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ŠKOLNÍ ROK 2019/20 
 

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: 

 

553 712 525 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

info@zsedvardabenese.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.zsedvardabenese.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Statutární město Opava 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Karel Frýdl, od1.1.2020 Mgr. Simona Horáková 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

 Mgr. Simona Horáková, od 1.1.2020 Mgr. Karel Frýdl 

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. Věra Kořistková,  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: 80 žáků 

 

 

mailto:info@zsedvardabenese.cz
http://www.zsedvardabenese.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 6 skupinách, účastnilo se jí 103 žáků.  

Jako první cizí jazyk vyučujeme  angličtinu. V šestých třídách, kde se začíná učit druhý cizí 

jazyk, si žáci mohli vybrat z německého, francouzského nebo ruského jazyka. Žáci si vybrali 

německý 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 38 žáků. Na prvním stupni 

bylo do hokejové přípravy zapojeno 25 chlapců ze čtvrtých a pátých tříd. 

 

Část III. 

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 38 36,774 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

11 9,840 

0 0 

 

 Podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků 

nepatřících do 

spádového 

obvodu školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2019 

800 2 60 3 46 2 

 

Část V. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 42 42 0 0 

2. 44 42 2 0 

3. 48 42 6 0 

4. 52 42 10 0 

5. 54 37 17 0 

Celkem za 1 st. 240 205 35 0 

6. 65 45 20 0 

7. 54 30 24 0 

8. 56 34 22 0 

9. 52 26 26 0 

Celkem za 2. st. 227 135 92 0 

Celkem za školu 467 340 127 0 

 

Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 7 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 29 

Střední vzdělání s výučním listem 16 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 52 
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Zpráva výchovného poradce 

Přestože průběh druhého pololetí značně ovlivnila opatření z důvodu celostátní karantény, 

byly hlavní úkoly vyplývající z plánu práce výchovného poradce splněny. 

Vycházejícím žákům byly s pololetním vysvědčením předány přihlášky na SŠ. V každé třídě 

byla provedena instruktáž o způsobu doplnění zbývajících informací a o dalším postupu 

přijímacího řízení. Potvrzené přihlášky byly po předchozí kontrole a evidenci vráceny žákům, 

kteří je doručili na příslušné školy. Také zápisové lístky byly rozdány a zaevidovány. Jejich 

distribuci přerušila karanténa, a proto si je mohli rodiče vyzvedávat na sekretariátu školy. 

Poučení o jejich vyplňování a dalším postupu bylo zveřejněno na webových stránkách školy. 

Žáci, kteří se hlásili na maturitní obory, obdrželi zápisové lístky v den nástupu 

do školy v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Současně byli poučeni o dalším postupu  

a možnostech během přijímacího řízení. Ve spolupráci s třídními učiteli byla průběžně 

sledována úspěšnost našich žáků. 

V průběhu přijímacího řízení došlo letos k několika zásadním změnám. Byla vyloučena 

možnost odvolání proti nepřijetí a termín podání zápisových lístků byl zkrácen na 5 dní. 

Písemné testy psali uchazeči pouze jednou. Termín konání přijímacích zkoušek byl odložen 

na 8. 6. 2020. Příprava probíhala individuálně s pomocí vyučujících přes MOODLE a v online 

hodinách, s využitím e-mailové komunikace. Čtyři týdny před stanoveným termínem zkoušek 

mohli zájemci využít nabídku přímé výuky M a ČJ ve škole s dotací 4 vyučovacích hodin 

týdně po 60 minutách. Této možnosti využili všichni kromě jedné žákyně, které bránily 

zdravotní důvody.  

Před zkouškami byli žáci poučeni výchovnou poradkyní o všem, s čím musí počítat během 

přijímacího řízení a o následných možnostech v případě nepřijetí. Současně jim byla 

nabídnuta pomoc formou e-mailové, případně telefonické komunikace s výchovnou 

poradkyní. Této možnosti následně využívali někteří žáci i jejich rodiče. Náročnější problémy 

pak řešili rodiče s výchovnou poradkyní na dohodnuté konzultaci přímo ve škole. 

V současné době jsou přijati všichni z 52 absolventů na některou ze středních škol.  

Na gymnázia bylo přijato 7 žáků z 13 uchazečů o toto studium. Většina si vybrala Mendelovo 

gymnázium. Na učební obory nastupuje 16 našich žáků. Je to o polovinu více ve srovnáním 

s minulým školním rokem. Z ostatních SŠ byl největší zájem o Obchodní akademii  

H. Kvapilové (9 žáků), SŠ hotelnictví (6 žáků), SŠ zemědělskou (5 žáků) a SŠ zdravotnickou 

(4 žáci). Na ostatní opavské školy se hlásili 1 – 3 uchazeči. O mimoopavské školy projevili 

zájem 3 naši žáci. Po letech se přihlásil žák, s vyhraněným zájmem o rybářství,  

na SŠ rybářskou do Třeboně a byl přijat. Na soukromé školy odchází studovat 3 žáci. 

Chlapci upřednostnili technické obory. Většina našich absolventů si vybrala střední školy 

našeho regionu. 
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Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

3 6 + 7 = 13 

13 : 3 = 4,333 

              13 : 467 = 0,0278 

  
 

 

Zpráva školního speciálního pedagoga 

 
Seznam žáků se stanoveným PO ke dni  30. 6. 2020: 

Počet žáků se stupněm PO 1 –   8 žáků 

Počet žáků se stupněm PO 2 – 64 žáků 

Počet žáků se stupněm PO 3 – 12 žáků 

 

 

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI  ŠSP: 
 

ZAMĚŘENÍ Počet 

klientů 

(rodin) 

Individuální 

péče 

Skupinová 

péče 

Počet hodin 

Pravidelná práce s  dětmi se spec. vzděl. 

potřebami, předmět speciálně pedagogická 

péče 45 

Výuka předmětu probíhala prezenčně do data  

10.3. 2020. Následně byla zahájena výuka distanční 

formou, prostřednictvím vzdělávací aplikace na 

podporu rozvoje kognitivních a percepčních 

schopností.  

Předmět Čeština cizí jazyk  
3 

Výuka předmětu probíhala prezenčně do data  

10.3. 2020. 

Terapeutická, diagnostická, konzultační a intervenční činnost probíhala ve standardním režimu do data 10.3. 2020.   

Po tomto datu probíhala zejména konzultační činnost, a to na vyžádání, prostřednictvím mailů nebo telefonicky.  

 

 

ODBORNÉ ČINNOSTI  ŠSP – spolupráce s externími kolegy : 

 

 

PRACOVIŠTĚ Náplň činnosti  

SPC Srdce (MP, TP) Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

SPC Havlíčkova (vady řeči) Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

SPC Havlíčkova (vady zraku) Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

PPP Opava Intenzivní spolupráce. Konzultace žáků, 

nastavení PO na školní rok 2020/2021. 
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Meta, Praha Konzultace legislativních změn, domluva na 

proškolování souvisejícího s aktuálními změnami 

ve vzdělávání žáků s OMJ. 

PPP Bruntál  Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

PPP Krnov Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

SPC Praha Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 

2020/2021. 

NIDV Ostrava Lektorská činnost. Domluva na spolupráci a 

podpoře pedagogů školy. 

 

 

Činnosti ŠSP – nepřímá práce: 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI POČET HODIN 
Edupraxe, Seminář Školní poradenské pracoviště, podpora poradenské práce 

25.1. 2020 

8 

Výcvik FIE – Ostrava, Feuersteinovo instrumentální obohacení 

3.2. 2020 – 9.2. 2020 

40 

Výcvik Kompletní krizová intervence, Déčko Liberec z.s., skupina Ostrava 

18.10. 2019 – 17.5.2020, celkem 150 hodin, pátek - neděle 

 

100 

Seminář : Práce s nadanými žáky  3 

 

Mgr. Radana Petrželová 

 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 

Zpráva školního metodika prevence za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020 

V průběhu 1. pololetí tohoto školního roku dále spolupracují členové školního 

poradenského pracoviště, jejímiž členy jsou výchovný poradce Mgr. Ivana Tesárková, školní 

metodik prevence Mgr. Miroslava Stošenovská a školní speciální pedagog Mgr. Radana 

Petrželová. 

Žákům k dispozici Schránka důvěry vedle sborovny a „Školní vrba“, schránka důvěry  

na webu školy, kterou mohou žáci i rodiče využívat k oznámení či řešení problémů. 

Dokumenty prevence rizikového chování (školní prevence strategie, min. plán prevence, plán 

prevence a řešení šikany, krizový plán) byly umístěny v kabinetu MP a na webových 

stránkách školy. Škola také využívá „podpůrný preventivní program“ vypracovaný 

pracovníky CPIV v Opavě. Kvalita a přístupnost školních prevence dokumentů byla oceněna  

i v tomto dokumentu. 

Probíhaly porady ŠPP s vedením školy. Již v minulém školním roce došlo k přerozdělení 

kompetencí mezi pracovníky ŠPP. Vedením ŠPP byla nově pověřena  

Mgr. Radana Petrželová. 

Dalším rokem pracují učitelé a žáci s tématy etické výchovy, kterou jsme zavedli  

jako integrovaný a samostatný předmět, což bylo zakomponováno do ŠVP i MPP.  Tento fakt 
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se projevuje v prohlubování vztahů mezi žáky i učiteli ve třídách a pozitivně ovlivňuje klima  

i preventivní práci ve škole. 

     Problémy a celkové klima v jednotlivých třídách jsou průběžně monitorovány a řešeny MP 

ve spolupráci se všemi pedagogy, vedením školy a školním poradenským pracovištěm. 

Problémoví žáci i v tomto školním roce využívají individuálních konzultací, což velmi 

přispívá k celkovému náhledu na klima tříd, školy a napomáhá včasnému řešení problémů. 

Témata primární prevence jsou také součástí školního vzdělávacího programu. 

Žáci vyššího stupně zpracovávají v tomto školním roce anketu o šikaně, která bude 

vyhodnocena ve druhém pololetí školního roku. 

Žáci 2. a 6. ročníku absolvovali preventivní program. „Hasík“ s pracovníky HS Opava. 

Ve třídě 4.B byla v minulém školním roce provedena důkladná diagnostika vztahů  

ve spolupráci s PPP v Opavě. Na její výsledky navázaly další kroky ke zlepšení klimatu 

v tomto kolektivu, nyní 5.B. Jeden žák byl přeřazen do třídy 5.A, přičemž toto opatření se jeví 

jako účinné. 

U žáků 2. stupně také proběhl preventivní cyklus o kyberšikaně v rámci hodin Ov, projekt 

„Bezpečný internet“ a „E-bezpečí“. Dokument „Seznam se bezpečně 1., 2.“ je také 

zpřístupněn na webových stránkách školy. 

V 7.A proběhla beseda spol. Anabell o poruchách příjmu potravy. 

V rámci dne boje proti AIDS se žáci 9. ročníku zúčastnili interaktivního preventivního 

programu v Obecním domě v Opavě a kurzu poskytování první pomoci. 

V 8. třídách byl probrán cyklus „Řekni drogám ne“ a „Dokumentární filmy o drogách“ 

v hodinách Ov a Etv. 

V 6. ročníku proběhl cyklus „Nechte mě bejt“ o nebezpečných situacích a osobním 

bezpečí. Dále také cyklus dokumentů „Jsme jací jsme “ k tématu tolerance a kvalitních 

mezilidských vztahů.  

Žáci 2. stupně byli seznámeni s filmy „Mezi stěnami“ o šikaně, „Na hraně“ o manipulaci  

a nově s filmem „Na hory“ o nebezpečí na internetu. Témata byla dále zpracována s dětmi 

v hodinách Ov a Etv. 

Dívky 9. tříd navštívily přednášku SGO Help P3 o poruchách příjmu potravy. 

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

které letos proběhly ve spolupráci s CI Opava v rekreačním zařízení Bílá Holubice  

v Mokřinkách. 

Žáci mají k dispozici knihovničku s preventivními materiály v žákovské knihovně. 

Témata prevence jsou průběžně probírána jako součást učiva v jednotlivých ročnících           

dle školního učebního plánu. 

MP se pravidelně účastní DVPP, porad a školení pro MP. V poslední době to byla 

především témata „krizové intervence pedagoga“, „vrstevnický program – šikana“. Poznatky 

a nové informace předává ostatním pracovníkům školy na poradách a schůzkách ŠPP. 

V tomto pololetí ŠPP řešilo několik případů narušených vztahů mezi spolužáky. PČR 

vyšetřovala případ nebezpečí na internetu mezi žáky 6. tříd. 

K budování etického klimatu školy také přispívá spolupráce Žákovského parlamentu 

se SU, OZDM a Charitou v Opavě na společných charitativních akcích. 
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Na počátku 2. pololetí se členové ŠPP a vedení školy zúčastnili semináře s tématikou 

kompetencí a zkvalitnění práce tohoto školního pracoviště. Došlo k opětovnému vyjasňování 

kompetencí jednotlivých členů a uložení úkolů na nastávající období. 

MP vypracovala žádost o dotaci na adaptační programy ve 4. a 6. třídách v rámci projektu 

vyhlášeného KÚMSK. Tyto dlouhodobé preventivní programy jsou zaměřeny především  

na zkvalitnění spolupráce školy, rodiny a trenérů hokejových týmů našich žáků. 

Žáci 6. ročníku se zúčastnili projekce filmu „V síti“ s následnou besedou s tvůrci filmu. 

Dále bylo téma zpracováno v hodinách Ov a třídnických hodinách. MP absolvovala projekci 

filmu také, ale v nezkrácené formě. 

Členové ŠPP vypracovali nové plány práce tohoto pracoviště. 

Na 2. pololetí školního roku byly naplánovány další aktivity, k jejichž realizaci kvůli 

epidemiologické situaci v ČR nedošlo (Beseda s Dr. Šnajdrovou o HIV a AIDS pro 8. ročník, 

program „Abstinent“ pro 80 žáků 2. stupně, seminář k projektu KÚMSK – ten proběhl  

on-line. 

 

 

Činnost na úseku prevence rizikového chování 
Počet 

akcí Počet zúčastněných 

  
 

žáků pedagogů 

Přednášky:     

Čas proměn – Procter Gamble 3 55 3 

Help P3 – SGO 1 22 1 

Dopravní výchova - MP 4 98 4 

Světový den bez tabáku - MMO 1 55 2 

Den boje s AIDS 1 52 2 

Poskytování první pomoci - ZZS 1 58 1 

BESIP – PČR 1 52 2 

Krizová intervence pedagoga 1  3 

Hasík – HS 4 96 4 

Adaptační kurz pro 6.ročník – CI 3 55 6 

Anketa o drogách, šikaně  135 1 

V síti  – bezpečí na internetu 2 60 6 

Filmové dokumenty (součást vyuč. hodin):    

Když musíš, tak musíš – návykové látky  58 2 

Jeden svět – tolerance, xenofobie, rasismus…  263 6 

Nechte mě bejt – osobní bezpečí  47 2 

Seznam se bezpečně – bezpečné chování na internetu  56 2 

Mezi stěnami – šikana  53 2 

Mezi nimi – prevence AIDS  59 2 

Sami – poruchy příjmu potravy  53 2 

Kdo jiný – domácí násilí  50 2 

Jakub – domácí násilí  54 2 

Na hraně – manipulace  98 4 

Dokumentární filmy o drogách  

Řekni drogám ne – návykové látky  55 2 
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Dostaneme tě…– kyberšikana  47 2 

Pro rodiče:    

I kyberšikana bolí, Náv. látky – brožury, letáky    

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 akce, které byly financovány z různých projektů zejména „Šablony II“.   

Proběhla také dvě školení určena pro celou sborovnu. Jeden učitel absolvoval školení RWC 

pro pokročilé (kritické myšlení) v rozsahu 64 hodin. Dva učitelé matematiky absolvovali 

týdenní prázdninový kurz „Matematika Hejného metodou“. Jeden pedagogický pracovník 

ukončil studium „Výchovného poradenství“. Ředitelka školy zahájila funkční studium pro 

ředitele škol. Jeden pracovník zahájil vzdělání pro metodiky prevence. Vzdělávací akce 

speciální pedagožky jsou evidovány samostatně.  

  

Typ kurzu Počet ped. 

Školení pro kolektiv:  

Inkluze (šablony II)  29 

Office 365 pro všechny (šablony II)  20 

Individuální akce:  

Krizová intervence jako nástroj v rukou pedagoga 3 

Začínáme s robotikou a programováním na ZŠ 1 

Augmentativní a alternativní komunikace ve školní praxi 4 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání  1 

Badatelsky orientovaná výuka Katalogové číslo kurzu 1 

Řešení nevhodného chování u ž. s ADHD a PAS 1 

Neučí se a ještě zlobí 1 

Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 1 

Krizová intervence jako nástroj v rukou pedagoga 3 

Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu  4 

Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany 1 

Aktivní učitel v matematice 2 

Digitální technologie ve výuce Rj 1 

Metodická poradna pro ZŘŠ 1 

Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 1 

Spolupráce školy a OSPOD 1 
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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 do 11.3. 2020 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  

 

Adaptační kurzy 

Adaptační kurzy tříd 6.A, B, C se uskutečnily od 17. do 19. září 2019  v turistickém centru 

Bílá Holubice ve spolupráci s CI Opava. Cílem kurzů je zlepšování vztahů mezi žáky  

ve škole, proto se celý pobyt nesl ve znamení her, zábavy a poznávání se. Počasí nám přálo, 

zázemí skvělé, příroda překrásná, tedy výborné podmínky pro utužování vztahů v nových 

třídních kolektivech. 

  

 

  
 

Oslavy 30. výročí Sametové revoluce na ZŠ Edvarda Beneše 

 

Toto významné výročí jsme si připomněli v pátek 15.11. 2019.  V tento „retro den“ 

probíhala výuka bez interaktivní techniky, učitelé si museli vystačit pouze s křídou  

a pomůckami, které používali v minulosti. Hned na začátku 1. hodiny připomněli žáci  

9. ročníku události 17. listopadu v rozhlasové relaci. Během vyučování probíhaly diskuze  

o revoluci i životě v období totality. O přestávkách museli jít všichni žáci na chodbu  

a pochodovat dokola, stejně jak bylo zvykem na většině škol před 30 lety. Ve spojovací 

chodbě žáci a učitelé připravili výstavu, kdy na panelech prezentovali revoluční dění. Žáci  
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se mohli seznámit s osobnostmi Sametové revoluce, revolučními hesly a písněmi, jak probíhal 

listopad 1989 v Opavě a také, jak revoluci vnímali učitelé – na panelu „Rok 1989 očima 

učitelů“. Na dalších žáci popisovali, co pro ně znamená svoboda, zajímavý byl také panel 

„Komiksová revoluce“. Vyvrcholením projektového dne bylo shromáždění ve školním atriu, 

kde žáci oblečení v jedné z barev trikolóry společně vytvořili státní vlajku a výročí událostí 

17. listopadu jsme uctili poslechem skladby Marty Kubišové „Modlitba  pro Martu“. 
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Den profesí 

Také letos (2.12. 2019) se naši žáci 9. ročníku podívali v rámci projektového Dne profesí 

na vybrané střední školy. Podle předběžného průzkumu byli rozděleni do čtyř zájmových 

skupin. Vstříc nám vyšly známé opavské střední školy: Slezské gymnázium, Obchodní 

akademie H. Kvapilové a SPŠ stavební. 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 u žáků i u doprovázejících učitelů.  

 

 

Den lidových zvyků – Vánoční dílny a jarmark  

Další projektový den se konal  v pondělí 2. prosince. V průběhu dopoledne děti   

1. – 8. ročníku pracovaly ve vánočních dílnách připravenými třídními učiteli. Vyrobily si 

ozdoby na stromeček, krabičky na dárky, svícny, vyzkoušely si pečení slaného pečiva apod. 

Druhý den se konal Vánoční jarmark pro rodiče. Ve vánoční tržiště se proměnila spojovací 

chodba, 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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Slavnostní předávání pochval ředitelky školy 

Akce proběhla v malé tělocvičně. Zástupce ředitele školy zhodnotil výsledky prospěchu         

a chování za první pololetí v jednotlivých ročnících 2. stupně. Dále připomněl úspěchy žáků   

v soutěžích a poděkoval žákům, kteří se podíleli na organizaci akcí školy. Na závěr 

vyjmenoval žáky s  pochvalou ředitelky školy a společně s třídními učiteli předal pochvalné 

listy.  

 

  

  

  
 

 

 

Environmentální výchova 

Ve školním roce 2019/2020 byla, stejně jako v předchozích letech, ekologická témata 

průběžně realizována ve výuce většiny předmětů prvního i druhého stupně.  Environmentální 

výchova na naší škole se zabývá především správným tříděním odpadů a vztahem k přírodě, 

k tradicím, k městu.                                                                                                                                  

Škola pokračovala v projektu Recyklohraní, kdy v rámci tohoto programu žáci sbírali  

a odevzdávali víčka od PET lahví, baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, hliník a mobilní 

telefony (soutěž Věnuj mobil) .                                                                                                            

V říjnu jsme organizovali celoškolní sběr papíru. Žáci odevzdali čtyři tuny papíru. 

Květnový sběr papíru v tomto školním roce neproběhl vzhledem k distanční výuce. Součástí 

ŠVP je povinně volitelný předmět Praktikum z přírodopisu pro sedmý a osmý ročník.  

Žáci 2. stupně byli velice úspěšní v soutěži Mladých zoologů v ZOO Ostrava. 
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Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. 

V učebně přírodopisu se žáci 1. – 9. ročníku podle zájmu starají o morče a králíka, popř.  

si je půjčují na víkend. 

Mgr. Blanka Šindelářová se pravidelně zúčastňuje Krajských konferencí EVVO a dalšího 

vzdělávání v této oblasti. 

V měsíci září žáci ve školní družině a školním klubu vyráběli draky, se kterými  

se představili na drakiádě, vyráběli šťávu a dobroty z jablek. Šesté a sedmé ročníky 

absolvovaly exkurzi do Národního muzea v Praze a muzea Antropos v Brně, 6.A, B, C 

adaptační kurzy. 

Měsíc říjen byl věnován Dnu stromů. Zúčastnili jsme se Opavského Dne stromů, kde jsme 

měli pro děti připraveny nejrůznější kvízy a výrobu zvířátek z přírodnin a ve škole jsme  

si Den stromů připomněli akcí pro první stupeň, kterou si připravili starší spolužáci. Slavili 

jsme Halloween, vyráběli jsme dýňové dekorace a ŠK uspořádal soutěž O nejlepší bramborák. 

V listopadu vybraní žáci soutěžili v ostravské ZOO. Žáci prvního stupně ve spolupráci se 

Slezskou tvorbou Opava zdobili baňky a školní klub vyráběl dárky pro děti z DD                     

a  pro babičky a dědečky z domova pro seniory.  

Prosinec se nesl ve vánočním duchu. Proběhly Vánoční dílny a Vánoční jarmark, Vánoční 

dílničky s rodiči na prvním stupni a pečení perníčků s rodiči ve ŠD. 

V lednu žáci čtvrtých a pátých ročníků navštívili výstavu se zimní tématikou ve Slezském 

muzeu, pozorovali jsme ptáčky na krmítku na školní zahradě, vyráběli masky a škrabošky     

na maškarní karneval. 

Pro žáky prvního stupně proběhl v únoru vitamínový den, pokračovala akce Ptáčci            

na krmítku, žáci třetího ročníku navštívili planetárium, páté ročníky se zúčastnily lyžařského 

kurzu. 

Další plánované akce se neuskutečnily z důvodu distanční výuky od 11. března 2020. 

 

 

 

Vánoční turnaj ve vybíjené 

V pondělí 16.12. 2019 se konal 9. ročník "Vánočního turnaje ve vybíjené 5. tříd". Turnaje       

se zúčastnila 4 družstva. Hrálo se systémem „každý s každým“. Po urputném sportovním boji 
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se na 4. místě umístili „Čokoládoví lumíci“, 3. místo obsadil tým „Senioři útočí“, 2. místo 

„Tatranky“ a vítězi turnaje se stali „Borci“. Součástí programu bylo taneční vystoupení děvčat 

5.A. Všichni žáci při slavnostním vyhodnocení obdrželi medaile. O organizaci se postarali 

žáci 8. tříd. 

 

Lyžařské kurzy 

1. a 3. ročník – Tošovice (20.1. – 24.1.2020), 30 žáků Mgr. Zuzana Sidunová,  

Mgr. Petra Macháčová, Lenka Řehulová, instruktoři (Sportovní kurzy)  

5. ročník – Kopřivná – Maja – Malá Morávka, (3.3. – 8.3..2020), 40 žáků, Mgr. Simona 

Horáková, Mgr. Zuzana Sidunová, Mgr. Miloslav Kukol  

7. ročník – Chata Barborka - Praděd (23.2. – 28.2. 202), 44 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. 

 

Lyžařský výcvik 7. ročníku 

Lyžařský výcvik se uskutečnil od 23. do 28. února. Již tradičně jsme byli ubytovaní          

na horské chatě Barborce, která se nachází pod Pradědem. Počasí bylo proměnlivé, teploty 

těsně pod bodem mrazu, tedy ideální podmínky pro lyžování. Kromě výcviku na sjezdových 

lyžích si žáci vyzkoušeli také jízdu na běžkách. Volné chvíle účastníci kurzu trávili hraním 

společenských her, které připravil pan učitel David Růžička. Za zmínku také stojí večerní 

výstup na Praděd. Lyžařský výcvik byl zakončen závodem na běžkách a lyžováním 

v kostýmech. 

 

   
 

Pedagogická praxe studentů 

Ve školním roce 2019/2020 absolvoval pedagogickou praxi 1 student Slezské univerzity 

v Opavě, 2 studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a 1 žákyně Střední pedagogické 

školy Krnov. 
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ad b) Účast na dalších akcích  

 

Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2019/2020 se zúčastnilo plaveckého výcviku 86 dětí ze čtyř tříd  

2. a 3. ročníků. Žáci 2.A a 3.A zahájili výuku ve čtvrtek 21.11. 2019 a poslední lekci měli  mít 

19.3. 2019. (Dvě poslední lekce se neuskutečnily.) 

Žáci 2.B a 3.B zahájili výuku ve středu 26. 2. 2020 a absolvovali pouze jednu lekci. 

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

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

  

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: Královna koloběžka 

(2.ročník), Saturnin (9. ročník), Noc na Karlštejně (5. ročník,). Celkem navštívilo Slezské 

divadlo 120 žáků. Žáci jazykových skupin navštívili „Anglické divadlo“ v prostorách 

Loutkového divadla.  

V Loutkovém divadle se uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. ročníků. 

Žáci svým mladším spolužákům zahráli pohádku Královna koloběžka. s dětmi nacvičila paní 

učitelka Mgr. Romana Chalupská.  

 

  
 

V kině Mír zhlédli žáci 2. stupně výukové pořady „ Kolumbie – zahalená krása“ a “Čína“. 

Žáci 6. ročníku navštívili v rámci prevence filmové představení „V síti“. 

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

knihovnických lekcí. Žáci 1. tříd navštívili program „Vánoční zvyklosti“, který pořádalo 

SVČ. Žáci 3. ročníku byli také na programu „Zdobení baněk“ ve Slezské tvorbě. V Domě 

umění v Opavě navštívili žáci 5.A. a 5.B galerijní animaci „Na návštěvě u grafika“.  

 

Dopravní výchova 

Žáci třetích tříd absolvovali výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti Mírová. 

Výuka na dopravním hřišti v Malých Hošticích pro žáky 4. tříd se neuskutečnila.  
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Hodnocení činnosti školní družiny školní rok 2019 /2020 

Počet přihlášených žáků k 31.1. 2020 činí 134 ve ŠD. 

 

Zajištění činnosti: 

      I. oddělení     1.A + 3.A, 3.B           J. Reichlová       

     II. oddělení     2.A + 2.B                   E. Beková 

    III. oddělení    4.A + 4.B + 3.B          J. Vajdová 

    VI. oddělení    1.B + 3.B                    R. Szabová 

     V. oddělení     2.B + 3.B                    S. Bělová 

     Školní klub     5. – 9. tř.                     J. Böhmová 

 

Vedení kroužků:   

E. Beková – cvičení na trampolínkách, kreativní kroužek 

J. Reichlová – keramika pro začátečníky a pokročilé, solná jeskyně, dívčí klub 

R. Szabová – hra na flétnu, zdravotník, cvičení na gymnastických míčích 

J. Vajdová – sportovní, kroužek Lega 

Kluby Šablony II: 

E. Beková  – čtenářská zdatnost 

J. Reichlová – badatelský klub 

R. Szabová –  deskové hry 

 

Projektové dny (mimo ŠD) Šablony II:     

I. Dětská galerie – zámek Linhartovy 

 Mlýn  Vodníka slámy – I. oddělení 

Na statku – IV. oddělení 

 

Projektové dny (ve ŠD):        

Odpoledne s deskovými hrami – ukázka a hraní  

Adventní tvoření – IV. oddělení 

Sportovní dopoledne – 2. třída 

 

Každé oddělení má pro svou činnost samostatnou hernu. Prostory družiny stále 

zvelebujeme. Velkou sportovní hernu využívají děti jednotlivých oddělení a pohybových 

kroužků denně, pořádáme v ní družinové akce a vyhodnocujeme soutěže.  Prostor ateliéru 

vyžíváme k výtvarným činnostem, keramice, práci s textilem, s papírem a ke stavění z Lega. 

Každé oddělení má svou pravidelnou činnost, kterou obohacujeme o akce pořádané naší 

školní družinou, účastníme se okresních soutěží a také je pořádáme. Spolupracujeme  

se školou (Mikulášská nadílka, Maškarní karneval), s Obecním domem v Opavě, Okresní 

knihovnou P. Bezruče, Domem umění, Slezským muzeem (malování baněk).  

Akce ŠD: turnaj ve florbale, soutěž v překážkové dráze, skládání a létaní papírových 

vlaštovek, noční družina, pěvecká soutěž – téma barvy, tematické výtvarné soutěže, návštěva 

animací v Obecním domě, v Okresní knihovně, v SVČ, Památníku P. Bezruče. 
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Akce pro rodiče s dětmi: Drakiáda, „Vyřež si svou dýni“, lampionový průvod, ukázka 

deskových her, pečení vánočních perníčků, Vánoční dílničky, maškarní bál (ve spolupráci     

se školou a se SRPDŠ – příprava pomůcek a her, pomoc karnevalu). 

Provoz v době jarních prázdnin 3. 2. – 7. 2. 2020 pro děti z celé Opavy zajišťovala naše 

družina. 

Ze IV. oddělení odešla p. vychovatelka Renáta Szabová do důchodu a nastoupila  

p. vychovatelka Klaudie Měrková. 

V únoru proběhl Den otevřených dveří za hojné účasti rodičů a dětí. 

Dne 9. 3. 2020 ve školní družině proběhla beseda se zdravotníky ČSČK Opava. Celou 

besedu vedla naše absolventka Bára Schaffartziková. Děti si zopakovaly základy první 

pomoci, zasoutěžily si a dozvěděly se nové poznatky. 

Dne 11. 3. 2020 byla školní družina i školní klub uzavřen, rozhodnutím vlády ČR. 

V termínu od 23. 3. – 15. 5. 2020 zajišťovaly vychovatelky provoz sběrné školy pro děti 

rodičů IZS. 17. 5. 2020 byl zrušen nouzový stav. Od 25. 5. 2020 byl provoz ve třech školních 

skupinách do konce školního roku. 

 

 

Hodnocení činnosti školního klubu školní rok 2019/2020 

Klub využívali žáci 5. – 9. roč. ve volných hodinách, po ukončení vyučování. Denní 

rozmezí se pohybuje mezi 20 – 70 žáky (průměrná skutečná návštěvnost odpoledne  

je 47 žáků).  Naplněná kapacita je 80 dětí, přihlášených je 100 žáků.  

Počet vychovatelek:   1 (Jiřina Böhmová) 

Školní asistent:          1 (Lenka Řehulová)                                                                    

Provoz školního klubu: 

ranní: 6:30 - 7:50 hodin 

odpolední: 12:35 - 17:00 hodin 

Vzdělávání: kurzy výpočetní techniky, Inkluze ve ŠD a ŠK. 

Spolupráce: rodiče, pedagogové a zaměstnanci školy, SVČ Opava, školní klub při ZŠ Opava 

Šrámkova, ZŠ Ochranova, ENHA Freestyle Ostrava, Centrum legie deskových her Hradec 

nad Moravicí, Fit Sports. 

Zapojili jsme se do výzvy Šablony II. V rámci šablon pracovaly v klubu 2 kluby (klub 

badatelský Experti a klub deskových her Fiškulíni).  

Připraveny byly 2 projekty ve škole: Lenoch se válí v posteli, my kmitáme  

s pálkami – sportovní, Barevný podzim – tvořivý, rukodělný. Do těchto projektů jsme zapojili 

děti s rodiči.   

Činnost školního klubu vycházela z potřeb a požadavků školy, ŠVP školního klubu  

a potřeb žáků, kteří se aktivně zapojili do přípravy programů. Pro žáky byly připraveny 

soutěže, kvízy, míčové hry, poznávání nových sportů. Počítače byly využity nejen k zábavě, 

ale také k přípravě na vyučování (základy administrativy, prezentace, referáty, domácí úkoly 

k procvičování). Rovněž jsme připravovali jednorázové aktivity: aquapark, trampolíny, 

lasertag, spaní ve školním klubu, výtvarná soutěž Silesianka. Zapojili jsme se do akcích 

organizovaných školou, využili jsme prostory odborných učeben.  
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Mezi další aktivity, které byly připraveny patřily – kuželkový turnaj (kuželna Kolofíkovo 

nábřeží), beseda a povídání o sociálních sítích, pravidelná příprava na turnaj deskových her. 

Byly odeslány práce žáků do výtvarné soutěže Konta bariéry „ Ze života hmyzu“ – získali 

čestné uznání. Účast v celostátní výtvarné soutěži „ Lovecký pes“. 

Dne 11.3. 2020 byla školní družina i školní klub uzavřen, rozhodnutím vlády ČR. 

V termínu od 23. 3. – 15. 5. 2020 zajišťovaly vychovatelky provoz sběrné školy pro děti 

rodičů IZS 17. 5. 2020 byl zrušen nouzový stav. Od 25. 5.2020 byl provoz ve třech školních 

skupinách do konce školního roku. 

 

 

ad b) Účast na dalších akcích  

 

Projekty 

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

Projekt jsme zahájili 1.1. 2019.  

Aktivity projektu: 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (0,5 úvazku). 

Dvě školní asistentky (0,8). 

Další šablony: klub zábavné techniky a deskových her, badatelský klub, klub čtenářské 

gramotnosti, klub komunikace v cizím jazyce, projektové dny ve škole a mimo školu. 

DVPP: matematická a digitální gramotnost a inkluze. 

 

Hodnocení projektu „paměťových institucí“ 

Naše škola byla i ve školním roce 2019/20 vybrána ministerstvem školství pro pokusné 

ověřování projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, což v praxi 

znamenalo, že žáci mohli navštívit vybraná muzea a památky, přičemž doprava, ubytování      

a vstupné bylo hrazeno z projektu.  

Ve 2. pololetí jsme se naplánovaných akcí v rámci projektu nezúčastnili. 

Akce v 1. pololetí:  

9. – 10.10. 2019 zájezd 7. – 9. ročníku do Čech (Jaroměřice nad Oslavou, Hlinsko, Litomyšl). 

16.10.2019 zájezd 6.A, B, C do Brna (Muzeum pravěku – pavilon Anthropos, hrad Špilberk). 

21.11. 2019 zájezd 9.B do Prahy (návštěva památníku na Vítkově). 

4.12. 2019 zájezd 9.A do Prahy (návštěva památníku na Vítkově). 
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Žák roku  

Marek Chobot IX.B  

Navrhuji žáka naší školy Marka Chobota na ocenění „Žák roku 2019“. 

Marek Chobot je žákem školy od prvního ročníku. Spolužáky i vyučujícími je vnímán jako 

všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. Po celou dobu dosahuje 

výborných studijních výsledků a patří tak k nejnadanějším a nejlepším žákům školy.  

Marek 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. Zvláště v přírodovědných předmětech je v učivu 

napřed a vyžaduje od vyučujících úkoly navíc.  

     Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. K oblíbeným vyučovacím 

předmětům sám řadí matematiku, chemii, informatiku, ale i cizí jazyky – anglický                   

a německý.  V roce 2019 složil mezinárodně platnou zkoušku z anglického jazyka ESOL       

na úrovni B1. 

     O Markově všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v předmětových 

olympiádách (matematika, fyzika, anglický i německý jazyk, dějepis, chemie). Úspěšný je i 

v dalších soutěžích, např. v počítačové soutěži Bajtík. Nejvýraznějším úspěchem poslední 

doby je 1. místo v regionálním kole soutěže „Hledáme mladého chemika“ s postupem          

do celostátního kola.  
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   Ve volném čase se zajímá o programování a 3D modelování, vytváření grafických úprav 

v různých počítačových programech. Rád řeší logické příklady, hledá souvislosti v biologii 

živých organismů, čte a sleduje dokumenty v angličtině.  

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

se programátorem.   

 

                    

 

 
 

 

Spolupráce školy se SRPDŠ a s rodiči 

Spolek rodičů a přátel dětí a školy se finančně podílel na zabezpečení mnoha činností školy 

a žáků: lyžařských kurzů, podpora sportovních akcí, knižní poukázky pro děti na závěr 

školního roku nákup knih do školní knihovny a podpora akcí školní družiny.  

Vzhledem k situaci od 11. března 2020 se nerealizovaly akce: Den Země, Den dětí, 

cykloturistický kurzu, školy v přírodě. Také byly zakoupeny tři data projektory a keramické 

tabule do kmenových tříd 2. stupně. Za veškerou pomoc patří velké poděkování.  
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Další akce: 

 

Maškarní karneval  

14.1. 2020 tradiční maškarní karneval zahájili netradičně žáci školy stepem, uměleckou 

gymnastikou a odstartovali rej masek. Atraktivní a zajímavé soutěže připravila paní učitelka 

Eva Grambalová a vychovatelky školní družiny. Každá maska si odnesla medaili. Poděkování 

patří rodičům SRPDŠ a žákům za pomoc s přípravou a občerstvením. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Školní ples (20.3.2020) – nerealizován 

 

Den dětí – nerealizován 

 

 

 

Třídní schůzky a konzultační dny 

V prvním týdnu školního roku (4.9. 2019) proběhla třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. 

Schůzka s rodiči vycházejících žáků se uskutečnila 5.11. 2019. Třídní schůzky byly               

na podzim 15.10. 2019, konzultace se konaly 3.12. 2019. Ke konzultaci s vyučujícím mohli 

rodiče přivést také své dítě. Další schůzky s učiteli bylo možné domluvit individuálně. Dne  

10.9. 2019 se uskutečnila „Matematická kavárna“ pro rodiče žáků 6. ročníku, kde učitelé 

rodiče seznamovali s principy metody Hejného ve výuce matematiky. Jarní konzultace           

se uskutečnily distanční formou (skype, discord, telefon). 

 

Účast žáků a pedagogů na životě v Opavě 

V prosinci jsme se zúčastnili tradičních „Opavských vánoček“. 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..  
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Naši žáci pod vedením paní učitelky Romany Chalupské vystupují na „Vítání občánků“, 

které organizuje město Opava. Mladší děti hrály školní ligu miniházené. Pět žáků školy  

je členy „Opavského zastupitelstva dětí a mládeže“. V rámci projektu jsme úzce 

spolupracovali se Slezskou univerzitou v Opavě. V rámci činnosti školního klubu a družiny 

byla navázána spolupráce s Centrem Legie deskových her, Hradce nad Moravicí a bylo 

uskutečněno několik akcí, kterých se zúčastnily nejen děti, ale také jejich rodiče. 

 

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. Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti a 6 hráčů 

působí v žákovských výběrech MSK (v kategorii ročníku 2006 se Štěpán Straka zúčastnil 

turnaje v Kanadě). O úspěšnosti mladých hokejistů svědčí skutečnost, že se probojovali  

do nejvyšších žákovských soutěží. 

Radek Faksa prožil další výbornou sezónu v týmu NHL Dalas Stars. Jan Štencel přestoupil  

do Vítkovic. Matěj Machovský plnil roli brankářské jedničky ve Spartě Praha. Tomáš Černý 

pokračoval ve svém působení v dresu Vítkovic. 

 

Distanční výuka 

Při distanční výuce jsme využívali různé zdroje a aplikace. Na 2. stupni jsme využívali 

aplikaci MOODLE, kterou používáme také v běžném vyučování. Žáci si mohli přečíst úkoly    

na týden a stáhnout výukové materiály (prezentace učiva, pracovní listy) v kurzech 

jednotlivých předmětů. V této aplikaci byli také testováni. On-line výuku jsme realizovali 

v aplikaci DISCORD podle stanoveného rozvrhu. Žáci, kteří neměli možnost si vytisknout 

výukové  materiály, měli tyto materiály připraveny k vyzvednutí v místnosti před sekretariátem 

školy 

Na 1. stupni učitelé předávali výukové materiály e-maily, postupně v aplikaci DISCORD, 

kterou také využívali pro on-line výuku. Výuka on-line probíhala každý den v rozsahu čtyř 

hodin.  Úkoly a  práce žáků byly kontrolovány a žákům odeslaná zpětná vazba. Distanční 

výuka výrazně posílila IT dovednosti učitelů. 
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Ukázka  kurzu přírodopisu 9. ročníku v aplikaci MOODLE. 
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Inventarizace majetku školy 

 

vnitřní hloubková inventarizace majetku proběhla v jarních měsících. Výsledky inventarizace 

byly zaslány na odbor školství. Vyřazený majetek byl odvezen na sběrná místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběrná škola 

Byli jsme vybráni městským úřadem „sběrnou školou“ pro okres Opava. Žáci našli zázemí 

v prostorách zrekonstruovaného školního klubu, kde probíhala výuka a volnočasové aktivity. 
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ad c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou a zahraničními subjekty a 

zahraniční zájezdy. 

 

Akce byly plánovány na květen a červen (zájezd do Německa a návštěva družební školy 

z Markowic.) 

 

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,- 

 MK Fruit s.r.o.  15099,- 15099,- 

 

 

 

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.)  
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Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

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

      náklady a výnosy 2019. 
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b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele. 

           viz. příloha 2 

 

 

 

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

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

 

 

 

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 Ukázkové hodiny pro 

předškoláky 

45 4  

ano Matematická kavárna  2 45 

 

 

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) 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem 
Využité 

k 31.8. 2020 

státní fondy ne 0 0 

jiné projekty Pokusné ověřování Vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol  

 

117500 117500 

programy EU Podpora společného vzdělávání na ZŠ 

Opava, Edvarda Beneše 2 - II 
1944020 1385128 
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Odbory spolupráce při sestavování rozpočtu FKSP, 

řešení organizačních záležitostí školy 

- 

Městská policie Opava besedy s žáky, dopravní hřiště 60 

Hokejový klub Opava s.r.o. hokejové třídy 63 

Basketbalový klub Opava basketbalová přípravka 20 

Areka OZDM 5 

MŠ Opava, Edvarda Beneše, 

MŠ Opava, Jateční,  MŠ 

Opava, Šrámkova 

Seznámení se školou, ukázkové hodiny 110 

HZS Přednášky – Hasík 2. a 6. ročník 105 

DDH Mírová Dopravní výchova 3. ročník 44 

Slezské gymnázium Projekt Emise 8 

SZŠ Opava Kurzy první pomoci, Den boje proti AIDS 52 

Slezská tvorba Výroba baněk  44 

Knihovna Kateřinky Knihovnické lekce 88 

Obecní dům Animační programy 45 

MK fruit Vitamínový den pro 1. stupeň 230 

ČSOB Přednáška finanční gramotnosti 52 

SVČ Opava Spolupráce na akcích – školní družina 50 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána mimořádnou 

pedagogickou radou 15.10. 2020 a schválena školskou radou na schůzi dne 15.10. 2019. 

 

Příloha č. 1 - Umístění v soutěžích ve školním roce 2019/2020 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 

(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 

kole 

Soutěže typu A 

A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA    

A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA    

A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA    

A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA    

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH    

anglický jazyk 18. místo   

německý jazyk 2x 1. místo, 1x 2. místo   

francouzský jazyk nekonalo se   

ruský jazyk nekonalo se   

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 15. místo   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA    

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA      

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN      

A13) PYTHAGORIÁDA účast     

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST účast   
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Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS    

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT     

        

Soutěže typu C 

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK 

B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 
SPOŘITELNOU    

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 2x3.místo,   

B47) PŘESPOLNÍ BĚH     

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ     

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP     

B48) BASKETBAL ZŠ 1x3.místo   

B49) PLAVÁNÍ     

B47)Vybíjená    

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH 

VÍTĚZŮ    1.a 2. místo 

Šplh 1x1místo.  1x2. místo   

Házená 3. místo   

Jiné soutěže 

Bajtík    

Hledáme nejlepšího mladého chemika 1. místo 1. místo  

    



Příloha č. 2 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2019 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 31.12.2019 

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 

použito  

k 31.12.2019 

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání 

  Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání" 1944020,00 0 618269,44 0 

            

            

            

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2018 

(stat.v. P1-04)  

  

 

Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu 43,64 45,472 

  

 

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 36,045 

  

 

                       nepedagogičtí pracovníci x 9,427 
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Náklady v roce 2019 (v tis. Kč, na 

dvě des. místa) 
        

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2019 

Navýšení- 
snížení finan. 

plánu 2018 

zřizovatel. 

Přesuny finančních 

prostředků mezi 
položkami 

Celkem upravený 

finanční plán (FP) 
2019 

Skutečnost k 31.12. 

2019 (závěrka) 

Skutečnost k 

plánu 2018 v 
% 

Plán 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   342,42 0,00 222,80 565,22 565,22 165,07 3,00 1,00 

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

          - prádlo, oděv, obuv-5132 5,00   -5,00 0,00 0,00 0,00     

          - knihy, učební pomůcky-5136  30,00   0,14 30,14 30,14 100,47     

          - drobný  hmot. Majetek-5137 87,00   92,34 179,34 179,34 206,14     

          - spotřeba materiálů ostatní-5139 218,42   133,58 352,00 352,00 161,16 3,00 1,00 

          - ostatní (léky - zdravo.materiál)-5133 2,00   1,74 3,74 3,74 187,20     

502 Spotřeba energie  1816,80 0,00 -409,40 1407,40 1407,40 77,47 60,00 81,49 

v tom - spotřeba vody-5151    305,00   -101,89 203,11 203,11 66,59 4,00 4,29 

          - ÚT a ohřev vody-5152 956,20   -200,60 755,52 755,52 79,01 40,00 47,20 

          - spotřeba plynu-5153 100,00   -58,91 41,09 41,09 41,09 6,00 16,11 

          - spotřeba el. energie-5154 291,60   16,01 307,61 307,61 105,49 10,00 13,89 

          - pohonné hmoty a maziva-5156 1,00   1,07 2,07 2,07 207,30     

          - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00 0,00       

          - náklady na práci s mládeží 163,00   -65,00 98,00 98,00 60,12     

511 Opravy a udržování 1594,69 380,00 4,12 1978,81 1978,81 124,09 2,00 4,23 

512 Cestovné 5,01   -5,01 0,00 0,00 0,00     

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

518 Ostatní služby        592,08 -32,00 408,82 968,90 968,90 163,64 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní-5161 3,00   1,40        
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          - služby telekom. a radiokom.5162 40,00   4,40 4,40 146,77 71,79     

          - nájemné     0,00 0,00 0,00       

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

          - školení a vzdělávání-5167 10,00   -6,37 3,63 3,63 36,30     

          - nákup služeb ostatní-5169 117,16   428,80 545,96 545,96 465,99     

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

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

          - internet-0301-5162 15,00   3,00 18,00 18,00 120,00     

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

          - bankovní poplatky-5163 10,00   -1,92 8,08 8,08 80,83     

          - nákup služ.-person.,mzdy,účto-5168 90,00   69,71 159,71 159,71 177,46     

          - PV-5164 106,92   -36,97 69,95 69,95 65,42     

          - LV 108,00 -32,00 0,00 76,00 76,00 70,37     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 112,50 0,00 5,42 117,92 117,92 104,82 0,00 0,00 

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

          - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 112,50   5,42 117,92 117,92 104,82     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 38,25 0,00 -28,57 9,68 9,68 25,30 0,00 0,00 

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

          - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 38,25   -28,57 9,68 9,68 25,30     

525 Jiné sociální pojištění     0,00 0,00 0,00       

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 5,93 5,93 5,93   0,00 0,00 

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

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

          - školení a vzdělávání     0,00 0,00 0,00       

          - ostatní     5,93 5,93 5,93       

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

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

549 Ostatní náklady z činnosti 6,00 0,00 5,53 11,53 11,53 192,18 0,00 0,00 
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v tom - pojištění (majetku, úrazové)     5,53 11,53 11,53 192,18     

          - ostatní 6,00   0,00 0,00 0,00 0,00     

      0,00 0,00 0,00       

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1025,65   0,00 1025,65 1025,65 100,00 6,21 6,21 

558 Náklady z DDNM a DDHM 93,11   318,86 411,97 411,97 442,46     

Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 618,27 618,27 618,27   0,00 0,00 

v tom       0,00 0,00 0,00       

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt     618,27 318,27 318,27       

      0,00 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 0,00       

 
 

    

Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů. 
  

Výnosy v roce 2019(v tis. Kč na dvě des. místa) 

Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018 

Úpravy 

finančního 
plánu 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 
upravený 

finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 31.12. 2018 

(závěrka) 

Skutečnost k 

plánu 2018 v 
% 

Plán 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 124,00   -8,14 111,56 111,56 111,56 93,44     

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

Úroky 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00       

Použití rezervního fondu do výnosů 0,00   61,63 61,63 61,63 61,63       
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Použití fondu investic do výnosů 600,00   463,52 1063,52 1063,52 1063,52 177,25     

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

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5,00 0,00 1,39 6,39 6,39 6,39 127,72 0,00 165,00 

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

- pojistná událost     0,00 0,00 0,00 0,00       

- poplatky za služby     0,00 0,00 0,00 0,00       

- druhopisy vysvědčení 1,50   -1,20 0,30 0,30 0,30 20,00     

za poškozené knihy 3,50   2,59 6,09 6,09 6,09 173,89     

za pronájmy     0,00 0,00 0,00 0,00     165,00 

      0,00 0,00 0,00 0,00       

      0,00 0,00 0,00 0,00       

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 618,27 618,27 618,27 618,27   0,00 0,00 

v tom: - projekt     0,00 618,27 618,27 618,27       

oprava vodovodního potrubí     0,00 0,00 0,00 0,00       

příspěvek na provoz     0,00 0,00 0,00 0,00       

      0,00 0,00 0,00 0,00       

Výnosy celkem 729,00 0,00 1136,67 1865,67 1865,67 1865,67 255,92 0,00 165,00 

 

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2018 

Navýšení - 

snížení finan. 
plánu 2018 

zřiz. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 31.12. 2018 
(závěrka) 

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

% 

Plán 2018 

Skutečnost k 

31.12.2018 

(závěrka) 

  5636,51 348,00 1136,76 7121,27 7121,27 126,34 71,21 92,93 

                    

ROZDÍL (náklady minus výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost 
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- HČ)  

Plán 2018     

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018 

Skutečnost k 31.12. 2018 
(závěrka) 

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

% 

Plán 2018 

Skutečnost k 

31.12. 2018 

(závěrka) 

  4907,51   -0,09 5255,60 5255,60 107,09 -71,21 72,07 

          HČ-dotace 

od zřizov. 
HČ-dotace od zřizov. 0,00   Zisk z DČ 

 

 

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2019 

 

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2018 a 2019 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2018 a 2019) 

Účet Brutto 2017 Brutto 2018 
Pohyb 

majetku 
Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) 

13     0 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 

018 a 019 222 666,00 211 269,00 -11 397,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: office 2003 

31 8 622 720,00 8 583 520,00 -39 200,00 
přírůstky Kč celkem:  

úbytky Kč celkem: SMO-prodej pozemku 

21 68 170 090,00 68 170 090,00 0,00 
přírůstky Kč celkem: TZ-rekonstrukce školního klubu 

úbytky Kč celkem: 
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22 677 096,00 525 742,00 -151 354,00 
přírůstky Kč celkem: 

úbytky Kč celkem: 2xdataprojektor Panasonic 

028 a 029 7 215 046,00 7 517 823,80 302 777,80 

přírůstky Kč celkem: 505.842,-- šatní bloky ,keramické. tabule ,lavičky na 

hřiště, sekačka ,žíněnky ,dataprojektory… 

úbytky Kč celkem: 203.065,-- kopírka ,dataprojektory ,notebooky ,hoblovka, 

pračka 

          

 

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

              hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 
 

 

 

 
  

 

  

 
     

 
     

 

   


