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ŠKOLNÍ ROK 2016/17 
 

 

 

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: 

Jana Reichlová 

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 7 skupinách, účastnilo se jí 128 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 v jedné skupině na druhém stupni, kde bylo 17 chlapců. Na prvním stupni 

bylo do hokejové přípravy zapojeno 18 chlapců ze čtvrtých a pátých tříd. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 36 34,13 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 
8,053 

 

0 0 

 

 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2017 

 

Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2016 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2017 

800 2 62 7 48 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. 40 40 0 0 

2. 43 36 7 0 

3. 46 39 7 0 

4. 52 36 16 0 

5. 50 31 19 0 

Celkem za 1 st. 231 181 49 0 

6. 54 32 22 0 

7. 48 20 26 2 

8. 54 21 33 0 

9. 55 22 33 0 

Celkem za 2. st. 211 95 114 2 

Celkem za školu 442 276 163 2 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 13 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 36 

Střední vzdělání s výučním listem 6 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 52 

Zpráva výchovného poradce   

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 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.  

Tradičně největší zájem našich žáků byl o studium na gymnáziu. Přihlásilo se 16 žáků , přijato bylo 

13. Z toho na Slezské gymnázium 4, na Mendelovo gymnázium 7, další  2 žáci  budou studovat na 

mimoopavských specializovaných gymnáziích. Z ostatních středních škol byl letos největší zájem  o 

Obchodní akademii H. Kvapilové – 10  přijatých žáků,7 žáků bylo přijato na Mas .SŠ zemědělskou, po 

5 žácích  nastoupí na SŠ hotel. a služeb ,SŠ prům . a um. a na zdravotnické školy. Na ostatní SŠ se 

hlásilo po 1-2 žáci. Je potěšitelné, že se naši žáci dostali i na tak specializované školy jako Tauferova 



 

 

 6 

veterinární v Kroměříži, SPŠ oděvní v Prostějově. Většina našich absolventů si vybrala studium na 

státních školách, do soukromé školy nastoupí pouze 2 žáci . Drtivá většina upřednostnila střední školy 

našeho regionu 

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 výchovných komisí ve složení VP, TU ,vedení školy, rodič dítěte, se zabývala 

problematikou neomluvených absencí a kázeňských problémů jednotlivců . O těchto jednáních byly 

vyhotoveny zápisy uložené u výchovného poradce .Od letošního roku se začala rozvíjet spolupráce 

s asistenty pedagoga ,kteří pomáhají s péčí o vybrané integrované děti a děti cizinců ,které neovládají 

český jazyk. 
 

Zpracovala I. Tesárková 
 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 1 + 3= 4 0,0090 

3. 0  0 

 

   Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

5 0 + 23 = 23 

23 : 5 = 4,6 

              23 : 442 = 0,052 

  

 Počet neomluvených hodin se proti školnímu roku 2015/2016 snížil o 81 hodin. 

 

d) Zpráva školního speciálního pedagoga 

 
Seznam žáků se stanoveným PO a s doporučením individ. integrace ke dni  29.6.2017 

 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami s normativem : 16 

Počet žáků se stanoveným PO : 29 

 

Odborné činnosti  ŠSP : 

 

ZAMĚŘENÍ Počet 

klientů 

(rodin) 

Individuální 

péče 

Skupinová 

péče 

Počet hodin 

Pravidelná práce s  dětmi se 

spec. vzděl. potřebami, 

individ. vzděl. potřebami a  

stanoveným PO 

29 - 29 111 

Orientační spec. ped. 

vyšetření  
3 3 - 3 

Terapeutická  práce ( 

Percepčně kognitivní 
14 9 5 22hod.30min. 
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deficity, Hypo, Edukativně 

stimulační skupiny ) 

Krizová intervence žáci 15 11 4 14hod.30min. 

Konzultace žáci 22 20 2 11 

Konzultace se zák. zástupci 

žáků 

48 48 - 46hod.20min. 

Konzultace s pedagogy, 

zaměstnanci ŠD a ŠK 

21 21 - 82hod.40min. 

Konzultace s AP, 

dobrovolník 

7 7 - 36hod.20min. 

Šetření soc. patol. jevů ve 

třídách 

9 9 - 6 

Spolupráce s vedením školy, 

Mgr. Frýdl a Mgr. Horáková 
- - - 20hod.30min. 

Setkání se zák. zástupci 

předškoláků 

18 - 18 1 

Přítomnost u jednání vedení 

školy, TU a zák. zástupců 

žáků 

19 17 2 21hod.20min. 

Účast na poradách školy - - - 1hod.30min. 

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI  ŠSP – spolupráce s externími kolegy : 

 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti Počet hodin 

SPC Srdce (MP, TP) Mgr. Pavelová, Mgr. Obrtelová 20min. 

SPC Havlíčkova ( SP, vady 

řeči ) 

Mgr. Fischerová, Mgr. Diatilová, Bilíková, 

Mgr. Pokrývková 

7hod.45min. 

PPP Opava  Mgr. Resslerová, Mgr. Schvan, PhDr. 

Nopová, PhDr. Říčná, Mgr. Jurečková, 

PaedDr.Pavlíková 

26 

Spolupráce s PPP Opava  s 

Centrem na podporu 

integ.cizinců Ostrava 

Účast na vyšetření žáků s OMJ 12 

OSPOD, Probační a 

mediační  služba 

Bc.Bogdany, Mgr. Kalavský, Bc. Geringová 2hod.15min. 

Konzultace s pediatrem žáka  15min. 

Edupraxe Brno Mgr. Ondráčková, konzultace 1 

Projekt podpora inkluze, 

regionální setkání 

 5 

META  1hod.30min. 

Centrum na podporu 

integ.cizinců Ostrava 

Inkluze, tlumočník, Filipczyková 1hod.20min. 

Mezinárodní střední škola 

Ostrava 

konzultace 20min. 

MŠ Jateční a MŠ Šrámkova Poláková Pavlína, konzultace terapií 

v předškolním věku 

2hod.20min. 

MŠMT konzultace 20min. 



 

 

 8 

Přednášková a konzultační 

oborová činnost 

 3hod.30min. 

 

 

Činnosti ŠSP – nepřímá práce : 

 

Náplň činnosti Počet 

hodin 

Zpracování výsledků vyšetření, zprávy z intervencí, shromažďování údajů, 

dokumentace, IVP, PLPP, přehledy, zprávy a podklady pro dop. vyšetření, příprava 

na výuku a terapeutickou činnost, inventarizace, korespondence, přehledy činnosti 

pro vedení školy, MS kraj, MŠMT,  pomůcky, příprava materiálů pro klienty 

docházející na terapii, přehledy a organizace činnosti AP apod. 

165 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy 

škol a školní poradenské pracoviště 

6 

Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 4 

Individuální vzdělávací plán ve školní praxi 8 

Školní poradenské pracoviště v praxi 8 

Grafomotorika a vše, co k ní patří 16 

Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, MUDr. Kubánek  120 

 

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 přenosu HIV -  MMO*, SZŠ 1 53 2 

Eurovlak 2 55 2 

První pomoc*- MMO,  SZŠ 3 75 3 

Dopravní výchova - MP 4 98 4 

Hasík – krizové situace - HZS 6 142 6 

Právní vědomí - probační úředník OS, MP Opava* 2 53 4 

Den bez tabáku – MMO 1 55 2 

Šikana -  PČR 1 46 2 

Osobní bezpečí -  MP  2 40 2 

Prezentace činnosti -  OZDM 3 90 6 

Etická výchova ve školní praxi (kurz 20hod.) – EtV 1  30 
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o.p.s. 

Zdravotník radí -  SZŠ 1 22 2 

Proč si děti ubližují – KVIC 1  1 

Etická výchova ve školní praxi (kurz 40hod.) 1  2 

Práce se třídami:    

Adaptační kurz pro 6.ročník - CI 2 55 4 

Diagnostika vztahů ve třídě - MP 1 25 1 

Komunikace, vztahy, agrese – (4hod.program) PPP  20 225 10 

Další:    

Nominace nových členů OZDM 1 4 1 

Anketa o drogách, šikaně  198  

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:    

I kyberšikana bolí, Náv.látky – brožury, letáky    

Interaktivní prev. program „Drogy trochu jinak“školní 

webové stránky    

Seznam se bezpečně 1.,2.– bezpečí na netu- 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:  

Podpora implementace Etické výchovy do vyučování 30 

Ochrana za mimořádných situací V. Badalík 44 

Školení PO –J. Majevski 44 

Individuální akce:  

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ 2 

Proč si děti vzájemně ubližují 1 



 

 

 10 

Podzimní dekorativní tvoření 1 

Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 4 

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti II 1 

Práce s krásnou literaturou v praxi pro I.stupeň 1 

Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství 2 

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD 1 

Emoční a sociální rozvoj osobnosti 1 

Grafomotorika a vše, co k ní patří 1 

Velikonoční dekorativní tvoření 1 

Eukanistické malování lll. 1 

Zvířátka a jiné dekorace ze skartovacího papíru 1 

Etická výchova 2 

Registr smluv 2 

Aritmetika v Hejného metodě pro 4. a 5. ročník (projekt EU) 4 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1. a 3. ročník (projekt EU) 4 

 

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  ve středu 7. 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 profesí 

Také letos (7.12.2017) 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 

a Masarykova SŠ zemědělská. 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 zorganizovali Den Země. Termín byl stanoven na 

středu 27.4.2017, vzhledem k nepřízni počasí se termín posunul a akce se uskutečnila 

v pondělí 27.6.2017.  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 2017 
Akce se uskutečnila v neděli 23. dubna. Učitelé společně s žáky připravili stánek „Hravé 

recyklace“, který  přilákal mnoho dětí. Ty si mohly vyrobit plastová zvířátka. Akci 

organizovaly Mgr. Blanka Šindelářová, Mgr. Martina Sikorová a Mgr. Jana Lhotská společně 

s žáky 2. stupně. 

 

Branný den – O putovní pohár školy 

Předposlední červnový den se Hradec nad Moravicí otřásal v základech. Žáci 6. - 8. ročníku 

bojovali o výhru v branném závodu. Házeli granátem, stříleli ze vzduchovky, pluli na raftech, 

na stanovištích prokazovali své znalosti z topografie, zdravovědy i dopravní výchovy. Akci 

pořádanou pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zpestřila přítomnost armády 

České republiky, která umožnila soutěžícím vyzkoušet si prostředky protichemické obrany,  

navštívit laserovou střelnici a prohlédnout si vojenské vozidlo. 

Vítězná družstva v jednotlivých kategoriích: 

6. ročník: Černoušci – O. Stellar, A. Kavan, J. Mrázek, T. Adamec, K. Vavrečka, J. Droběna 

7. ročník: Vlasy – F. Kozák, V. Fišara, J. Červenka, J. Rajt, M. Vavrečka 

8. ročník: Metal – R. Zatloukal, D. Jašurek, T. Ziegler, V. Jelenová, K. Waligorová, V. Frank 
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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 42 kg baterií a 130 kg plastových víček. Sběrem víček přispíváme na 

sbírky zdravotně postižených dětí.  

 Opakovaně jsme se přihlásili do projektu „Věnuj mobil“ a odevzdali k recyklaci 20 

mobilních telefonů. 

V neděli 16. října 2016 jsme se zúčastnili Dne stromů v Sadech Svobody, pořádaného 

Magistrátem města Opavy. Připravili jsme pro děti a jejich rodiče různé aktivity, týkající se 

ptáků a jejich hnízdění. Ve čtvrtek 20. října jsme připravili Den stromů pro žáky 1. stupně, 

kdy v malé tělocvičně plnily skupinky dětí na stanovištích nejrůznější úkoly. 

V říjnu a v květnu jsme zorganizovali celoškolní sběr papíru. Odevzdali jsme k další recyklaci 

pět tun papíru. 

Pro velký úspěch po třech letech do školy opět zavítal 1. února 2017 ekologický program 

„Tonda-obal na cestách“, zabývající se recyklací. Zábavnou formou se s tímto tématem 

seznámili všichni žáci naší školy.   

V měsíci únoru se v Opavě konal festival filmů s ekologickou tématikou EKOTOPFILM, 

kterého se zúčastnili žáci 1.-5. ročníku. 

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

Děti, které akci navštívily, si mohly vyrobit plastová zvířátka. 
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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  - 5.10. a 6.10.2016, TU  Mgr. Martin Kovář a Mgr. David Růžička, VI.B – 

6.10. a 7.10.2016 TU Mgr. Marie Tkadlečková a Mgr. Martina Švábová. 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. 

  
 

Projekt Edison 

Ve dnech 13. až 17. února 2017 se na naší škole konal projekt EDISON . Navštívilo nás pět 

studentů z různých koutů světa. Každý z nich nám představil svou zemi a podělil se o mnoho 

zajímavých informací a zážitků. Letos  jsme měli tu čest přivítat Eddieho z Číny, Sonne z 

Taiwanu, Daliu z Indonésie, Natiu z Gruzie a Moeho z Jordánska. Žáci měli možnost zlepšit 

se v angličtině, obohatit své vědomosti, seznámit se s novými lidmi a kulturami. Z naší a 

určitě i z jejich strany to byla skvělá zkušenost, která se naskytne párkrát za život. (Andrea 

Pašková, IX. A). 
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Den otevřených dveří 

Ve v úterý 17.1. 2017 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 15 hodin si rodiče mohli prohlédnout prostory školní družiny a ukázku 

kroužků. Od 16
00 

hodin se uskutečnila schůzka rodičů předškoláků s vedením školy.  
 

 

Předvánoční show 

V pátek 16. prosince 2016 připravili žáci 9. A pro děti 1., 2. a 3. tříd zábavnou předvánoční 

show. Všechny jsme uvítali vánočně laděným tanečním vystoupením. Pak jsme děti rozdělili 

do skupin a prováděli je po několika stanovištích, na kterých jsme společně zpívali koledy, 

tančili tanec skřítků, psali dopis Ježíškovi, vyráběli vánočního andílka a vše zakončili 

„sněhovou bitvou“. Děti odcházely nejen se svými výrobky, ale i s dobrou náladou. My velcí i 

naši malí návštěvníci jsme si páteční dopoledne náramně užili! (Eliška Stellarová a Štěpánka 

Jahodová, IX. A) 

  
 

Slavnostní předání vysvědčení 
 

Letos proběhlo slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. tříd v Loutkovém divadle. Součástí 

programu byla recitace básně Jiřího Žáčka a divadelní hra Jana Zbořila O Slunečníku, 

Měsíčníku a Větrníku , kterou s dětmi nacvičila paní učitelka Mgr. Romana Chalupská. Spolu 

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

malé dárky.  
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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 

 
7.6.-9.6.2017 Hotel Moravice, Karlov 

Hromadová, Mrkvová, 

Szabová, Hromadová T. 

II.AB 

 

15.5.-

19.5.2017 
Penzion Sluníčko ,Beskydy 

Herudková, Sidunová, 

Kapusňáková, Beková 

III.A B 

 
29.5.-2.6.2017 Chata Reoneo, Verníkovice 

Kořistková, rechbergová, 

Vojtková, Szábová 

IV.AB 

 

19.6.-

23.6.2017 

Penzion u přehrady, 

Morávka 

Drápelová, Schubertová, 

Rádková, Böhmová 

 

Lyžařské kurzy 

1. a 2. ročník. – Tošovice 23.1 – 27.1. 35 Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Irena Hromadová, 

instruktoři (Sportovní kurzy)  

5. ročník – Kopřivná - Maja   - Malá Morávka, 5.2. – 10.2. 29 žáků, Mgr. Simona Horáková, 

Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka – Praděd 12.3. – 17.3. 2017, 34 žáků, Mgr. David Růžička, Mgr. 

Karel Frýdl, Mgr. Dana Černínová..    

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

Na všech kurzech byl po celou dobu přítomen zdravotník. 

  
 

 

Cykloturistický kurz 

Cyklokurz pro žáky 6. ročníku se letos uskutečnil ve dnech 24. – 26. května. Ubytovaní jsme 

byli v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Cyklistickému kurzu v úterý 23. 5. předcházel 

tradiční cyklistický den. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a pravidlech jízdy ve skupině. 

Následoval třicetikilometrový okruh okolím Opavy. Ve středu ráno jsme vyrazili do 

Žimrovic. Zvolili jsme trasu údolím Raduňky, kolem Jakubčovic a Skřipova, přes Hradec nad 

Moravicí do Žimrovic. Odpoledne a v dalších dnech jsme absolvovali ještě tři náročné etapy, 

viděli jsme zajímavá místa (zříceninu hradu Vikštejn, zámek, zámeckou zahradu a Bezručovu 

vyhlídku v Hradci nad Moravicí) a také nádhernou přírodu v údolí řeky Moravice. Celkem 

jsme ujeli 145 kilometrů. Pobyt v Žimrovicích jsme si ještě zpestřili procházkou po 

Weishunově kanálu, nechyběl turnaj v kopané, spousta dalších her v přírodě, opékání 

špekáčků i večerní stezka odvahy. Věřím, že si žáci „cyklák“ užili a budou na něj rádi 

vzpomínat. Všechny bych chtěl pochválit za sportovní výkony v náročném kopcovitém terénu 

a také za hezké chování během celé akce. Dík také zaslouží všichni instruktoři, kteří pro děti 

tuto akci připravili. (Karel Frýdl) 
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Vodácký kurz  

Ve dnech 12.-14.6.2017 se uskutečnil vodácký kurz 8. tříd. Kurz se uskutečnil na řece Moravě 

v Hynkově u Olomouce. Prožili jsme 3 dny zábavy, radostí a získali jsme spoustu nových 

poznatků. Naučili jsme se plavit, stmelil se nám kolektiv nejen mezi námi žáky, ale i mezi 

námi a profesory. Dozvěděli jsme se něco navíc o přírodě, stanování a spaní pod širákem. Po 

zakončení celodenní plavby každý srdečně uvítá společné opékání špekáčků nebo i 

marshmellow s vyprávěním zážitků z celého dne. A co teprve to výborné jídlo, co jsme 

dostali. Smažák s hranolkami, špagety a další. První den jsme se učili jak správně držet pádlo 

a další vodácké základy, po dvou dnech jsme byli na vodě jako doma. Zábava nesmí chybět, a 

tak se mezi námi objevila i party loď, která byla plná vtípků a srandy. Každý večer po večeři 

jsme hráli různé hry, třeba schovku v létě. Poslední den jsme zakončili sjezdem peřejky a 

výborným obědem. Autory komentáře jsou žáci 8.B  

  
 

Pedagogická praxe studentů 

Ve školním roce 2016/2017 absolvovali pedagogickou praxi 3 studentky Slezské univerzity 

v Opavě a 1 studentka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 

 

Sportovní den 

Sportovní den pro žáky 6-8. ročníku proběhl  ve středu 28.6.2017. 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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Slavnostní otevření školního arboreta 

Staré nevzhledné atrium se během několika měsíců proměnilo v krásné arboretum. V naší 

nové ,,třídě pod širým nebem" roste více než padesát druhů dřevin a bylin. Ve středu 17. 

května se konalo slavnostní otevření. Přestřihnout tříbarevnou pásku přijel i hejtman 

Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Mezi váženými hosty, které ředitel školy seznámil s 

průběhem rekonstrukce a plánovaným využitím nového prostoru, byl také náměstek primátora 

Josef Stiborský, vedoucí odboru školství Andrea Štenclová a další. (Eliška Drápelová) 

  
 

Zájezd do Vídně 

V pátek 5. 5. 2017 jsme se vydali do hlavního města Rakouska. Přivítalo nás vlídné počasí, 

jež nám přálo při procházce městem. Ohromila nás výstavnost muzeí, parlamentu, radnice, 

divadla a opery. Rozlehlý Hofburg i Korutanská třída přetékaly turisty. Barvami hýřící 

Hundertwasserhaus a bláznivé atrakce v Prátru nám ukázaly Vídeň méně vážnou. (Hana 

Farská, organizátorka akce). 
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ad b) Účast na dalších akcích  

 
Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2016/17 se zúčastnilo plaveckého výcviku 91 dětí ze čtyř tříd 2. a 3. ročníku. 

Žáci III.AB zahájili výuku ve čtvrtek 8.12.2016 a poslední lekci měli 30.3-2017.  

Žáci II.AB zahájili výuku ve středu 8.3.2017 a poslední lekci měli 14.6.2017.  

Plaveckou výuku, která proběhla v patnácti lekcích po 60-ti minutách, zajišťovala Plavecká 

škola Leandros společnosti Technické služby Opava s.r.o. 

 

Vitamínový den 

V pondělí 9. 1. 2017 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 ovoce a zeleniny. (Simona Horáková).  

  
 

Gastronomická soutěž 

V pondělí 20. března se v rámci Dnů Frankofonie konala v ostravské Střední odborné škole 

Ahol Gastronomická soutěž. V ní účastníci měřili své síly v přípravě dezertu, jehož hlavní 

surovinou byla tentokrát mrkev. Kromě kulinářského umění hodnotila odborná porota také 

připravený plakát a úroveň ústní prezentace dezertu (samozřejmě ve francouzštině). Žákyně 9. 

A Štěpánka Jahodová, Adélka Prokešová a Anička Pavlíčková, které naši školu 

reprezentovaly, vybojovaly v tvrdém konkurenčním souboji krásné 2. místo. Holkám 

gratulujeme a děkujeme!!! (Pavla Jurčová) 

 

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: Gazdina roba (9. třída), 

Ženitba (8. třída), Popelka (5. třída), Noc na Karlštejně (7. – 9. třída). Celkem navštívilo 

Slezské divadlo 440 žáků.  

Z nabídky  Loutkového divadla si učitelé vybrali představení Šípková Růženka (1.-3.třída)  

V kině Mír zhlédli žáci 1. stupně program „Ekotopfilm, žáci 2. stupně výukové pořady  

Vietnam, a Filipíny. 

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. 

Žáci 2. ročníku program „Velikonoce v muzeu“ ve Slezském zemském muzeu. Žáci 3. a 4. 
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ročníku byli také na programu „Zdobení baněk“ ve Slezské tvorbě. V Domě umění v Opavě 

navštívili žáci 4. ročníku galerijní animaci Josef Lada. 

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

film Anděl páně 2. Žáci 6. -9. ročníku Doktor Strange. 

 

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 31.1.2017 je: 136 ve ŠD 

                                                                      7 ve ŠK 

  

Zajištění činnosti:  I.oddělení   2.a + 2.b            E. Beková 

                               II.               1.a + 3.a             J.Reichlová 

                               III.              4.a + 4.b + ŠK   J. Koudelková   

                               IV.              1.b + 3.b            R.Szabová 

                               V.               2.b + 3.a + 3.b   L. Kirschnerová, I. Hromadová, Z. Sidunová     

 

Kroužky  :   E. Beková     -    florbal, míčové hry, cvičení na trampolíně, pohybově – taneční,                                                                                                 

    nově -  ranní  cvičení na gymnastických míčích   

                    J.Reichlová   -    keramika pro začátečníky a pokročilé, solná jeskyně 

                    R.Szabová     -    pěvecký, hra na zobcovou flétnu, nově - zdravotník  

                    J. Koudelková -  výtvarný 

 

 Všechny děti i rodiče byli seznámeni s vnitřním řádem, na jednotlivých odděleních  pak         

s BOZ  při pobytu ve ŠD,ŠK. 

  Každé oddělení má  svou hernu, kde se děti věnují pravidelným  činnostem. Pro zpestření 

pobytu dětí proběhly družinové soutěže :      

              -    výtvarné:   téma - list, čert, sněhulák, pěvecká,  sportovní, netradiční(Kámen, 

     nůžky, papír)  

              -    preventivní programy : zdravá výživa, třídění odpadu 

Děti pěveckého sboru vystoupily na Vánočním jarmarku ve škole.                                                                                                                                           

 

Školní družina spolupracuje  dlouhodobě s Opavskými  institucemi:  

- s  Obecním domem, kde děti absolvovaly  animační programy " Na vlnách barev, Vzhůru do 

neznáma, Pozdravy z Opavy" a návštěvu jurty.   

- Památník   P. Bezruče – představil dětem muzejní profese edukačním programem  „ Pojďte s 

námi do muzea“.   

- Městská knihovna   pozvala děti na  programy "Pohádky, Zvířata". 

- O podzimních prázdninách  děti navštívily městský útulek v Opavě.  

 

Sobotní akce :   výlet  vlakem  do Kravař na Vánoce na zámku.  

Zúčastňujeme se  okresních soutěží - 1. a 2. kolo okr.ligy v miniházené, Vánočního aerobiku, 

plavání. 

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

Společné akce pro rodiče a děti :  Drakiáda –  zrušena  z důvodu nepřízně počasí.                                 

Avšak pečení Vánočních perníčků , Vánoční dílničky a  Den otevřených dveří byly akce 

velmi zdařilé. 
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Hodnocení   školní družiny a školního klubu za školní rok 2016/2017 

  Součástí školy byly během školního roku ŠD a ŠK, poskytující zájmové vzdělávání  žáků ve 

volném čase. Je určena pro žáky 1. a 2. stupně a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací 

a rekreační činnost.  

  Vychovatelky se snažily žákům vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, jistě 

a bezpečně. Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem 

(rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování základních společenských hodnot ...). 

   Ke splnění stanovených cílů vychovatelky  využívaly klíčové kompetence stanovené ŠVP   

- kompetence k učení, řešení problémů, kompetence občanské apod. 

   Prostory školní družiny byly   nově  vymalovány a průběžně vybaveny novým nábytkem, 

koberci, sport. potřebami  ( trampolínky, gymnastické míče).  Hry a hračky na hernách byly  

doplněny . Pro činnost pravidelnou i zájmovou jsme využili odborné učebny školy, šk. 

kuchyňku, keramickou dílnu, tělocvičny a hřiště. 

    Provoz ŠD byl stanoven od 6:00 hodin - 7:50 hodin, odpoledne 11:40 hodin - 17:00 hodin. 

    Školní družina umožnila žákům  opravdu  pestrý program. Kromě pravidelné činnosti jsme 

pořádali různé jednorázové příležitostné akce a soutěže - ŠD - tematické výtvarné soutěže, 

sportovní aktivity(stolní tenis, přeskok přes lano ..), stavění sněhuláků  pěvecká, tvoření z 

hlíny, maškarní karneval, spaní ve ŠD, Den  čarodějnic, Apríloviny, jízda na koloběžkách.      

   Byli jsme pořadatelé okresních kol školních družin ve florbalu a basketu. Zúčastňovali jsme 

se okresních kol družinových soutěží  - Liga miniházené, Vánoční aerobic, plavání, Mladý 

zdravotník, Hliněná paráda, Dopravní, Přehlídka pohybových skladeb, Atletický čtyřboj, 

výtvarná  Opavské břehy. Velmi zdařilé jsou společné akce pro rodiče s dětmi - pečení 

Vánočních perníčků, Vánoční dílničky, Den otevřených dveří, Velikonoční výstavka. Sobotní 

výlety - Vánoce a Velikonoce na zámku v Kravařích, výlet ke koním do Hradce nad Moravicí.  

Spolupráce  s:  

        - Obecním domem, který nabídl animační programy podle druhu výstavy a věku dětí       

          (Vzhůru do neznáma, Na vlnách barev, J. Lada, Kde číhají vlci, 3D Opava, Švédská       

          kaple) 

       - ZŠ Havlíčkova - Show down - naše vidící děti si vyzkoušely hru s maskou přes oči 

       - Syrius - žáci 3. a 4. tříd vyráběli výzdobu do pokojů těžce postižených dětí 

       - knihovnou P. Bezruče - etapová hra v prostorách celé knihovny 

       - Červený kříž - beseda se zdravotníky 

     Téměř každou akci máme zdokumentovanou s malým výkladem na internetových 

stránkách školy. 

      Vychovatelky se průběžně vzdělávají v Krajském zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

V závěru školního roku byly 1. - 4. třídy na školách v přírodě.                 

 Jana Reichlová  vedoucí  vychovatelka 
 

Den učitelů 

Slavnostní setkání ke dni učitelů se konalo v restauraci Split ve středu 28.března 2017. Při 

příležitosti oslav Dne učitelů 2017 byla na doporučení ředitele školy i pedagogů školy 

vyznamenána Mgr. Romana Chalupská. Slavnostní akt se konal v Domu Petra Bezruče             

6.  dubna 2017. 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

Projekt EU „Podpora společného vzdělávání na ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“ 

Projekt jsme zahájili 1.1.2017.  
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Aktivity projektu: 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (v roce 2017 1,0 úvazku, 2018 0,5 úvazku) 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zaměření na žáky cizince) 

DVPP: matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze. 

 

Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázky školy, rodiny, okolí“ 

Projektu jsme se zúčastnili jako partnerská škola Slezské univerzity v Opavě. Zahájen byl 

1.9.2016.  

V rámci projektu jsme získali dvě školní asistentky a otevřeli jsme dvě skupiny doučování 

žáků 1. stupně. 

 

Žák roku 

Dominik Bednář IX.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dominik Bednář je žákem školy od prvního ročníku. Spolužáky i vyučujícími je vnímán jako 

všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. V třídním kolektivu je ochoten 

pomoc a poradit ostatním. 

     Dominik systematicky pracuje na rozvíjení své osobnosti. Je žákem, který má soustavný 

zájem o výuku, dokáže ve vyučování spolupracovat s učiteli, aktivně a věcně se zapojuje do 

diskuse a prezentuje své rozsáhlé znalosti. 

     Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. K oblíbeným vyučovacím 

předmětům sám řadí matematiku, chemii, zeměpis, dějepis, fyziku, informatiku, ale i cizí 

jazyky – anglický a německý. 

     O Dominikově všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v předmětových 

olympiádách (anglický i německý jazyk, matematika, fyzika, dějepis, zeměpis, český jazyk, 

chemie). Úspěšný je i v dalších soutěžích. Nejvýraznějším úspěchem poslední doby je 4. 

místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, 4. místo 

v Konverzační soutěži ve Šternberku, 3. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce, je 

úspěšným řešitelem olympiád v českém jazyce, dějepisu a fyzice. Pravidelně se zúčastňuje 

soutěže Mladých zoologů v ostravské ZOO a zeměpisné soutěže Eurorebus, ve které 

reprezentoval školu v celostátním kole v Praze.   

      I ve volném čase se Dominik věnuje studijním aktivitám, kterými neustále rozšiřuje své 

znalosti. Rád si také přečte knihy. Oddechovou činností je pro něj hra na kytaru. Nevyhýbá se 

ani sportování a nejraději hraje tenis a badminton. 

     A Dominikovy plány do budoucna? Složit úspěšně přijímací zkoušky na gymnázium a 

vystudovat právnickou fakultu.   

 

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 14. 2. 2017 se na naší škole uskutečnil maškarní karneval s názvem „Čertohrátky“. 

Tuto akci připravili členové výboru SRPDŠ ve spolupráci s učiteli a SVČ Opava. Program 

plný tance, her a soutěží byl určen žákům 1. až 5. ročníku a také dětem z okolních mateřských 

škol. Myslíme si, že se dětem i jejich rodičům akce líbila a všichni odcházeli domů s pěknými 

zážitky.  
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Školní ples 

V sobotu 25. 2. 2017 se v sále Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnil „Školní ples“ 

pořádaný členy SRPDŠ školy. K tanci hrála hudební skupina Expedice Apalucha. Program 

zpestřily dva kulturní vstupy. V tom prvním se představili mladí stepaři a jejich taneční mistr 

Miroslav Spáčil. Ve druhém vstupu nám členka taneční školy „Dance4Life“ Anežka Petrová 

zatančila sólový tanec. Hru na saxofon nám potom předvedla Sabrina Grigarčíková. Všechna 

vystoupení se moc povedla a sklidila velký aplaus. Úderem půlnoci začalo losování tomboly o 

celkem 190 cen. Kromě menších výher organizátoři zajistili také řadu hodnotných cen: 

tiskárnu, wellness poukaz, zájezd do Vídně, magnetofon, DVD přehrávač, mobilní telefon a 

hlavní cenu LCD televizor. Skupina Expedice Apalucha potom hrála k tanci téměř do 3 hodin. 

Velké poděkování za přípravu a organizaci plesu si zaslouží členové SRPDŠ. Také nesmíme 

zapomenout poděkovat všem sponzorům této akce. (Karel Frýdl).  

  
 

Den dětí – NÁMOŘNÍCI A PIRÁTI 

První červnové pondělí zakotvili na školní zahradě námořníci a piráti. Všichni malí 

návštěvníci školy se vydali za jejich pokladem a cestou plnili veselé úkoly, připravené učiteli 

v pruhovaných tričkách. Vyzkoušeli si zakotvení lodi, zachraňovali se před ztroskotáním, 

vykopávali ukryté mince nebo prokazovali svou obratnost při lovení velryby a dalších 

činnostech, které musí zvládnout každý mladý námořník. A poklad? Ten nakonec všichni 

snědli.  
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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 1.11.2016.  Třídní schůzky a konzultace byly na 

podzim 13. 10. a 8. 12. 2016 a 27. dubna 2017. 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 2017.  

 

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 žákovské soutěže. 9. třída hraje 1. ligu mladšího dorostu. 

 

Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti. 

Matěj Machovský si vybudoval pozici brankářské jedničky v extraligové Plzni a v následující 

sezóně 2017/2018 se zkusí prosadit v týmu NHL Detroit Red Wings Stars. Jan Štencel 

vybojoval extraligový titul s týmem Kometa Brno. Radek Faksa prožil výbornou sezónu 

v týmu NHL Dalas Stars a na příští rok podepsal novou smlouvu. Tomáš Černý podepsal na 

sezónu 2017/2018 smlouvu s týmem KHL Slovan Bratislava. 

 

 

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

zahraniční zájezdy. 

 

Polsko 

"Hurá! Gól! Bij! Do toho!" ozývalo se ze všech stran druhou květnovou středu. Přijely k nám 

totiž na návštěvu děti z družební školy v polských Markowicích. Ze společných tvořivých 

dílen ve třídách si odnesly hezké výrobky a hned poté vyběhly na hřiště a do tělocvičen. 

Čekala je mezinárodní přátelská utkání ve vybíjené, fotbale a dalších zajímavých disciplínách. 

Hlasité povzbuzování pak vystřídal vítězný pokřik domácích. Po obědě jeli hosté obdivovat 

krásy zámku v Hradci nad Moravicí. Návštěva byla příjemná, počasí vyšlo na jedničku. Teď 
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už se jen těšíme, že za rok vyjedeme zase my. K setkání se uskutečnilo ve středu 10.5.2017. 

(Eliška Drápelová) 

  
 

 

 

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,- 

 Sponzorské dary Grafico 5000,- 5000,- 

 Věcné dary pro školní ples cca 30000 30000 

 

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, Hasičský záchranný sbor MSK 
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Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 

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

      náklady a výnosy 2016 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2016     

Vráceno v 
průběhu 
roku zpět 
na účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2016 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2016 

Předepsaná 
výše vratky 
dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci 
při 

finančním 
vypořádání 

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2 

  Neinvestiční dotace celkem 18 369 333,00 0,00 18 369 333,00 18 369 333,00 0,00 

  v tom:           

33353 
Přímé náklady na vzdělávání 
(NIV celkem) 17 799 000,00 0,00 17 799 000,00 17 799 000,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 12 700 000   12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 80 000   80 000,00 80 000,00 0,00 

  
         c) ostatní (pojistné + 
FKSP+ ONIV) 5 019 000   5 019 000,00 5 019 000,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého 
jazyka přizpůsobená 

potřebám žáků - cizinců z tzv. 
třetích zemí na rok 2016 

33 002,00 

  33 002,00 33 002,00 0,00 

33025 Kompenzační učební 
pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 
2016 

13 600,00 

  13 600,00 13 600,00 0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích 
v roce 2015 - Excelence 
středních škol 2015 

  

  0,00 0,00 0,00 

33043 Podpora implementace Etické 
výchovy do vzdělávání 
v základních školách 
a v nižších ročnících 
víceletých gymnázií v roce 
2016 

84 190,00 

  84 190,00 84 190,00 0,00 

33044 Podpora logopedické 
prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2016 

  
  0,00 0,00 0,00 

33050 Rozvojový program na 
podporu školních psychologů 
a školních speciálních 
pedagogů ve školách a 
metodiků – specialistů 
ve školských poradenských 
zařízeních na období leden - 
srpen 2016 

  

  0,00 0,00 0,00 

33050 Rozvojový program na 
podporu školních psychologů 
a školních speciálních 

pedagogů ve školách a 
metodiků – specialistů 
ve školských poradenských 

  

  0,00 0,00 0,00 
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zařízeních na období září - 

prosinec 2016 

33052 Rozvojový program Zvýšení 
platů pracovníků RgŠ v roce 
2016 439 541,00 0,00 439 541,00 439 541,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 324 384   324 384,00 324 384,00 0,00 
           b) ostatní (pojistné + 

FKSP) 
115 157 

  115 157,00 115 157,00 0,00 
33065 Hodnocení žáků a škol 

podle výsledků v soutěžích ve 
školním roce 2015/2016 - 
Excelence základních škol 
2016     0,00 0,00 0,00 

33166 Soutěže     0,00 0,00 0,00 

33435 Zajištění podmínek 
základního vzdělávání 
nezletilých azylantů, osob 
požívajících doplňkové 
ochrany, žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany na 
území ČR a dětí cizinců 
umístěných v zařízení pro 
zajištění cizinců na rok 2016 

  

  0,00 0,00 0,00 

33435 Zajištění bezplatné přípravy 
k začlenění do základního 
vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského 

státu Evropské unie na rok 
2016 

  

  0,00 0,00 0,00 

33457 Financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a 
studenty se sociálním 
znevýhodněním na období 
leden - srpen 2016 - modul B 

  

  0,00 0,00 0,00 

33457 Financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a 
studenty se sociálním 
znevýhodněním na období 

září - prosinec 2016 - modul 
B 

  

  0,00 0,00 0,00 

       Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem  

(vyhláška o finančním vypořádání). 
     

       Vysvětlivky: 
     sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet 

příjemce do 31. 12. 2016 
   sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí 

finanční vypořádání, zpět na účet kraje 
sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku 
na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d) 
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z 
poskytnuté dotace k 31. 12. 2016 

   sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 
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b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

viz. Příloha č.2 

 

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

 
  

 
Oprava a údržba Částka celkem v tis. 

Podlahářské práce (třídy, kanceláře) 141,5 

Malířské a natěračské práce 140,0 

Oprava zářivkového osvětlení 24,3 

Instalatérské práce, výměna čerpadla 23,0 

Oprava plotu na školní zahradě 17,4 

Výměna dveřní stěny u spojovací chodby 83,2 

Rekonstrukce sociálního zařízení (1. šatna) v přízemí u 

velké tělocvičny 
180,9 

Rekonstrukce sociálního zařízení (2. šatna) v přízemí u 

velké tělocvičny 
162,0 

Výměna ohřívače na teplou vodu u MTV 17,2 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů 
Částka celkem 

Oprava dlažby ve spojovací chodbě vč. dokumentace 
447,2 

Rekonstrukce atria včetně technické dokumentace 

(1075,34+57,9) 
1133,240 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 
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Část XI. 
 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

RP  
 Bezplatná výuka 

českého jazyka 

přizpůsobená 

potřebám žáků - 

cizinců z třetích 

zemí“ na rok 

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  

442 19  

 

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  

6 1  
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Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

Část XIV. 

 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Odbory spolupráce při sestavování rozpočtu FKSP, 

řešení organizačních záležitostí školy 

- 

Městská policie Opava  besedy s žáky, dopravní hřiště 80 

Hokejový klub Opava s.r.o. hokejové třídy 35 

Basketbalový klub Opava basketbalová přípravka 25 

Areka OZDM 6 

ČČK poskytnutí prostor pro akce  

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 

MŠ Opava, Jateční, MŠ 

Opava Mostní, MŠ Opava, 

Šrámkova 

návštěva 1. tříd, představení pro žáky, zápis na 

nečisto. program školička, divadelní 

představení ke Dni dětí 

140 

HZS Přednášky – Hasík 2. a 6. ročník 97 

Autoškola Jany Dopravní výchova 3. ročník 46 

Slezské gymnázium Projekt Emise 9 

SHŠ  Dětský den pro 3. ročník 46 

Slezská tvorba Výroba baněk  92 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 100 

Mendelovo gymnázium Přírodovědná soutěž 3 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 31.8. 2017 

státní fondy ne 0 0 

programy EU Podpora společného vzdělávání na ZŠ 

Opava, Edvarda Beneše 2 
1172733 293982,48 

Projekty MŠMT RP Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená žákům – cizincům třetích 

zemí na rok 2016 zemí 

33002 33002 

 RP Podpora implementace etické výuky do 

vzdělávání v základních školách a nižších 

ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 

84190 84190 

jiné projekty ne   
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Obecní dům Animační programy 100 

MODEL obaly Výtvarná soutěž, exkurze 55 

AŠSK Opava Organizace okresního kola ve volejbale a 

košíkové 

150 

Slezská univerzita v Opavě Kurzy první pomoci pro 2. a 6. ročník 97 

Armáda ČR Spolupráce při organizaci branného závodu 2. 

stupně 

150 

SVČ Opava Spolupráce na akcích – branný závod, sportovní 

kurzy 

150 

 

Zpracoval dne: 9. 10. 2017  

Mgr. Karel Frýdl 

                 ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2017 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 10.10. 2017 a schválena školskou radou na schůzi dne 10.10. 2017. 

 

 

 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2016/2017 

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 2. místo   

německý jazyk 2x 3. místo   

francouzský jazyk  účast  

ruský jazyk účast   

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA účast   

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2. a 3. místo  10 místo   

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN účast     

A13) PYTHAGORIÁDA účast     

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST účast   

      

Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS    5. místo 8. místo 

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT  2.místo   

        

Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 
SPOŘITELNOU 1x 4. místo   
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B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 3x3.místo,    

B47) PŘESPOLNÍ BĚH 1x  1 místo    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x1. místo,     

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP účast     

B48) BASKETBAL ZŠ 1x2 místo   

B49) PLAVÁNÍ 4x3. místo    

B47)Vybíjená účast   

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 3x 1. místo 1.2. a 3. místo   

Házená 3. místo   

Jiné soutěže 

Školní liga miniházené 3. místo      

Konverzační soutěž ve Šternberku - německý jazyk 2x 4.místo   

Konverzační soutěž ve Šternberku - anglický jazyk 1. místo   

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR  3. místo reg. kolo 14. místo 

Bajtík  3. místo  

    

    

 



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016 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 31.12.2016 

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 

použito  
k 31.12.2015 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

      

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2016 

(stat.v. P1-04)  

  

 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 40,11 40,615 

  

 

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 32,552 

  

 
                       nepedagogičtí pracovníci x 8,063 

   

 

 

 

 
Náklady v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

      
 

Účet - položky Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Plán 2016 

Navýšení- 

snížení 
finan. plánu 

2016 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2016 v % 

Plán 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   343,59 0,00 238,67 582,26 582,26 169,46 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-5136 30,00   137,81 167,81 167,81 559,36     

           - drobný  hmot. Majetek-5137 87,00   -33,57 53,43 53,43 61,41     

           - spotřeba materiálů ostatní-5139 219,59   137,85 357,44 357,44 162,77 3,00 1,00 

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)-5133 2,00   1,59 3,59 3,59 179,55     

502 Spotřeba energie  1841,01 0,00 -353,65 1487,36 1487,36 80,79 60,00 78,00 

v tom - spotřeba vody        153,78   16,95 170,73 170,73 111,02 4,00 3,832,50 

           - ÚT a ohřev vody 1225,00   -225,41 999,59 999,59 81,60 40,00 49,33 

           - spotřeba plynu 100,00   -30,30 69,70 69,70 69,70 6,00 16,46 

           - spotřeba el. energie 267,64   -22,45 245,19 245,19 91,61 10,00 12,21 

           - pohonné hmoty a maziva 1,00   1,15 2,15 2,15 214,90     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 93,59   -93,59 0,00   0,00     

511 Opravy a udržování 1186,70   -294,29 892,41 892,41 75,20 2,00 3,67 

512 Cestovné 5,01   -4,02 0,99 0,99 19,84     

513 Náklady na reprezentaci 10,00   -10,00 0,00 0,00 0,00     

518 Ostatní služby        541,68 -44,00 262,72 760,40 760,40 140,38 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní-5161 3,00   0,48 3,48 3,48 115,90     

           - služby telekom. a radiokom.-5162 40,00   -14,83 25,17 25,17 62,93     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní-5166 20,00   -20,00 0,00   0,00     

           - školení a vzdělávání-5167 30,00   -12,13 17,87 17,87 59,57     

           - nákup služeb ostatní-5169 95,48   315,68 411,16 411,16 430,63     

           - programové vybavení (DDNM)-5172 2,00   -2,00 0,00   0,00     

           - výměna písku - otevřené zahrady 10,00   -10,00 0,00   0,00     

           - internet-5162 15,00   0,00 15,00 15,00 100,00     
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           - správa sítě-5169 60,00   -5,55 54,45 54,45 90,75     

           - bankovní poplatky-5163 10,00   1,20 11,20 11,20 111,95     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto-5168 90,00   14,50 104,50 104,50 116,11     

           - PV 52,20   -4,63 47,57 47,57 91,14     

           - LV 114,00 -44,00 0,00 70,00 70,00 61,40     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 105,00 0,00 19,78 124,78 124,78 118,83 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00         

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 105,00   19,78 124,78 124,78 118,83     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 35,70 0,00 -18,27 17,43 17,43 48,84 0,00 0,00 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 35,70   -18,27 17,43 17,43 48,84     

525 Jiné sociální pojištění     0,11 0,11 0,11       

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 2,64 2,64 2,64   0,00 0,00 

v tom  - FKSP zaměstnanců     2,64 2,64 2,64       

           - 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 3,42 9,42 9,42 156,93 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 6,00   3,42 9,42 9,42 156,93     

          - ostatní     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 981,33   3,45 984,79 984,79 100,35 6,21 6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 90,00   87,74 177,74 177,74 197,48     

Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

v tom       0,00 0,00         

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

Náklady celkem 5146,02 -44,00 -61,70 5040,32 5040,32 97,95 71,21 88,88 
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Výnosy v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

      

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016 Úpravy finančního plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2016 v % 

Plán 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 100,00   1,81 101,81 101,81 101,81     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 0,50   -0,25 0,25 0,25 50,20     

Použití rezervního fondu do 

výnosů 25,00   51,15 76,15 76,15 304,59     

Použití investičního fondu do 

výnosů 300,00   -157,96 142,04 142,04 47,35     

Použití fondu odměn do výnosů     22,44 22,44 22,44       

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4,50 0,00 5,00 9,50 9,50 211,18 210,00 229,06 

v tom:      0,00 0,00         

 - druhopis vysvědčení     0,50 0,50 0,50       

 - poplatky za služby-reklamace 1,00   1,00 2,00 2,00 199,90     

 - za poškozené knihy a majetek 3,50   3,50 7,00 7,00 200,11     

 - pronájmy     0,00 0,00         

      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 430,00 0,00 -77,81 352,19 352,19 81,90 210,00 229,06 

                

  NÁKLADY CELKEM  Hlavní činnost Doplňková činnost 
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Plán 2016 
Navýšení - snížení finan. plánu 

2016 zřiz. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2016 v % 

Plán 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

  5146,02 -44,00 -61,70 5040,32 5040,32 97,95 71,21 88,88 

          

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016     

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2016 

Skutečnost 
k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2016 v % 

Plán 

2016 

Skutečnost 
k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

  
4716,02   -16,11 4688,13 4688,13 99,41 138,79 140,18 

     

HČ-

dotace od 

zřizov. 

HČ-

dotace od 

zřizov. 

0,00 
 

Zisk z DČ 

      

  Zisk z HČ 

  
Vypsat ostatní 

nejmenované položky z 

nákladů (finanční 

prostředky z jiných 

zdrojů- dotace, 

projekty...) 

Hlavní činnost 

  

 

Plán 2016 
Navýšení finančního plánu 2016 

zřiz. 
  

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2016 

Skutečnost 
k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2016 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 0,00 
    

 - z doplňkové činnosti 136 347,00 

    Celkem k 31.12.2016 před zdaněním 136 347,00 

    Předpokládané zdanění celkem 0,00 

    Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 136 347,00 

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

    Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 136 347,00 

    Transfer 360 019,76 

    Upravený hosp. výsledek včetně transferu 496 366,76 

    

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

činnosti: 

       

       

       Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2016 za IČ (v Kč) 

Ukazatel v plné výši 
  

  
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2016 4 688 133 

    
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016 37 

    
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  126 706 

    

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

   

Ukazatel Stav k 31.12.2016 

Návrh na 

příděl ze ZHV 

2016 

Návrh na 

převod v 

roce 2016 

Současný 

aktuální 

stav k datu 

zpracování 

 Rezervní fond 383 815,19 58 615,45 x 368 283,17 

 Fond odměn 50 000,00 100 000,00 x 127 564,00 

 Investiční fond   289 420,20 x x 5 135,20 
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Převod z rezervního do investičního fondu x x   x 

 

       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: 
 

     

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2016 

     Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2015 a 2016 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2015 a 2016) 
 

Účet Brutto 2015 Brutto 2016 
Pohyb 

majetku 
Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

013     0,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

018 a 
019 

222 666,00 222 666,00 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 
65 506 
143,27 

66 639 
383,27 

1 133 
240,00 

přírůstky Kč celkem: rekonstrukce atria vč. projekt.dokumentace 

úbytky Kč celkem: 

022 723 226,20 677 096,20 -46 130,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: televizor Goldstar,ovládací pult do JU,barevný televizor Color 452 

028 a 
029 

6 928 
278,41 

6 808 
310,38 

-119 
968,03 

přírůstky Kč celkem: 366.840,87-tiskárna,kop.stroj,vysavače,úkl.vozíky,stůl žákovský,skříň polic.,aku 
vrtačka, Pc do učeben... 

úbytky Kč celkem: 486.808,90-video, PC,TV,odraz.můstek,aut.pračka,přenos.WC, koberec, stůl pod 
PC… 

     

     přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč, hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 
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