku byli na programu „Zdobení baněk“ ve 

Slezském muzeu. Žáci 5.B zhlédli program Procházka Opavou, kterou organizovalo OKO 

Opava. 

Animačního programu Historie železnice na Opavsku se zúčastnili žáci 6. ročníku. 

Zastoupena byla také filmová tvorba,  v kině Mír zhlédli žáci pohádku Tři bratři, v multikině 

Cinestar film Konečně doma. 

 

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.  

 

Školní družina 

 

Počet přihlášených žáků k 31.1.2015 je 119  

                                                                     

 

Činnost ŠD je zajišťována následovně: 1.A + 3.B  -          E.Beková 

                                                               1.B + 3.A  -          R.Szabová 

                                                               2.A + 2.B  -          J.Reichlová 

                                                               4.A + 4.B + 6.B -  učitelky nižšího stupně 
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Od září byla zahájena rozšířená zájmová činnost podle zájmu dětí. Činnost probíhá od pondělí 

do pátku pod vedením vychovatelek. Děti chodí tvořit do keramické dílny, sportují 

v tělocvičně, hrají florbal, cvičí na trampolínách, tančí a hrají na zobcovou flétnu. 

                       

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

vzniklém kolektivu a dbáme o jejich dodržování. 

 

Ve výtvarných soutěžích se děti snažily o ztvárnění nejhezčího PODZIMNÍHO STROMU, 

MIKULÁŠE  a ZIMNÍCH SPORTŮ. 

Sportovní zdatnost si děti vyzkoušely v soutěži ve zdolávání překážkové dráhy.  

 

Spolupráce s kinem Mír – filmová pohádka ZVONILKA A PIRÁTI. 

V rámci spolupráce s Obecním domem v Opavě jsme navštívili výstavu Opava železniční a 

v Domě umění výstavu Giganti doby ledové. 

Na Povodí Odry děti viděly – mnohé poprvé –naše sladkovodní ryby i raky.  

 

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

kuchyňce strávili příjemné chvíle při pečení a následném zdobení perníčků. 

 

Pod vedením vychovatelky Reichlové proběhla Mikulášská nadílka pro žáky nižšího stupně 

naší školy. 

 

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

povídali jsme si o adventu a připravovali program na besídku. Tu jsme spojily s nadílkou 

hraček . 

Se strážníkem si děti povídaly o bezpečné cestě do školy a o jízdě na kole. 

Využili jsme skromnou  sněhovou nadílku ke sportování a radovánkám na sněhu.  

 

E. Gilíková obsadila v okresním přeboru ŠD v badmintonu 3. místo. 

Ve výtvarné soutěži VESELÝ KAPŘÍK na Zemědělské SŠ v Opavě jsme se umístili na 2. 

místě. 

Zúčastnili jsme se okresní soutěže v plavání ŠD. 

  

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

 

První pololetí jsme v družině ukončili  maškarním karnevalem, vyhodnotili jsme nejlepší 

masky. 

Pro děti jsme připravili program na pololetní prázdniny. 

                                                                           

Ve druhém pololetí došlo k změně počtu přihlášených dětí na 112. 

 

Pro žáky 2. tříd jsme zorganizovali  OKRESNÍ TURNAJ VE FLORBALU. Naši kluci 

obsadili 2. místo (Beková). 
 

Nultý ročník OKRESNÍHO TURNAJE V BASKETBALU také připravila naše družina a 

kluci se umístili na 4. místě (Szabová). 

 

Pro děti naší družiny jsme připravili sportovní soutěže v PŘESKAKOVÁNÍ LANA,  

v HODU NA KOŠ a v ATLETICKÉM TROJBOJI. 
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Proběhla také pěvecká soutěž na téma  „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. 

 

Ve výtvarné  soutěži jsme hodnotili nejkrásnější „VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“. 

Do okresní výtvarné soutěže „PTÁCI“ jsme také poslali práce našich dětí. 

 

Rozloučení se zimou a vítání jara jsme spojili s nočním pobytem dětí v družině. 

Již tradičně  jely děti do Kravař na Velikonoční výstavu (Reichlová). 

Pestrý program jsme připravili dětem na jarní i velikonoční prázdniny. 

 

Se skladbou Bailando se naše dívky představily na okresní přehlídce pódiových skladeb. 

 

V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI  školních družin jsme získali dvě první místa  

v kategorii 2. tříd R. Jašek,  

v kategorii 4. tříd J.Mrázek 

 

V keramické soutěži školních družin „ HLINĚNÁ PARÁDA“  se děti v 1. i ve 2. kategorii 

umístily na 4.místě. 

  

Ve spolupráci s Obecním domem v Opavě jsme s dětmi navštívili animační programy: 

A.Warhol a 15 minut slávy 

Opava v roce 0 

 

Pro děti jsme připravili zajímavé besedy.  

Zdravotnice Červeného kříže dětem povídala o ochraně zdraví. Děti si na sobě vyzkoušely 

základy poskytnutí první pomoci. 

 

O bezpečnosti na silnicích, vybavení jízdních kol a osobní bezpečnosti proškolil děti strážník 

MP Opava. 

 

J. Reichlová byla na škole v přírodě s 2. třídou v Beskydech. 

R. Szabová  s 1. třídou v Jeseníkách. 

E. Beková se 4. třídou v Beskydech. 

 

Den učitelů 

Slavnostní setkání ke dni učitelů se konalo v restauraci Split ve čtvrtek 2. dubna 2015. Při 

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

vyznamenán pan Mgr. Miloslav Kukol.  Slavnostní akt se konal v Domu Petra Bezruče          

1. dubna 2014. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

Škola partnerem SŠT Opava v projektu KÚ MSK NatTech – 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. 

Projekt by 30.6. 2015 ukončen. 

Hodnocení projektu NatTech: 

Přínos projektu vidím v obou klíčových aktivitách, kterých jsme se zúčastnili. 

Klíčová aktivita B-1-1  
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Velmi dobrou zpětnou vazbu máme od žáků 8. a 9. ročníků, kteří se zúčastnili workshopů na 

Střední škole technické v Opavě, kde byly žákům prezentovány strojírenské profese. 

Workshopy byly velmi dobře připraveny a zorganizovány. Žáci si odnesli také vlastnoručně 

zhotovené výrobky. Finále workshopů "Prezentace strojírenských profesí" bylo velmi 

podařeným a důstojným zakončením projektu. Myslím si, že tato aktivita vzbudila u žáků 

zájem o strojírenské profese. 

Klíčová aktivita  B-1-2  

V rámci této klíčové aktivity navštívili žáci 6. -9. ročníku nově otevřený Velký svět techniky 

v Dolní oblasti Vítkovic. Žáci navštívili expozice: Svět přírody, Svět civilizace, Svět vědy       

a objevů a Divadlo vědy. Hravou formou se seznámili se zajímavostmi z přírody, vědy           

a techniky a mohli tak přijít na kloub fungování lidského těla, strojem času se proletět třeba 

do pravěku, pochopit co je to vlastně bouřka nebo velký třesk a vyzkoušet si různé fyzikální      

a chemické pokusy. Také tato aktivita žáky zaujala a vzbudila zájem o techniku, potažmo       

o technické profese. (Mgr. Karel Frýdl) 

 

Akce pro učitele 

Stmelovací environmentální procházka se zaměřením na botaniku, doplněná o branné 

prvky. 

Termín:  14.5.2015 

Místo:   Hradec nad Moravicí, Žimrovice 

Odjezd:  14,00 hodin od školy (autobusem) 

Program:  environmentální procházka s brannými prvky údolím Moravice s ukázkami dřevin 

a bylin, zhodnocení, posezení   a opékání párků v Areálu dobré pohody 

v Žimrovicích. 

Výstup:  vyplněný pracovní list (můžete pracovat ve dvojicích) 

Hodnocení:  - vynikající 

  -výborný/á 

  -snažil/a se 

S sebou si vezmi: dobrou náladu, psací potřeby a podložku, oblečení do přírody, peníze na 

občerstvení, nezapomeň na pitný režim! 

Odjezd zpět: autobusem, odjezd kolem 17 hodin 

 
Tuto akci organizoval ředitel školy a hlavním cílem bylo stmelit kolektiv v příjemném 

prostředí. Počasí vyšlo a akce se učitelům líbila.  

  
 

Žák roku 

Na titul žáka roku byl navržen Jan Hanslík z IX.B 
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Jmenovaný byl žákem školy od 1. ročníku, od třetího ročníku studoval ve skupině s 

rozšířenou výukou cizích jazyků.  

 

Jméno a příjmení: Jan Hanslík 

Třída:   IX. B 

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

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

prospívá s vyznamenáním. 

 Svým přátelským vystupováním, stále dobrou náladou a nadšením dokáže přimět 

ostatní k aktivitám všeho druhu. Honza je ztělesněním kréda „Co děláš, to dělej rád.“ 

Pravidelně reprezentuje školu v jazykových soutěžích. Od roku 2012 sbírá úspěchy v Soutěži 

v německém jazyce: třikrát vyhrál okresní kolo, v kraji se umístil na třetím místě, v loňském 

ročníku skončil šestý v ústředním kole. V Konverzační soutěži ve Šternberku získal jednu 

„zlatou“ a jednu „stříbrnou“, také ze soutěže Jazyky hrou v Havířově přivezl kov nejcennější.  

 Němčina je Honzovým velkým koníčkem, ale není to jediný obor, který jej baví. 

V loňském ročníku soutěže Eurorebus vybojoval se svým týmem páté místo v kraji, zúčastnil 

se Soutěže pro mladé přírodovědce organizované ZOO v Ostravě, reprezentoval školu 

v několika matematických soutěžích, je účastníkem finále Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů. 

 Je úspěšným žákem také ZUŠ – hraje na klavír, flétnu a klarinet. Kromě toho už třetím 

rokem hájí zájmy našich žáků v Opavském zastupitelstvu dětí a mládeže. Přitom mu zbývá čas 

sledovat oblíbené anime, jehož kouzlu propadl. 

 A Honzova přání? Probudit k životu školní parlament a složit úspěšně přijímací 

zkoušku na gymnázium. 

 

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. 

Další akce 

Maškarní karneval  

   Rodiče zorganizovali pro žáky 1. stupně školy maškarní karneval s bohatým programem a 

občerstvením. Uskutečnil se  3. února 2015 ve velké tělocvičně školy. Na organizaci 

spolupracovali členové výboru SRPDŠ s učiteli a SVČ Opava. Karneval byl určen žákům               

1. až 5. tříd školy a také dětem z okolních mateřských škol. Pro děti byl připraven program      

„S čerty nejsou žerty“, který byl plný tance, her a soutěží. Akce se zúčastnilo více než 100 

dětí a jejich rodiče. Karneval se dětem velmi líbil a u rodičů se setkal s příznivým ohlasem. 
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Školní ples 

Ples se uskutečnil 7. března 2015 v KD na Rybníčku. Sál byl zcela zaplněn rodiči, učiteli         

i dalšími hosty. Učitelé vyzdobili sál, členové SRPDŠ celou akci zorganizovali, sehnali 

bohatou tombolu a zajistili kulturní program ve kterém  vystoupili žáci školy a profesionální 

tanečníci, zpestřením bylo vystoupení světoznámého siláka Reného Golema Richtera. Ples se 

velmi vydařil, byl výborně zorganizován a také ohlasy ze strany hostů nešetřily chválou.  

 

  
 

Den dětí – Pohádkové odpoledne 

V úterý 2.6.2015 se na naší škole v rámci oslav Dne dětí uskutečnilo „Pohádkové odpoledne“ 

pro žáky 1. – 5. tříd a předškoláky. Tuto akci si pro žáky připravili učitelé 1. stupně a členové 

SRPDŠ. Děti na deseti stanovištích plnily různé úkoly s pohádkovou tématikou, které si 

nechávaly zapisovat do hrací karty. Po splnění disciplín si mohly vyzvednout odměnu – 

špekáček, nanuk a medaili. Členové SRPDŠ zajistili pro děti i rodiče občerstvení. Akce se 

zúčastnilo více než 140 dětí. 

 

   
 

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 18.11.2014.  Třídní schůzky a konzultace byly na 

podzim 2. 10. a 4. 12. 2014 a 21. 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 4. června 2015 a ve stejný den proběhlo i setkání 

s rodiči žáků - hokejistů. Veškeré potřebné informace lze nalézt na webových stránkách školy. 

 

 



 25 

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. 

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.  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 3. místo v kategorii 6. tříd,  4. třída se umístila na 4. místě, 5. třída 

na 5. místě, 7. třída na 8. místě a 8. třída na 7. místě v žákovské lize.  

 

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

pěkných umístění: 

 4. třída Opava 1. místo 

 5. třída Šumperk 2. místo 

  Prostějov 3. místo 

 6. třída Trenčín 1. místo 

 7. třída Prievidza 2. místo 

 

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti.  

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. 

 

 

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

zahraniční zájezdy. 

 

Polsko 

Dne 20. května 2015 nás navštívili žáci družební školy z polských Markowic. Nejprve zhlédli 

divadelní představení našich žáků pod taktovkou paní učitelky Chalupské. Po malé svačince 

jsme polskou návštěvu zavedli na radnici , kde je přivítala první náměstkyně primátora a pan 

tajemník. Před obědem se žáci utkali ve vybíjené, fotbalu a závodivých hrách. Po obědě byla 

návštěva polských přátel dovršena prohlídkou skanzenu v Malých Hošticích. 
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Zájezd do Londýna 

Ve dnech 8.-12. června 2015 se uskutečnil školní zájezd do Londýna. Účastníky zájezdu byli žáci 

7.-9. tříd. Téma zájezdu- S Harry Potterem do Bradavic. Jak již sám název napovídá, žáci navštívili 

Warner Bros Studio- atrakci ze světa natáčení Harryho Pottera, dále zhlédli nejznámější místa 

Londýna, užili si návštěvu Muzea voskových figurín Madame Tussauds, plavili se lodí po Temži 

do Greenwiche k čajovému klipru Cutty Sark, či stáli v místech , kudy pochází nultý poledník.  

Zájezdu se účastnilo 15 žáků. Akci organizovala Mgr. Romana Chalupská.      

 

Zájezd do Paříže 

Ve dnech 27. 4. – 2. 5.2015 proběhl zájezd do Paříže, kterého se zúčastnilo 31 žáků 6. – 9. 

tříd. Cestou do Paříže jsme navštívili město Remeš. Nachází se zde krásná gotická katedrála, 

ve které byli korunováni francouzští králové. V Paříži jsme zdolali 704 schodů Eiffelovy 

věže, někteří vyjeli výtahem až do 3. patra, odkud měli krásný výhled na Paříž. Podívali jsme 

se do Invalidovny, kde je Napoleonova hrobka. Navštívili jsme muzeum d´Orsay                    

a samozřejmě Louvre, kde je vystaven slavný obraz Mona Lisa. Prošli jsme se Tullerijskými 

zahradami, viděli jsme náměstí Svornosti s luxorským obeliskem, Vítězný oblouk, Champs-

Elysées, Trocadéro, Operu, Madelaine. Navštívili jsme nejznámější francouzskou katedrálu 

Notre-Dame, zavítali jsme do Lucemburských zahrad, procházeli jsme Latinskou čtvrtí se 

slavnou Sorbonnou. Vystoupali jsme po schodech k basilice Sacré-Coeur na Montmartru. Na 

náměstí Tertre jsme pozorovali malíře portrétů.  Projeli jsme se také lodí Bateaux-Mouche po 

Seině.  

K Paříži patří také nákupy. Ty jsme si užili ve čtvrti La Défense v největším nákupním centru 

v Evropě v Quatre Temps.  Zájezd organizovala Mgr. Markéta Rádková 

 

ad d) Účast na olympiádách a soutěžích   

 

viz příloha 1 
 

ad e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

 Sponzorské dary Opatherm 2000 2000,- 
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Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

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

kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. 

a) inspekční činnost provedena ČŠI - NE  

b) kontrolní činnost provedena ČŠI – NE 

c) kontrola provedena odborem kontroly – NE 

d) kontrola provedena KÚ MSK – NE 

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

 

Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

 

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

 

náklady a výnosy 2014 

 

 

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2014       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skut
ečně 
použi

to  
k 31. 
12. 

2014 

Vratka dotace při 
finančním 
vypořádání 

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

  Neinvestiční dotace celkem 16 778 330,00 0,00 0,00 16 778 330,00 

  v tom:         

33353 
Přímé náklady na vzdělávání (NIV 
celkem) 16 570 000,00 0,00 0,00 16 570 000,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 11 864 000,00     11 864 000,00 

           b) OON zaměstnanců 50 000,00     50 000,00 

  
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ 
ONIV) 4 656 000,00     4 656 000,00 

33018 Rozvojový program na podporu škol, 
které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žáků se znevýhodněním 
v roce 2014       0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků - cizinců 
z tzv. třetích zemí na rok 2014 25 347,00     25 347,00 

33025 Kompenzační učební pomůcky pro 
žáky se zdravotním postižením v roce 
2014  25 000,00     25 000,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
středních škol 2013       0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy 
do vzdělávání v základních školách 
a v nižších ročnících víceletých       0,00 
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gymnázií v roce 2014 

33044 Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2014        0,00 

33047 Podpora výuky vzdělávacího oboru 
Další cizí jazyk Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání v roce 2014 14 100,00     14 100,00 

33050 Rozvojový program na podporu 
školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků – specialistů ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2014       0,00 

33051 Rozvojový program Zvýšení platů 
pedagogických pracovníků RgŠ v roce 
2014 26 076,00 0,00 0,00 26 076,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 19 316,00     19 316,00 

           b) ostatní (pojistné + FKSP) 6 760,00     6 760,00 
33052 Rozvojový program Zvýšení platů 

pracovníků RgŠ v roce 2014 117 807,00 0,00 0,00 117 807,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 87 264,00     87 264,00 
           b) ostatní (pojistné + FKSP) 30 543,00     30 543,00 

33166 Soutěže       0,00 

33435 Zajištění bezplatné přípravy 
k začlenění do základního vzdělávání 
dětí osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie       0,00 

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 Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním na rok 2014 
- modul B       0,00 

     

v Kč 

Vysvětlivky: 
     ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace 

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2014 
 sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, 

zpět 

                na účet poskytovatele 
    sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2014 

 sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 
 

b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

viz. Příloha č.2 

 

 

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

Nákup pojízdných skříněk do učeben 1. st 78,5 

Výměna osvětlení v šatnách 1. stupně 16,4 

Nákup PC do počítačových  učeben a ŠD 71,7 

Žákovské lavice a židle 100,4 

Keramické tabule a projekční technika 113,3 

Renovace podlah. krytiny v kabinetu SP 11,8 

Rozšíření páteřní sítě 48,9 

Oprava plotu na školní zahradě 44,1 

Instalace videotelefonů do ŠD 44,1 

Instalace hracích prvků- šplhací sestavy, laviček a 

pískoviště na školní zahradu 
125,0 

  

 

Investiční akce z vlastních zdrojů 
Částka celkem 

Zahradní domek Tyrš na školní zahradu 
45,6 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

Výměna oken a zateplení budovy školy 25280,38 

Výměna oken a zateplení budovy školní družiny 4492,63 

  

 

 

Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

ne ne    
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Část XII. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

ne ne    

 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

Část XIV. 

 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Odbory spolupráce při sestavování rozpočtu FKSP, 

řešení organizačních záležitostí školy 

- 

Městská policie Opava  besedy s žáky, dopravní hřiště  

HC Slezan hokejové třídy 45 

Areka OZDM 10 

ČČK poskytnutí prostor pro akce  

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 

MŠ Opava, Jateční, MŠ 

Opava Mnišská 

návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 

nečisto. program školička 

95 

HZS Přednášky - Soptík 94 

Autoškola Jany Dopravní výchova 3. ročník 39 

 

 
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 ne   
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Slezské gymnázium Projekt Emise 10 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 85 

Mendelovo gymnázium Přírodovědná soutěž 3 

Obecní dům Projekt „Jeden svět“ 25 

OKO Procházka Opavou 24 

MODEL obaly Výtvarná soutěž 200 

Střední škola technická Projekt Nat tech 220 

SVČ Opava Spolupráce na akcích – branný závod, sportovní 

kurzy 

220 

Zpracoval dne: 25. 9. 2014   

 

Mgr. Karel Frýdl 

              ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 1.10. 2015 a schválena školskou radou na schůzi dne 1.10. 2015. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2014/2015 

Název soutěže 

umístění 

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 
účast 

  

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
účast 

  

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
účast 

  

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH    

anglický jazyk účast   

německý jazyk 1. místo 3. místo  

francouzský jazyk  6. místo  

ruský jazyk  11. místo  

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1. místo 10. místo  

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 7. místo     

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast     

A13) PYTHAGORIÁDA účast     

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. místo 5. místo  

      

Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS  

jednotlivci –3. 

7,8,místo  třídy-

4,5,9. místo 

6.-7. oč -8. místo, 
hodnocení základních 

škol (bez gymnázií – 2. 

místo  

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 2. místo     
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Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 

SPOŘITELNOU 1x 2. místo 3. místo  8. místo 

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 2 x 1. 1x2.1x3.místo, 1.  místo   

B47) PŘESPOLNÍ BĚH účast    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 3x2. místo,  3. místo   

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 1 x 1. místo  4. místo   

B48) BASKETBAL ZŠ účast   

B49) PLAVÁNÍ 1x1., 2. a 3. místo 3. místo   

B47)Vybíjená 2. místo   

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 2. místo 

1x.,2.. místo 

jednotlivci   

ATLETICKÝ TROJBOJ účast   

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky Florbal 2. místo      

Vánoční strom účast, ocenění?   

Konverzační soutěž ve Šternberku - německý jazyk 1.místo   

Konverzační soutěž ve Šternberku - anglický jazyk 2,4,6. místo   

Konverzační soutěž ve Šternberku - anglický jazyk 1,4,5. místo   

Miniházená    

Mladý chemik  8. místo  

Jazyky hrou - Havířov FJ, NJ, Rj Rj -1.místo,Nj-5.místo   

Soutěž o nejhezčí poštovní známku 2. místo   

Naše město – výtvarná soutěž 2. místo   

 



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2014 List č.3 

Název a adresa školy, školského zařízení:  

    

 
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace 

   

      

 
Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie  

 

v Kč, na 2 des. místa 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2014 

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 

použito  
k 31.12.2014 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

    0 0 0 0 

            

            

            

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2014 

(stat.v. P1-04)  

  

 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 40,5 40,759 

  

 
z toho:           pedagogičtí pracovníci x 32,602 

  

 

                       nepedagogičtí pracovníci x 8,157 

   

 
Náklady v roce 2014   Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Účet - položky Plán 2014 

Navýšení- 
snížení 

finan. 

plánu 
2014 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Plán 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   344,00 0,00 124,36 468,36 468,36 136,15 3,00 1,00 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

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

           - knihy, učební pomůcky  30,00   13,55 43,55 43,55 145,15     

           - drobný  hmot. majetek 87,00   -8,40 78,60 78,60 90,34     

           - spotřeba materiálů ostatní 220,00   124,95 344,95 344,95 156,79 3,00 1,00 

           - ostatní (léky - zdravo.materiál) 2,00   -0,73 1,27 1,27 63,50     

502 Spotřeba energie  2821,68 0,00 -443,14 2378,54 2378,54 84,30 60,00 89,58 

v tom - spotřeba vody        210,00   -7,76 202,24 202,24 96,31 4,00 4,19 

           - ÚT a ohřev vody 2100,00   -411,67 1688,33 1 688,33 80,40 40,00 53,24 

           - spotřeba plynu 100,00   -38,81 61,19 61,19 61,19 6,00 17,78 

           - spotřeba el. energie 300,00   23,91 323,91 323,91 107,97 10,00 14,37 

           - pohonné hmoty a maziva 1,00   1,00 2,00 2,00 199,70     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 110,68   -9,81 100,87 100,87 91,14     

511 Opravy a udržování 1210,00   -337,64 872,37 872,37 72,10 2,00 4,08 

512 Cestovné 5,01   -4,65 0,36 0,36 7,11     

513 Náklady na reprezentaci 7,00   8,54 15,54 15,54 221,99     

518 Ostatní služby        532,20 -28,00 166,66 670,86 670,86 126,05 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 3,00   0,35 3,35 3,35 111,63     

           - služby telekom. a radiokom. 45,00   -10,48 34,52 34,52 76,72     

           - nájemné     0,00 0,00         

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

           - školení a vzdělávání 10,00   7,37 17,37 17,37 173,65     

           - nákup služeb ostatní 145,60   144,32 289,92 289,92 199,12     

           - programové vybavení (DDNM)     2,00 2,00 2,00       

           - výměna písku - otevřené zahrady     0,00 0,00         

           - internet 15,00   0,00 15,00 15,00 100,00     
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           - správa sítě 55,00   4,90 59,90 59,90 108,90     

           - bankovní poplatky 20,00   -2,92 17,08 17,08 85,39     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto 85,00   9,09 94,09 94,09 110,70     

           - PV 51,60   12,04 63,64 63,64 123,34     

           - LV 102,00 -28,00 0,00 74,00 74,00 72,55     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 105,00 0,00 -4,97 100,03 100,03 95,27 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců     10,08 10,08 10,08       

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 105,00   -15,05 89,95 89,95 85,67     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 35,70 0,00 -28,08 7,62 7,62 21,34 0,00 0,00 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 35,70   -28,08 7,62 7,62 21,34     

525 Jiné sociální pojištění     0,09 0,09 0,09       

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

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,01 0,01 0,01       

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

           - školení a 
vzdělávání       0,00 0,00         

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

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

551 Odpisy dlouhodobého majetku 430,76   -7,09 423,67 423,67 98,36   6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 50,00   438,65 488,65 488,65 977,30     

549 Ostatní náklady z činnosti 6,00 0,00 11,05 17,05 17,05 284,17 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 6,00   11,05 17,05 17,05 284,17     

          - ostatní     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

518 Ostatní nejmenované položky 17,00 0,00 92,27 109,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

v tom  - náklady projektu     0,00 0,00         

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

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

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

            - 542 - jiné pokuty a penále-ÚP ZPS 17,00   -17,00 0,00   0,00     

nedočerpání v položkách celkem     109,27 109,27         

Náklady celkem 5564,35 -28,00 16,06 5552,41 5443,14 97,82 65,00 100,87 
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Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

      

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014 Úpravy finančního plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Plán 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 98,25   -16,57 81,68 81,68 83,14     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 0,50   -0,03 0,47 0,47 94,02     

Použití rezervního fondu do 

výnosů     25,60 25,60 25,60       

Použití investičního fondu do 

výnosů 300,00   9,43 309,43 309,43 103,14     

Použití fondu odměn do výnosů     0,00 0,00         

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4,50 0,00 -2,36 2,14 2,14 47,51 210,00 212,81 

v tom:      0,00 0,00         

 - pojistná událost      0,00 0,00         

 - poplatky za služby /druhopisy 

vysv./ 1,00   -0,80 0,20 0,20 20,00     

 - za poškozené knihy 3,50   -1,56 1,94 1,94 55,37     

 - pronájmy     0,00 0,00     210,00 212,81 

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

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

v tom: - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

           - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy celkem 403,25 0,00 16,06 419,31 419,31 103,98 210,00 212,81 

                

  NÁKLADY CELKEM  Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Plán 2014 
Navýšení - snížení finan. plánu 

2014 zřiz. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Plán 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 

2014 
(závěrka) 

  5564,35 -28,00 16,06 5552,41 5443,14 97,82 65,00 100,87 

          

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014     

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2014 v % 

Plán 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

  
5161,10   0,00 5133,10 5023,83 97,34 145,00 111,94 

     

HČ-

dotace od 

zřizov. 

HČ-

dotace od 

zřizov. 

109,27 
 

Zisk z DČ 

      

  Zisk z HČ 

  
Vypsat ostatní 

nejmenované položky z 

nákladů (finanční 

prostředky z jiných 

zdrojů- dotace, 

projekty...) 

Hlavní činnost 

  

 

Plán 2014 
Navýšení finančního plánu 2014 

zřiz. 

  

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2014 

Skutečnost 
k 31.12. 

2014 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2014 v % 

          0,00     

          0,00     

          0,00     

          0,00     

  
        0,00     

 
 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Upravený hospodářský výsledek 

   
Hospodářský výsledek    

v Kč, na 2 des. 

místa  

   - z hlavní činnosti 109 271,88 
   

 - z doplňkové činnosti 111 939,50 

   Celkem k 31.12.2014 před zdaněním 221 211,38 

   Předpokládané zdanění celkem 0,00 

   Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 221 211,38 

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

   Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 221 211,38 

   

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

činnosti: 

      Z důvodu realizace projektu EPC došlo k úspoře v položce 502 - energie. Mimo ZHV byly uspořené finanční 

prostředky použity ve prospěch pol. 501 - spotřeba materiálu, 518 - Ostatní služby a 513 - Náklady na 

prezentaci. 

      

      Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ (v Kč) 

Ukazatel v plné výši 
  

 
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 

zřizovatele celkem na rok 2014 5 133 104 

   Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2014 444 
   Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  11 561 

   

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

Ukazatel Stav k 31.12.2014 
Návrh na příděl 

ze ZHV 2014 

Návrh na 

převod v roce 

2014 

Současný 

aktuální stav k 

datu zpracování 

Rezervní fond 165 603,81 221 211,39 x 165 603,81 

Fond odměn 50 000,00   x 50 000,00 
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Investiční fond   33 982,20 x x 33 982,20 

Převod z rezervního do investičního fondu x x   x 

 

 

 

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2014 

     Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2013 a 2014 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2013 a 2014) 

Účet Brutto 2013 Brutto 2014 
Pohyb 

majetku 
Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

013 0,00 0,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

018 a 
019 

244 331,20 244 331,20 0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

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

úbytky Kč celkem: 

021 
33 444 
330,04 

33 444 330,04 0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

022 485 658,20 584 039,20 98 381,00 
přírůstky Kč celkem: 98.381,-- - zahradnický traktor, zahradní domeček-průlezka 

úbytky Kč celkem: 

028 a 
029 

6 036 653,01 6 595 239,81 
558 

586,80 

přírůstky Kč celkem: 619.277,-- - PC sestavy,žákovské mikroskopy, dataprojektory, 
lavice+židle,nábytek 

úbytky Kč celkem: 60.690,24 - vyřazeno-videopřehrávače,el.sporák, 
gymnast.koberec,fax.přístroj 

     

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

               hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 
 

     

     

     Z důvodu realizace projektu EPC došlo k úspoře v položce 502 - energie. Mimo ZHV byly uspořené finanční 

prostředky použity ve prospěch pol. 501 - spotřeba materiálu, 518 - Ostatní služby a 513 - Náklady na prezentaci. 
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