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ŠKOLNÍ ROK 2015/16 
 

 

 

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. Karel Frýdl 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

 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: 30 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 8 skupinách, účastnilo se jí 127 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 32 chlapců. Na prvním stupni 

bylo do hokejové přípravy zapojeno 22 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 32,55 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,063 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2016 

 

Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2016 

800 2 49 6 40 2 
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Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 48 47 1 0 

2. 40 39 1 0 

3. 47 38 9 0 

4. 53 36 16 1 

5. 47 31 16 0 

Celkem za 1 st. 235 191 43 1 

6. 48 20 26 2 

7. 56 21 32 3 

8. 55 21 33 1 

9. 51 12 37 2 

Celkem za 2. st. 210 74 128 8 

Celkem za školu 445 265 171 9 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 9 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 37 

Střední vzdělání s výučním listem 14 

Neumístěno 1 

Počet žáků 9. tříd celkem 52 

Zpráva výchovného poradce 

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

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

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

evidenci 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.  

Letos poprvé nebyl největší zájem našich žáků o studium na gymnáziu.Přihlásilo se 15 žáků,přijato 

bylo 9. Z toho na Slezské gymnázium 5,na Mendelovo gymnázium 2, další  2 budou studovat na 

mimoopavských specializovaných gymnáziích. Největší zájem byl letos o SŠhotel.a služeb-12 

přijatých žáků,většinou na obor kuchař-číšník.Z ostatních SŠ byl největší zájem o SŠtechnickou 6ž. a 

Obchodní akademii H.Kvapilové 6ž.Po ní následuje SŠstavební 4ž.Na ostatní SŠ se hlásilo po 1-2 ž. 
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Je potěšitelné, že se naši žáci dostali i na tak specializované školy jako SPŠ chemická v Ostravě, 

Tauferova veterinární v Kroměříži,cizojazyčné gymnázium v Ostravě. Ze 3 zájemců o víceleté 

gymnázium však nebyl přijat ani jeden.Z nižších ročníků pak vycházely 2 žákyně.Jenifer Bilá 8.r. byla 

přijata na SŠ hot. a služ.-obor prodavač,Natálie Oláhová nepodala přihlášku a vzdělávání ukončila. 

 

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 problémových žáků,a to individuálně i na kolektivních 

setkáních.Jednání vých. komisí ve složení VP,TU,vedení š.,rodič dítěte,se zabývala problematikou 

neomluvených absencí a kázeňských problémů jednotlivců.O těchto jednáních byly vyhotoveny zápisy 

uložené u výchovného poradce. 

 

Zpracovala I. Tesárková 
 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 + 1 = 1 0,0022 

3. 1 + 1 = 2  0,0045 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

7 86 + 18 = 104 

104 : 7 = 14,86 

              104 : 445 = 0,23 

  

 Počet neomluvených hodin se proti školnímu roku 2014/2015 snížil o 283 hodin. 

 

 

d) Zpráva školního speciálního pedagoga 
 

Seznam integrovaných žáků k 24.6.2016 

 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem : 31 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami bez normativu : 34 
 

 

Odborné činnosti  ŠSP : 

 

ZAMĚŘENÍ Počet klientů 

(rodin) 

Individuální 

péče 

Skupinová 

péče 

Počet 

hodin 

Pravidelná práce s dětmi 

s individ.vzděl. potřebami 

26 1 25 99 

Orientační spec. ped. 

vyšetření  

26 26 - 31 

Terapeutická  práce ( Hypo, 

Percepčně kognitivní 

deficity, DDF, ESS ) 

12 7 5 55,5 

Krizová intervence žáci 4 4 - 7 
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Konzultace žáci 9 9 - 10 

Konzultace se zák. zástupci 

žáků 

42 rodin 42 - 122 

Konzultace s pedagogy, 

zaměstnanci ŠD a ŠK, 

asistentkou ped. 

17 17 - 79 

Konzultace s dítětem, 

individuální práce 

14 14 - 18 

Šetření soc. patol. jevů ve 

třídách 

15 15 - 20 

Spolupráce s vedením školy, 

Mgr. Frýdl a Mgr. Horáková 

- - - 18 

Setkání škol. poraden. 

pracoviště 

- - - 1 

Přítomnost u jednání vedení 

školy, TU a zák. zástupců 

žáků 

            7 - - 8 

Účast na akcích školy Účast na inf. schůzce zák.zástupců prvňáků 

Polsko 

1 

7 

Konzultační činnost, 

diplomová práce 

- - - 2 

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI  ŠSP – spolupráce s externími kolegy : 

 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet 

hodin 

OSPOD Bogdány, Svobodová, Halová 8 

SVP Mgr. Eleková 1 

Spolupráce s PPP Opava Spolupráce s psychologem a speciálním 

pedagogem, Mgr. Schvan, Dr.Říčná,Mgr. Hebdová, 

soc.prac. 

18 

Spolupráce s PPP Ostrava  1 

SPC Havlíčkova, Olomoucká  

Opava 

Vady zraku, poruchy učení, vady řeči 6 

Konzultace s psychologem Mgr. Borovičková 3 

Elim  1 

PhDr. Janhubová Percepčně kognitivní deficity, neurol. terapie 1 

MMO Bc. Polášková 1 

UPOL Diagnostika, Mgr. Tkadleček 3 

Setkání škol. spec. se 

zástupci poraden. pracovišť 

 10 
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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, přehledy 

činnosti pro vedení školy, MS kraj, MŠMT, projekty, pomůcky, příprava materiálů 

pro klienty docházející na terapii apod. 

131 

Psychoterapeutický výcvik, MUDr. Kubánek 84 

 

Dysfázie, školení Kvic 

7 

 

Mgr. Radana Petrželová 

 

 

 

 

 

 

 

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:     

Nebezpečí návykových látek MMO* 1 50 2 

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

První pomoc* 8 207 8 

Žij on line bezpečně (CI Opava),peer program* 4 97 4 

MP Opava – dopravní výchova 10 215 10 

Osobní bezpečí, krizové situace (Hasiči Opava)* 1 50 4 

Zneužívání dětí *(knihovna P.Bezruče) 1 53 2 

E-bezpečí* ( 2 52 2 

Multikulturalita,tolerance (Eurotopia Opava)* 2 44 4 

Právní vědomí (probační soudní uředník, MP Opava)* 2 53 4 

Práce se třídami:    

Adaptační kurz  – VI. A,B * 2 52 3 

PPP Mgr.Šimečková – diagnostika vztahů 2 26 1 

    

Další:    
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Nominace nových členů OZDM-volný 

čas.angažovanost 1 3 1 

Práce se třídou * 1  27 

Prevence šikany *(MMO) 1  2 

Škola a rodina Mgr.Veselá* 1  3 

Etická výchova*(Etická výchova o.p.s.) 2  30 

Filmové dokumenty (součástí vyuč.hodin):    

Když musíš,tak musíš – návykové látky  55 2 

Jeden svět – tolerance, xenofobie, rasismus…  250 6 

Nechte mě bejt – osobní bezpečí  47 2 

Seznam se bezpečně – bezpečné chování na internetu  56 2 

Mezi stěnami – šikana  49 2 

Mezi nimi – prevence AIDS  49 2 

Sami – poruchy příjmu potravy  53 2 

Kdo jiný – domácí násilí  50 2 

Dokumentární filmy o drogách  

Řekni drogám ne – návykové látky  57 2 

Dostaneme tě…- kyberšikana  47 2 

Autonehoda – negativní vliv PC her  54 2 

Pro rodiče:    

Žij on-line bezpečně*(beseda CI Opava) 1  12 

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.  

Proběhla také dvě školení určena pro celou sborovnu. Vzdělávací akce speciální pedagožky 

jsou evidovány samostatně. 

  

Typ kurzu Počet ped. 

Školení pro kolektiv:  

DVPP Práce se třídou, Mgr. Lucie Šimečková  5.11.2015 27 

Školení BOZ –R. Poláš 38 

Individuální akce:  

Čtenářské dílny (projekt EU) 2 

Nové postupy ve výuce slohu  na 1.st. 2 

Prezentace stud.programů gymnázií,SŠ a SOU pro VP ZŠ 1 

Adventní a vánoční dekorace 1 

Jak a proč využívat tanec při práci s dětmi 1 
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Metoda dobrého startu 1 

Enkaustické malování 2 

Metody aktivizace a motivace žáků v matematice 1 

Modely problémového chování žáků a možnosti řešení 1 

Hry na rozvoj pozornosti a paměti 1 

Kreativní využití učebnic anglického jazyka 1 

Práce s textem v hodinách jazyka německého – čtení „zábavně“ 1 

Dětský aerobic 1 

V zeměpise prakticky a jinak 1 

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě 1 

Škola a rodina 3 

Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 1 

It´s so authentic 1 

Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? 1 

Čtení a psaní v 1. třídě – postupně a prakticky 2 

Hry na rozvoj pozornosti a paměti 1 

Kurz Etické výchovy v rozsahu 40 hod (RP Implementace Ev) 2 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení  1 

 

Část VIII. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

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

že všechny důležité, naplánované akce byly splněny.  

a) Akce organizované školou 

b) Účast na dalších akcích  

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  

d) Účast na olympiádách a soutěžích – tabulka 

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 

ad a) Akce organizované školou  

Den lidových zvyků - Vánoční dílny a jarmark  

Další projektový den se konal v ve středu 2. prosince. V průběhu dopoledne děti  1. – 8. 

ročníku 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. 
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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, SŠ hotelnictví a služeb a SŠ 

průmyslová v Bruntále. Na vybraných školách i pracovištích byl pro naše žáky připraven 

hodnotný prezentační program. Tato naše již tradiční akce je pro vycházející žáky dalším 

krůčkem k volbě vhodné školy a toho pravého povolání. Akce měla příznivý ohlas jak u žáků, 

tak u doprovázejících učitelů.Organizovala ji Mgr. Ivana Tesárková. 

 

Den Země 

V rámci environmentální výchovy jsme v pátek 22.4. zorganizovali Den Země. Jako každý 

rok žáci jednotlivých ročníků navštívili tato zajímavá místa našeho okresu: ZOO koutek v 

Opavě (1. ročník), lesnická exkurze ve Vítkově (2. ročník), Bělá – pstruží farma (3. ročník), 

Rozhledna Jakubčovice , Údolí Raduňky , Podvihov – Raduň (4. ročník), Darkovičky – 

bunkry, Hlučín (5. ročník), Slavkov – Hvozdnice (6. ročník), Arboretum – Nový dvůr (7. 

ročník), Hradec nad Moravicí – stezka Lichnovských (8. ročník) a Hrabyně – památník (9. 

ročník).  

   
 

Opavský Den Země 2016 
Akce se uskutečnila v neděli 17. dubna. Učitelé společně s žáky připravili stánek „Hravé 

recyklace“, který  přilákal mnoho dětí. Ty si mohly zvířátka z papírových krabiček. Akci 

organizovaly Mgr. Lucie Viktorinová, Mgr. Blanka Šindelářová a Jana Lhotská společně 

s žáky 9.B třídy. 

 

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 v 

pondělí 27.6.2016 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 úterý 28.6.2016. V letošním roce jsme 

zvolili lokalitu v okolí Stříbrného jezera. Kromě běžeckého okruhu a vědomostních stanovišť 

si žáci ještě ověřili své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky a plavbě na raftu. Vítězná 

družstva v jednotlivých ročnících obdržela ovocnou odměnu. Putovní pohár za absolutního 

vítěze získalo družstvo 8. ročníku ve složení: Šimon Vala, Daniel Holuscha, Aleš Poledna, 

Sebastian Jařáb, Daniel Pachula a Petr Adamczyk. Na organizačním zajištění akce se podíleli 

učitelé školy a žáci 9. ročníku.  
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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 na naší škole konaly 

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

škole odpadové suroviny, které doma shromáždili. Třídíme vysloužilé elektrospotřebiče, 

baterie,mobilní telefony, monitory, plastové vršky a hliník.                                            

Vytřídili jsme téměř 36 kg baterií a 150 kg plastových víček. Sběrem víček přispíváme na 

sbírky zdravotně postižených dětí. V tomto školním roce jsme 95 kg víček věnovali Matyáši 

Tazbirkovi z Opavy.                                                                                                            

Opakovaně jsme se přihlásili do projektu „Věnuj mobil“ a odevzdali k recyklaci 30 mobilních 

telefonů.                                                                                                                        

V listopadu připravili žáci devátého ročníku pro žáky 1. stupně ekoprogram Týden baterií, 

který vyvrcholil poslední den soutěží „Po stopách žabáka Bata“, kdy děti plnily na 

stanovištích nejrůznější úkoly.                                                                                                    

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

Děti, které akci navštívily, si mohly vyrobit zvířátka z papírových krabiček.                          

Třídění odpadů jsme se věnovali i v měsíci květnu a 25. 5.  jsme žákům 3.-8. ročníku nabídli 

program Recyklace hrou, který měl délku vyučovací hodiny a byl přizpůsoben danému 

ročníku.  

 

Adaptační kurzy 

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

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

Holubice (VI. A  - 16.9. a 17.9.2015, TU  Mgr. Dana Černínová a Mgr. Miroslava 

Stošenovská, VI.B – 17.9. a 18.9.2015 TU Mgr. Hana Farská  a Mgr. Miroslava Stošenovská. 

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

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

okolí. Pobyt byl velmi dobře hodnocen žáky i učiteli. Akci připravila Mgr. Miroslava 

Stošenovská. 
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Týden baterií 

 V týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2015 probíhal na naší škole ekologický program TÝDEN 

BATERIÍ. Žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky prezentaci o životě baterie 

a zážitkovou hru Po stopách žabáka BATa. Hra probíhala cele páteční dopoledne v malé 

tělocvičně. Žáci ve skupinkách plnili na devíti stanovištích různé úkoly např. stavěli 

Eiffelovku z baterií, v bludišti hledali správnou cestu žabáka BATa ke sběrnému boxu, 

přiřazovali různé druhy baterií ke správnému spotřebiči, pomocí kartiček s obrázky 

sestavovali příběh o správném zacházení s vybitými bateriemi apod.  

Akci organizovaly: Mgr. Lucie Viktorinová, Mgr. Blanka Šindelářová Jana Lhotská a žáci 

9.A,B třídy 

  
 

Další akce 

 

Vitamínový den 

V pátek 22. 1. 2016 přijela na naši školu firma MK FRUIT a uspořádala pro žáky 1. stupně 

vitamínový den. Žáci měli možnost ochutnat různé druhy čerstvých džusů, vytvořit si ovocný 

špíz a ochutnat mléčné koktejly. Žáci byli poučeni o důležitosti ovoce a zeleniny v jídelníčku 

a seznámili se také s různými druhy tropického ovoce. 
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Zombieshow 
Tento rok se Supershow konala trochu v netradičním duchu a to jako Zombieshow. Akce 

probíhala dne 15. 6. 2016 od 15 do 17h. Program vyplňovala úžasná vystoupení našich 

talentovaných žáků. Porota následně ocenila tři nejvydařenější vystoupení. Oceněny byly také 

nejlepší masky a nechyběla cenná hodnotná tombola.  

  
 

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 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. Od 15 hodin si rodiče mohli prohlédnout prostory školní družiny 

a ukázku kroužků. Od 1600 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. 2016 v KD Na Rybníčku. V úvodu a na závěr zazpívali starší žáci několik 

písniček. Dále viděli prvňáčci pohádku „Ferda mravenec“, kterou s dětmi nacvičila paní 

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

Ivety Herudkové   a Mgr. Zuzany Sidunové malé dárky.  
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Školy v přírodě 

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

ročníku.     

třída termín Místo doprovod 

I.AB 

 
   6.-9.6.2016 Kopřivná, Malá Morávka 

Sidunová, Herudková, 

Beková, Reichlová 

II.AB 

 
30.5-3.6.2016 Horní Bečva   

Kořistková, Rechbergová, 

Vojtková, Szabová  

III.A B 

 
30.5-3.6.2016. Jeseníky, hotel Reoneo 

Mrkvová, Beková, 

Hromadová I, Hromadová T. 

IV.AB 

 

13.6.- 

17.6.2016 

Beskydy- Gruň, hotel 

Charbulák 

Patyková, Plšková, 

Reichlová, Kapustňáková 

 

 
Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2015/16 se zúčastnilo plaveckého výcviku 86 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Žáci II.AB a III.A,B zahájili výuku ve středu 24.2.2016 a poslední lekci měli 1.6.2016. 

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

společnosti Technické služby Opava s.r.o. 

 

Lyžařské kurzy 

1. a 2. ročník. lyžařský výcvik se vzhledem k teplému počasí neuskutečnil 

5. ročník – Kopřivná - Maja   - Malá Morávka, 28.2.- 4.3.2016 33 žáků, Mgr. Simona 

Horáková, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka – Praděd 28.2.- 4.3. 2016, 41 žáků, Mgr. David Růžička, Mgr. 

Karel Frýdl, Mgr. Martin Kovář.    

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

Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 

  
 

 

Cykloturistický kurz 

V úterý 17. 5. jsme se sešli před školou. Rychle nás poučili o bezpečnosti, prohlédli kola a 

rozdělili do družstev. Pak jsme se vydali na projížďku po okolí Opavy. Po čtyřech hodinách 

jsme se vrátili ke škole a jeli domů. Následoval další den a jízda na Podhradí. Doprovázelo 

nás hezké počasí, které se nás drželo celý kurz. Bydleli jsme v chatkách poblíž lesa a řeky. 

Každý den dopoledne i odpoledne jsme měli vyjížďky, jen ve čtvrtek jsme po obědě fandili 

našim hokejistům a večer opékali špekáčky a „maršmelouny“. V pátek po snídani nás čekala 

dlouhá cesta do Opavy. Ke škole jsme dorazili zdraví a celí, rozloučili jsme se a spokojeně 
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jeli domů. Všem se cyklistický kurz líbil a zbyly nám hezké vzpomínky. (Autory komentáře 

jsou žáci 6. ročníku). 

  
  

Vodácký kurz 

Ve dnech 8. – 10. 6. 2016 vyjeli žáci obou osmých tříd na vodácký kurz. Po zvládnutí 

základních vodáckých dovedností na stojaté vodě – Novomlýnské nádrži – jsme vyrazili na 

skutečnou řeku. 22 lodí s posádkami proplulo zvoleným úsekem řeky Dyje a také 

romantickým prostředím Zámecké Dyje. Nevynechali jsme ani procházku nádherným parkem 

zámku Lednice. K radosti všech nám přálo i počasí. S vodáckým AHOJ jsme se po třech 

dnech rozloučili s Lednicí i Dyjí a bohatší o nové společné prožitky jsme odjeli zpět domů.  

 

  
Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 6-8. ročníku proběhl  ve čtvrtek 29.6.2016. Počasí nám přálo a akce 

proběhla na školním hřišti, travnaté ploše  školní zahrady a velké tělocvičně. 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, travnatá plocha školní zahrady 

8. třídy:  fotbal - družstva chlapců a dívek, školní hřiště   
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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.  

Žáci 2. ročníku navštívili zámek v Hradci nad Moravicí a v rámci prohlídky zhlédli pohádku 

„O čarodějnici Xisáře. Z nabídky Slezského divadla si učitelé pro žáky vybrali představení: 

Náš dům, náš hrad (7.,8.,9. třída), Broučci 1. třída, Mrazík 1.- 6. třída, Limonádový Joe 8.,9. 

třída.  Celkem navštívilo Slezské divadlo 440 žáků. V kině Mír zhlédli žáci školní družiny 

filmovou pohádku  Padington. Žáci 1. ročníku navštívili představení Divadla Věž z Brna Káťa 

a Škubánek. 

V rámci výuky navštívili žáci 1. a 2.a 3. tříd knihovnu v Kateřinkách, kde absolvovali několik 

knihovnických lekcí. Žáci 1. tříd navštívili program „Jarní zvykosloví“, který pořádalo SVČ. 

Program „Husité“ zhlédli žáci 4. a 5. ročníku v tělocvičně školy. Žáci 4. ročníku byli také na 

programu „Zdobení baněk“ ve Slezské tvorbě.  

Zastoupena byla také filmová tvorba, a to v multikině Cinestar, kde žáci 1. – 5. třídy zhlédli 

film Snoopy. 

 

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 31.1.2016 je : 130 ve ŠD 

                                                                    18 ve ŠK 

Činnost ŠD je zajišťována následovně: 1.A+2.A             E. Beková 

                                                                1.B+2.A            J. Reichlová 

                                                                2.B+3.B            R. Szabová 

                                                                3.A+4.A +4.B   A. Šustrová, L. Kirschnerová 

             ŠK                                                                        Z. Sidunová, A. Šustrová 

 

 

Od září byla zahájena činnost v  zájmových kroužcích: 

             Beková      florbal, hudebně-pohybový, sportovní 

             Reichlová  keramika, solná jeskyně               

             Szabová     hra na zobcovou flétnu, pěvecký 

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

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

o BOZ. 

Ve spolupráci s Městskou policií děti besedovaly se strážníkem o bezpečné cestě do a ze školy. 

Proběhly: výtvarné  soutěže v rámci ŠD o nejhezčího DRAKA, ČERTA, SNĚHOVOU 

VLOČKU a VÝROBKY Z PŘÍRODNIN, sportovní soutěž ve zdolávání překážkové dráhy 

pěvecká MÁME RÁDI ZVÍŘATA.                 

O podzimních prázdninách děti navštívily rozhlednu na Cvilíně, jízdárnu a park v Hradci nad 

Moravicí. 

Proběhl Halloweenský týden a pohádkový týden na konci kterého jsme uskutečnili přehlídku 

dramatické tvorby Z POHÁDKY DO POHÁDKY. 

Navštívili jsme autobus na náměstí, kde se děti seznámily s programem ODIS. 

V rámci Berzučovy Opavy jsme zhlédli výstavu dětských prací v ZUŠ, ke Dni stromů výstavu 

Plné ruce práce a v Obecním domě výstavu Zvláštní lidé. 

V rámci Dne otevřené družiny jsme si připravili ukázky činností zájmových kroužků. 

Pod vedením J.Reichlové proběhla Mikulášská nadílka pro žáky nižšího stupně naší školy. 

Připravili jsme pro děti a rodiče vánoční dílnu, kde si mohli vyrobit ozdoby, přáníčka a 

dárečky 

Povídali jsme si o adventu a připravovali program na Vánoční besídku. 

Děti pěveckého sboru vystoupily na vánočním jarmarku ve škole. 

Spolupracujeme s kinem Mír:             filmová pohádka  Padington. 

                            s knihovnou:             zábavné odpoledne Dinosauři 

                            s Obecním domem:   animační programy  Srdeční záležitost a Cesta 

tekutého zlata 

Sobotní akce: pro rodiče s dětmi  - Drakiáda 

                                                            -Vánoční výstava na zámku v Kravařích 

Děti se zúčastnily okresního kola ve vybíjené, kde obsadily 3. místo 

                                                       v aerobiku bez umístění 

                                                       v plavání bez umístění 

Naše ŠD pořádá  okresní turnaj ve florbale pro 2.třídy. 

Vedeme děti k sportování a otužování, už malou sněhovou nadílku jsme využili k bobování. 

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

První pololetí  jsme zakončili  Maškarním bálem. 

Pro děti jsme připravili  program na pololetní prázdniny - bruslení na Horním náměstí. 

Ve druhém pololetí došlo ke změně počtu přihlášených dětí na 128 ve ŠD 

                                                                                                     18 ve ŠK 

Zúčastnili jsme se  turnaje ve florbale pro 1.třídy a kluci vybojovali 2.místo. 

Na turnaji školních družin v badmintonu  obsadila  E.Gilíková  1. místo v kategorii starších 

dívek. 

Zúčastnili jsme se také okresní soutěže ŠD v plavání, dopravní a turnaje v kopané. 

V okresní lehkoatletické soutěži školních družin jsme získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě 

bronzové medaile. 

První ročník OKRESNÍHO TURNAJE V BASKETBALU také připravila naše družina a kluci 

se umístili na 3. místě. 

Pro děti naší družiny jsme připravili sportovní soutěže v přeskakování lana, v jízdě na 

koloběžkách a v atletickém trojboji. 

Ve výtvarné  soutěži jsme vyhodnotili nejhezčí VLOČKU, ZAJÍČKA a KYTKU. 

Do Ostravy jsme posílali výkresy do soutěže „Barevný podzim.“ 

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

Naši žáci obsadili 1.místo za práci v soutěži „Jaro a rodinka.“ 
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Rozloučení se zimou a vítání jara jsme spojili s nočním pobytem dětí v družině. 

Zdravé spaní si děti 2x vyzkoušely v solné jeskyni Na Rybníčku. 

Již tradičně jely děti do Kravař na Velikonoční výstavu. 

Velikonoční výstavku jsme připravili z prací našich dětí i ve ŠD. 

O Velikonočních zvycích a tradicích se děti více dověděly na akci Velikonoce v muzeu. 

Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem jsme absolvovali edukační programy – Kniha 

spatřila světlo světa a Čas dětství a her. 

Pro děti jsme uspořádali ve dvou termínech sobotní akce –výlet a jízda na koních na Hradci 

nad Moravicí, v JK Steally. 

Jarní koncert pro rodiče připravili členové pěveckého kroužku. 

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: 

Z rodu okřídleného hada, Magičtí Lucemburkové. 

V Domě umění zase výstavu s animačním programem: Dalí. 

Pro děti jsme připravili zábavné odpoledne plné soutěží ke Dni dětí. 

J. Reichlová byla na škole v přírodě s 1. třídou v Jeseníkách, se 4. třídou v Beskydech 

R. Szabová  se 2. třídou v Beskydech. 

E. Beková s 1. třídou a se 3.třídou v Jeseníkách. 

V období letních prázdnin budeme dva týdny zajišťovat program pro děti všech opavských 

školních družin – výlety, hry, pobyt v přírodě. 

               

Renáta Szabová, vedoucí vychovatelka 

 

Den učitelů 

Slavnostní setkání ke dni učitelů se konalo v restauraci Terasa ve středu 23.3.2016. Při 

příležitosti oslav Dne učitelů 2016 byla na doporučení ředitele školy i pedagogů školy 

vyznamenána Mgr. Zuzana Sidunová. Slavnostní akt se konal v Domu Petra Bezruče             

7.  dubna 2016. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

Zapojili jsme se do projektu EU „Podpora čtenářství a zahraničních pobytů pro žáky“ 

Ve dnech 11. – 17.10. 2016 vyjelo 67 žáků a 5 učitelů na zájezd do Londýna, součástí pobytu 

byla výuka anglického jazyka. 

Po 24 hodinách cestování autobusem a lodí jsme přistáli na britské půdě. Brzy nato jsme již 

pozorovali panorama Londýna z parku u hvězdárny v Greenwichi. Program byl vyčerpávající: 

Tower, Tower Bridge, St. Paul`s Cathedral ... Pak honem do autobusu, ubytovat se, najíst se 

atd. Další dny nás kromě památek a atrakcí v Londýně čekalo vyučování v New London 

College, které všichni úspěšně zvládli. Ve čtvrtek jsme vyrazili za královnou do Windsoru, v 

pátek jsme obdivovali umění Madame Tussaud a sbírky British Museum. Z London Eye jsme 

žasli nad krásou večerního Londýna. Byl to nezapomenutelný týden. (Hana Farská)  

 

Další aktivitou projektu byla realizace čtenářských dílen (6 čtenářských dílen pro 2. a 4. 

ročník). V rámci projektu byly také zakoupeny knihy a encyklopedie do kabinetu 1. stupně. 

 

Žák roku 

Na titul žáka roku byla navržena Michaela Škrbelová z IX.B 
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Michaela je žákyní naší školy od první třídy a od počátku dosahuje výborných 

studijních výsledků. Je bystrá, pohotová, zodpovědná, cílevědomá a pracovitá. 

V kolektivu je oblíbená pro svou přátelskou povahu, je obětavá a ochotná vždy 

pomoci ostatním. Dovede naslouchat a respektovat názory ostatních, je schopna nejen 

spolupracovat, ale i vést. Již druhým rokem figuruje na postu mluvčí třídy.  

Své komunikativní dovednosti a organizační schopnosti spolu s příjemným 

vystupováním uplatňuje při práci ve Školním parlamentu, v jehož čele stojí.  

Aktivně se podílí na přípravě různorodých akcí v rámci třídy a také školy. 

Pravidelně reprezentuje školu ve sportu, v jazykových soutěžích v anglickém a letos 

také francouzském jazyce. Několikrát se zúčastnila Soutěže Mladých zoologů, pořádané ZOO 

Ostrava, reprezentovala školu v několika matematických soutěžích, úspěchu dosáhla v soutěži 

Finanční gramotnost a letos postoupila do okresního kola Olympiády z českého jazyka. 

Úspěchů dosahuje také ve sportu. 

Již 10 let zpívá v dětském pěveckém sboru Jeřabinka. Ve volném čase ráda cestuje, ze 

sportovních aktivit upřednostňuje v létě plavání a v zimě jízdu na snowboardu. 

Kromě toho již druhým rokem hájí zájmy našich žáku v Opavském zastupitelstvu dětí 

a mládeže. V rámci toho se zúčastnila čtyřdenního pobytu v Praze na zasedání Národního 

parlamentu dětí a mládeže.  V akci zvané „Maraton psaní dopisů“ se jí podařilo zajistit 

sepsání nejvíce dopisů pro Amnesty International. 

A plány do budoucna? Studovat střední školu v zahraničí a nadále rozvíjet svoji 

milovanou francouzštinu. 

 

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  

V úterý 11. února 2016 se na naší škole uskutečnil „Maškarní karneval“. Tuto akci připravili 

členové výboru SRPDŠ ve spolupráci s učiteli a SVČ Opava. Byla určena žákům 1. až 5. tříd 

školy a také dětem z okolních mateřských škol. Pro děti byl připraven program „Ať žijí 

duchové“, který byl plný tance, her a soutěží. Myslíme si, že se dětem i jejich rodičům akce 

líbila a všichni odcházeli domů s pěknými zážitky.(Simona Horáková) 
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Školní ples 

Ples se uskutečnil 12. března 2016 v KD na Rybníčku. Ples byl již třetím v pořadí. 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 žáků 9.B třídy. Ples se velmi 

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

  

 

Den dětí – Pohádkové odpoledne 

V úterý 26.5.2016 se na naší škole v rámci oslav Dne dětí uskutečnilo „Olympijské hraní“ pro 

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

SRPDŠ. Děti na deseti stanovištích plnily sportovní disciplíny, 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 

150 dětí. 

 

Třídní schůzky a konzultační dny: 

Ve druhém týdnu školního roku proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. Schůzka s 

rodiči vycházejících žáků se uskutečnila 3.11.2015.  Třídní schůzky a konzultace byly na 

podzim 1. 10. a 3. 12. 2015 a 19. dubna 2016. 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 7. června 2016 a ve stejný den proběhlo i setkání 

s rodiči žáků - hokejistů.  

 

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 Hokejovým klubem Opava s.r.o.. 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 1. ligu mladšího dorostu. 

 

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti. 
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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. Radek Faksa se prosadil v týmu NHL Dalas Stars a 

společně s Matějem Machovským reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa 2016 

v Rusku. 

 

Beseda s reprezentanty 

Vedení školy připravilo pro žáky vyššího stupně ke Dni dětí jedinečný dárek. Navštívili nás 

dva naši bývalí žáci, kteří se jako reprezentanti ČR zúčastnili letošního hokejového 

mistrovství světa v Rusku: Matěj Machovský – brankářská jednička extraligové Plzně a 

Radek Faksa – hráč týmu NHL Dallas Stars, který je v nominaci na podzimní světový pohár v 

ledním hokeji. V besedách oba ochotně odpovídali dětem na otázky týkající se zákulisí a 

dojmů z mistrovství světa i nejvyšších hokejových soutěží, rozdávali autogramy a úsměvy na 

společných fotografiích. Pro mnohé z nás byl tento školní den opravdu nezapomenutelným.  

       
 

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

zahraniční zájezdy. 

 

Polsko 

Ve čtvrtek 12. 5. navštívili naši žáci z 2. – 5. ročníku školu v polských Markowicích. Naše 

školy se „přátelí“ již několik let. Děti se zúčastnily výuky, kde si také samy připravily 

zdravou svačinu. Po svačince se naši chlapci utkali v kopané, děvčata si zahrála vybíjenou a 

závěrem sportovního dopoledne naši nejmladší soutěžili v závodivých hrách. Cestou zpět 

jsme navštívili zámek v Ratiboři. Přátelská návštěva se všem líbila a už se těšíme, až se noví 

kamarádi příští rok přijedou podívat zase k nám. (Věra Kořistková)  
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Zájezd do Londýna (viz projekty) 

 

 

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,- 

 

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 2015 

 

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

 

náklady a výnosy 2015 
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Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2015       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2015 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

a b 1 2 3 
4 = 1 - 2 - 

3 

  
Neinvestiční dotace celkem 

17 109 
309,00 0,00 17 109 309,00 0,00 

  v tom:         

33353 
Přímé náklady na vzdělávání (NIV 
celkem) 16 422 000,00 0,00 16 422 000,00 0,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 11 761 000,00   11 761 000,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 52 000,00   52 000,00 0,00 

  
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ 
ONIV) 4 609 000,00   4 609 000,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z 
tzv. třetích zemí na rok 2015 

18 630,00 
  

18 630,00 
0,00 

33025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky 
se zdravotním postižením v roce 2015 

  
    0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích v roce 2014 - Excelence 
středních škol 2014 

  
    0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy 
do vzdělávání v základních školách 
a v nižších ročnících víceletých gymnázií 
v roce 2015 

  

    0,00 

33044 Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2015 

  
    0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků – 
specialistů ve školských poradenských 
zařízeních v roce 2015 - 1. kolo (leden - 
červenec 2015) 

  

    0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků – 
specialistů ve školských poradenských 
zařízeních v roce 2015 - 2. kolo (srpen - 

prosinec 2015) 

  

    0,00 

33052 Rozvojový program Zvýšení platů 
pracovníků RgŠ v roce 2015 

586 448,00 0,00 586 448,00 0,00 

  

     z toho:         

           a) platy zaměstnanců 434 406,00   434 406,00 0,00 
           b) ostatní (pojistné + FKSP) 152 042,00   152 042,00 0,00 

33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování 
pracovníků RgŠ v roce 2015 82 231,00 0,00 82 231,00 0,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 60 912,00   60 912,00 0,00 
           b) ostatní (pojistné + FKSP) 21 319,00   21 319,00 0,00 

33166 Soutěže       0,00 
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33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění 

do základního vzdělávání dětí osob se 
státní příslušností jiného členského státu 
Evropské unie na rok 2015 

  

    0,00 

33457 Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním na rok 2015 - 
modul B 

  

    0,00 

      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. 2015 
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. 2015 

 

 

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 školního rozhlasu 33,0 

Malířské a natěračské práce 123,7 

Výměna a oprava plotových panelů a branky na šk. 

zahradě 
44,1 

Výměna a oprava zvonků a domácích telefonů 27,4 

Výměna a oprava učitelských skříněk ve sborovně a 

chodbě 
99,1 

Výměna interiérových dveří u hlavního vstupu do školy 40,0 

Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí u velké tělocv. 159,2 

Srovnání terénu atria školy 199,9 

Oprava oplocení školního hřiště 44,1 

Výměna 6 ks. basketbalových desek a košů na šk. hřišti 51,5 

Výměna umyvadlových baterií 50,9 

Opravy podlah ve třídách 53,3 

Oprava osvětlení tříd 24,3 
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Investiční akce z vlastních zdrojů 
Částka celkem 

Sestava herních prvků na školní zahradě včetně instalace a 

vybudování povrchu 

139,1 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

  

  

 

 

 

 

Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

RP Podpora 

implementace 

etické výuky do 

vzdělávání 

v základních 

školách a nižších 

ročnících 

víceletých 

gymnázií v roce 

2016 

Výuka cizinců 3 3  

RP Podpora 

implementace 

etické výuky do 

vzdělávání 

v základních 

školách a nižších 

ročnících 

víceletých 

gymnázií v roce 

2016 

Zavádění etické 

výchovy do 

vyučování  

445 19  
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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  

ano Edukační programy pro 

předškoláky  

12 1  

 

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  

Hokejový klub Opava s.r.o. hokejové třídy 54 

Areka OZDM 9 

ČČK poskytnutí prostor pro akce  

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 

MŠ Opava, Jateční, MŠ 

Opava Mnišská, MŠ Opava, 

návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 

nečisto. program školička, divadelní 

představení ke Dni dětí 

120 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 30.6. 2016 

státní fondy ne 0 0 

programy EU Podpora čtenářství a zahraničních pobytů 

pro žáky 
887336 887336 

Projekty MŠMT RP Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená žákům – cizincům třetích 

zemí na rok 2016 zemí 

33002 8700 

 RP Podpora implementace etické výuky do 

vzdělávání v základních školách a nižších 

ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 

84190 20800 

jiné projekty ne   
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Šrámkova 

HZS Přednášky - Hasík 97 

Autoškola Jany Dopravní výchova 3. ročník 39 

Slezské gymnázium Projekt Emise 8 

SHŠ  Dětský den pro 3. ročník 41 

Slezská tvorba Výroba baněk 55 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 100 

Mendelovo gymnázium Přírodovědná soutěž 3 

Obecní dům Projekt „Jeden svět“ 25 

MODEL obaly Výtvarná soutěž, exkurze 200 

Slezská univerzita v Opavě Kurzy první pomoci pro 2. a 6. ročník 96 

SVČ Opava Spolupráce na akcích – branný závod, sportovní 

kurzy 

210 

Zpracoval dne: 25. 9. 2016  

 

Mgr. Karel Frýdl 

              ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 1.10. 2016 a schválena školskou radou na schůzi dne 1.10. 2016. 

 

 

 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

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 4. místo   

německý jazyk účast 3. místo  

francouzský jazyk  2. místo  

ruský jazyk  11. místo  

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA účast   

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA účast     

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast     

A13) PYTHAGORIÁDA účast     

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST účast   

      

Soutěže typu B 
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B70) EUROREBUS  ´1. místo  

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 1. místo  1. místo  7. místo 

        

Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 

SPOŘITELNOU 1x 4. místo   

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

B47) PŘESPOLNÍ BĚH 3x3 místo    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x4. místo,     

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP účast     

B48) BASKETBAL ZŠ 1x2 místo   

B49) PLAVÁNÍ 1x1., 2x2. a 1x3. místo 4. místo   

B47)Vybíjená 2. místo   

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ     

ATLETICKÝ TROJBOJ účast   

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky Florbal 1. místo      

Konverzační soutěž ve Šternberku - německý jazyk 4.místo   

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

Miniházená 2.místo   

Bajtík  3. místo  

Strojírenská soutěž 2. místo   

Výtvarná soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu 1. místo   

 



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 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 31.12.2015 

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 

použito  
k 31.12.2015 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

 33058 
 Podpora čtenářství a zahraničních pobytů pro 
žáky 887,34 0 887,340 0 

            

            

            

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2015 

(stat.v. P1-04)  

  

 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 40,15 40,343 

  

 

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 32,110 

  

 

                       nepedagogičtí pracovníci x 8,233 
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Náklady v roce 

2015 
  Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky Plán 2015 

Navýšení- 
snížení 

finan. plánu 

2015 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2015 

Skutečnost 

k 31.12. 
2015 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2015 v % 

Plán 
2015 

Skutečnost 

k 31.12. 
2015 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   369,96 0,00 207,90 577,86 577,86 156,20 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   41,07 71,07 71,07 236,89     

           - drobný  hmot. majetek 87,00   142,96 229,96 229,96 264,32     

           - spotřeba materiálů ostatní 245,96   29,66 275,62 275,62 112,06 3,00 1,00 

           - ostatní (léky - zdravo.materiál) 2,00   -0,79 1,21 1,21 60,70     

502 Spotřeba energie  2390,26 0,00 -483,77 1906,49 1906,49 79,76 60,00 95,12 

v tom - spotřeba vody        153,78   53,25 207,03 207,03 134,63 4,00 4,50 

           - ÚT a ohřev vody 1754,17   -399,41 1354,76 1354,76 77,23 40,00 56,33 

           - spotřeba plynu 100,00   -46,41 53,59 53,59 53,59 6,00 19,08 

           - spotřeba el. energie 267,64   22,36 290,00 290,00 108,35 10,00 15,21 

           - pohonné hmoty a maziva 1,00   0,11 1,11 1,11 111,30     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 113,67   -113,67 0,00   0,00     

511 Opravy a udržování 1210,00   -527,74 682,26 682,26 56,39 2,00 4,43 

512 Cestovné 5,01   8,73 13,74 13,74 274,19     

513 Náklady na reprezentaci 5,00   2,33 7,33 7,33 146,50     

518 Ostatní služby        533,00 -34,00 146,70 645,70 645,70 121,15 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní        5161 3,00   0,78 3,78 3,78 125,93     

           - služby telekom. a radiokom.     5162 40,00   -11,07 28,93 28,93 72,32     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní       5166     10,00 10,00 10,00       

           - školení a vzdělávání       5167 10,00   7,60 17,60 17,60 175,95     

           - nákup služeb ostatní       5169 139,92   167,82 307,74 307,74 219,94     

           - programové vybavení (DDNM)    5172     10,47 10,47 10,47       

           - výměna písku - otevřené zahrady     0,00 0,00         
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           - internet                 301-5162 15,00   0,00 15,00 15,00 100,00     

           - správa sítě             302-5169 60,00   -5,55 54,45 54,45 90,75     

           - bankovní poplatky          5163 10,00   -2,04 7,96 7,96 79,60     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto     5168 90,00   12,30 102,30 102,30 113,66     

           - PV 49,08   -43,60 5,48 5,48 11,17     

           - LV 116,00 -34,00 0,00 82,00 82,00 70,69     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 105,00 0,00 0,49 105,49 105,49 100,47 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00         

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 105,00   0,49 105,49 105,49 100,47     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 35,70 0,00 -24,03 11,67 11,67 32,70 0,00 0,00 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 35,70   -24,03 11,67 11,67 32,70     

525 Jiné sociální pojištění     0,13 0,13 0,13       

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 -0,98 -0,98 -0,98   0,00 0,00 

v tom  - FKSP zaměstnanců     -0,98 -0,98 -0,98       

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

           - školení a vzdělávání     0,00 0,00         

           - ostatní     0,00 0,00         

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

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

549 Ostatní náklady z činnosti 6,00 0,00 -2,50 3,50 3,50 58,30 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 6,00   -6,00 0,00   0,00     

          - ostatní     3,50 3,50 3,50       

      0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 416,39   129,85 546,24 546,24 131,18 6,20 6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 50,00   383,22 433,22 433,22 866,43     

Ostatní nejmenované položky 12,70 0,00 891,55 904,25 887,34 6986,90 0,00 0,00 

v tom       0,00 0,00         

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt     887,34 887,34 887,34       

ÚP 12,70   -12,70 0,00 0,00 0,00     

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

542 - jiné pokuty a penále     0,00 0,00         

nedočerpání v položkách celkem           HV     16,91 16,91         

Náklady celkem 5139,02 -34,00 731,86 5836,88 5819,97 113,25 71,20 106,76 
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Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

      

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2015 Úpravy finančního plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2015 

Skutečnost 

k 31.12. 

2015 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2015 v % 

Plán 

2015 

Skutečnost 

k 31.12. 

2015 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 93,00   -0,82 92,18 92,18 99,12     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 0,50   -0,25 0,25 0,25 50,96     

Použití rezervního fondu do výnosů 25,00   -23,00 2,00 2,00 8,00     

Použití investičního fondu do výnosů 300,00   -142,18 157,82 157,82 52,61     

Použití fondu odměn do výnosů     0,00 0,00         

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4,50 0,00 10,68 15,18 15,18 337,42 210,00 248,46 

v tom:  odvoz šrotu     13,38 13,38 13,38       

 - pojistná událost     0,00 0,00         

 - poplatky za služby druhopisy vysvěd. 1,00   -0,80 0,20 0,20 20,20     

 - za poškozené knihy 3,50   -1,89 1,61 1,61 45,89     

 - pronájmy     0,00 0,00     210,00 248,46 

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 887,34 887,34 887,34   0,00 0,00 

v tom: - projekt     887,34 887,34 887,34       

      0,00 0,00         

           - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy celkem 423,00 0,00 731,78 1154,78 1154,78 273,00 210,00 248,46 

                

  NÁKLADY CELKEM  Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Plán 2015 
Navýšení - snížení finan. plánu 

2015 zřiz. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2015 

Skutečnost 

k 31.12. 

2015 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2015 v % 

Plán 

2015 

Skutečnost 

k 31.12. 

2015 
(závěrka) 

  5139,02 -34,00 731,86 5836,88 5819,97 113,25 71,20 106,76 

          

ROZDÍL (náklady minus výnosy - 

HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2015     

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2015 

Skutečnost 
k 31.12. 

2015 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2015 v % 

Plán 

2015 

Skutečnost 
k 31.12. 

2015 

(závěrka) 

  
4716,02   -0,08 4682,10 4665,19 98,92 138,80 141,71 

     

HČ-

dotace od 

zřizov. 

HČ-

dotace od 

zřizov. 

16,91 
 

Zisk z DČ 

      

  Zisk z HČ 

  

Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 

  

 

Plán 2015 
Navýšení finančního plánu 2015 

zřiz. 
  

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2015 

Skutečnost 
k 31.12. 

2015 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2015 v % 

  Podpora čtenářství a zahraničních pobytů pro 

žáky 0,00 887,34   887,34 887,34   

          0,00     

          0,00     

          0,00     

  
        0,00     

 
 

Celkem 0,00 887,34 0,00 887,34 887,34   
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Upravený hospodářský výsledek 

    
Hospodářský výsledek    

v Kč, na 2 des. 

místa  

    - z hlavní činnosti 16 913,45 
    

 - z doplňkové činnosti 141 706,00 

    Celkem k 31.12.2015 před zdaněním 158 619,45 

    Předpokládané zdanění celkem 0,00 

    Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 158 619,45 

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

    Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 158 619,45 

    Transfer 60 000,00 

    Upravený hosp. výsledek včetně transferu 218 619,45 

    

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

činnosti: 

Z důvodu zateplení a výměny oken školy došlo k úspoře, prostředky byly vynaloženy na položky 501 a 518. 

       Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) 

Ukazatel v plné výši 
  

  
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 

zřizovatele celkem na rok 2015 4 682 100 

    
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2015 439 

    
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  10 665 

    

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

   

Ukazatel Stav k 31.12.2015 

Návrh na 

příděl ze ZHV 

2015 

Návrh na 

převod v 

roce 2015 

Současný 

aktuální 

stav k datu 

zpracování 

 Rezervní fond 383 815,19 58 619,45 x 383 815,19 

 Fond odměn 50 000,00 100 000,00 x 50 000,00 

 Investiční fond   289 420,20 x x 289 420,20 

 Převod z rezervního do investičního fondu x x   x 
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       V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené 

opatření k jeho odstranění. 

   Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2  

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

    

       !!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: 

Převod přídělu do fondu odměn je zdůvodněno tím, že v roce 2016 bude proplacena náhrada dovolené u Mgr. 

Macháčové, která je na rodičovské dovolené a to ve výši 67.766,- Kč. 

 

 

Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů. 
    

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 

     Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a 2015 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2014 a 2015) 

Účet Brutto 2014 Brutto 2015 
Pohyb 

majetku 
Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

013     0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

018 a 
019 

244 331,20 222 666,60 -21 664,60 
přírůstky Kč celkem: 0,- 

úbytky Kč celkem: 21664,60 

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

úbytky Kč celkem:  

021 
33 444 
330,04 

65 506 
143,27 

32 061 
813,23 

přírůstky Kč celkem: 24794127,26-rekonstrukce budova ZŠ,4675061,27-budova ŠD,2592624,70-
EPC 

úbytky Kč celkem: 

022 584 039,20 723 226,20 139 187,00 
přírůstky Kč celkem: 139187,-- vybudování povrchu a herní prvky na školní zahradu 

úbytky Kč celkem: 0,-- 

028 a 
029 

6 595 239,81 6 928 278,41 333 038,60 

přírůstky Kč celkem: 531516,90 
vysavač,počítače,tiskárny,laminátor,interakt.tabule,šk.nábytek,dataptojektory,videotelefony... 

úbytky Kč celkem: 198478,30 
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     přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč 

               hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 
 

     Z důvodu zateplení a výměny oken školy došlo k úspoře, prostředky byly vynaloženy na položky 501 a 518. 

501 navýšení nákupu čistících a úklidových prostředků z důvodu rekonstrukce 

 

nákup školního nábytku, videotelefonu do 
ŠD 

 518 odvoz PC techniky z důvodu opotřebení v rámci rekonstrukce 

 
rozšíření počítačové sítě, zpětné zapojení do učeben 

 


