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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22 
 

Část I. 
 

Základní údaje o škole 
 

Název školy: 
 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková 
organizace 

Adresa školy: Edvarda Beneše 2, Opava, 74705 

IČ školy: 70999279 

Telefonní kontakt: 778 724 964 

Adresa pro dálkový přístup: 
info@zsedvardabenese.cz 

Webové stránky školy: www.zsedvardabenese.cz 

Zřizovatel školy: Statutární město Opava 

Ředitel školy: Mgr. Simona Horáková 

Zástupce ředitele, který trvale 
zastupuje ředitele v plném 
rozsahu jeho řídící činnosti: 

PhDr. Petr Častulík 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Karel Frýdl 

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Viktorinová 

Školní speciální pedagog: Mgr. Žaneta Bechná, Mgr. Radana Petrželová 

Vedoucí vychovatelka školní 
družiny: 

Jitka Vajdová 
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Složení školské rady: 
 
 

Za rodiče:  
Mgr. Vlastimil Racko 
Ing. Olga Kožialová 
 
Za SMO: 
Mudr. Jindřich Sobotka 
Bc. Lucie Krpcová 
 
Za pedagogický sbor: 
Mgr. Hana Farská 
Martina Švábová 

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: 180 
žáků  

Školní klub, IZO: 150 036 612, kapacita: 80 žáků  

 
Část II. 

 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 
Základní vzdělávání Školní vzdělávací program Zlatá brána 

Základní škola 79-01-C/01  

 

Rozšířená výuka cizích jazyků (RVCJ)  

RVCJ probíhala od čtvrtého do devátého ročníku v 8 skupinách, účastnilo se jí 107 žáků. Jako 
první cizí jazyk vyučujeme angličtinu. V šestých třídách, kde se začíná učit druhý cizí jazyk, 
si žáci mohli vybrat z německého, francouzského, španělského nebo ruského jazyka. Žáci si 
vybrali německý a španělský 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 třech skupinách na druhém stupni, kde bylo 49 žáků. Na prvním stupni 
bylo do hokejové přípravy zapojeno 19 chlapců ze čtvrtých a pátých tříd.  
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Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Zaměstnanci školy Počet 
fyzických 

osob 

Z toho 
kvalifikov

aní 

Přepočt
ený 

evidenč
ní počet 

Pedagogičtí zaměstnanci 52 51 48,9045 

Nepedagogičtí zaměstnanci 9 9 8,2825 

 
Část IV. 

 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
a) Základní škola 

 
Kapacita 

školy 
Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2021 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2022 

800 3 70 7 54 2 

 
 

 Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 59 59 -- - 

2. 55 55 - - 

3. 40 36 4 - 

4. 54 48 6 - 

5. 54 26 28 - 

Celkem za 1. st. 262 224 38 - 

6. 62 39 23 - 
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7. 61 34 27 - 

8. 64 38 26 - 

9. 55 22 33 - 

Celkem za 2. st. 242 133 109 - 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 
 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 
 

Konečný stav rozmístění 
žáků 

Gymnázia 3 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 45 

Střední vzdělání 0 

Střední vzdělání s výučním listem 6 

Konzervatoř 1 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 55 

 
Zpráva výchovného poradce 

 

! Rozmístění žáků 9. tříd podle lokality: 

" Opava: 47 

" Ostrava: 4 

" Krnov: 2 

" Jiné:  2  
MAS Opavsko, Úřad práce, Okresní hospodářská komora, Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, SŠ a SOU i v tomto školním roce připravili akce nejen pro žáky 9. ročníku, ale 
také jejich rodiče a v neposlední řadě pro VP. 

! Školení pro kariérové poradce - 20. 9. 2021, lektorka Mgr. Dorota Madziová 

! Prezentace SŠ a SOU - 5. 11. 2021, pro VP  

! Online veletrh středních škol MSK - 23. 11. 2021 a 24. 1. 2022 

! Kam na střední - 18. 11. a 19. 11. 2021 
 - 2. část webináře pro žáky 9. ročníku  



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

6 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

 - lektorky Mgr. Dorota Madziová a Jana Svobodová  

! Nastartuj svou kariéru - 2. 11. a 3. 11. 2021 
 - online setkání rodičů a žáků s odborníky  

! Beseda na ÚP pro žáky 9. ročníku - 5. 11. 2021, druhý termín 12.11. zrušen (vládní 
nařízení covid-19) 

  
Setkání s rodiči vycházejících žáků proběhlo v níže uvedených termínech: 

! I. část : 12. 10. 2021 prezenčně, 19. 10. 2021 online  

! II. část : 11. 1. 2022 a 12. 1. 2022 online 
Rodičům byly předány veškeré informace související s volbou povolání (výběru SŠ a SOU). 
Všechno podstatné ze schůzky bylo v krátkém zpracování zasláno rodičům ještě formou e-
mailu a žáci je měli kdykoliv k  dispozici v kurzu Volba povolání - Google Classroom 
(pravidelné doplňování a aktualizace). 
Přehled dalších akcí: 

Exkurze: 

! ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti 

! pro žáky 8. ročníku - cílem bylo poznat různé profese  

! Městská policie Opava - 21.3. 2022 

! Ostroj Opava - 10.5. 2022 

! Mondelēz Opava - 30.5. 2022 
Trh pracovních příležitostí: 

! pořádalo SOU stavební Opava 

! pro žáky 8. ročníku 

! 4.5. 2022 

! workshop - představení řemesel včetně maturitních oborů 
Pokračovaly pravidelné schůzky ŠPP, kde jsme řešili a vzájemně sdíleli informace týkající se 
problémů jednotlivých žáků, probíhala spolupráce s TU, vedením školy i dalšími pedagogy, 
dále se zákonnými zástupci, PPP, SPC.  
 

 
Zpráva školního speciálního pedagoga 

 
Na poskytování služeb v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
se podílí výchovný poradce a školní speciální pedagog.   
 
Hlavní priority práce školního speciálního pedagoga jsou:  

o koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole,  



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

7 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

o koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými 
zařízeními PPP a SPC,  

o metodická podpora třídním učitelům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb s podpůrnými 
opatřeními 1. – 5. stupně podpory,  

o metodická podpora třídním učitelům při individualizaci u žáků s rizikem vzniku 
speciálních vzdělávacích potřeb,  

o metodická podpora třídním učitelům při sestavování plánu pedagogické podpory,  
o metodická podpora třídním učitelům při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu,  
o vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb, 
o individuální konzultace s žáky z 1. až 9. třídy zaměřené na speciálně pedagogickou péči,   
o metodická podpora a koordinace práce asistentů pedagoga,  
o vedení předmětu speciálně pedagogické péče.  

Seznam žáků se stanoveným PO ke dni 30. 6. 2022: 
Počet žáků se stupněm PO 1 – 4 žáci  
Počet žáků se stupněm PO 2 – 72 žáků  
Počet žáků se stupněm PO 3 – 22 žáků 
 
Celkový počet žáků s PO: 103 
 

ODBORNÉ ČINNOSTI ŠSP: 

Zaměření Počet 
klient

ů 

Náplň činnosti 

Pravidelná práce s 
dětmi se speciálně 
vzdělávacími  potřeba
mi,  předmět speciálně 
pedagogické péče 

40 Výuka předmětu speciálně pedagogické péče nebyla pro školní 
rok 2021/2022 realizována.  

Předmět Čeština cizí 
jazyk  

13 Výuka předmětu probíhala 3x týdně/ 3hodiny. 
Žáci byli rozděleni do 3 skupin z hlediska 
úrovně jazyka.  

Distanční výuka pro 
žáky  
s OMJ 

12 Výuka byla realizována Základní školou 
Košáře, Ostrava - Zábřeh. Žáci byli rozděleni 
do 3 skupin podle věku a z hlediska úrovně 
jazyka. Výuka probíhala 2x týdně/ 2 hodiny.  

Počet žáků s asistentem 
pedagoga 

15 4x AP s úvazkem 20 hodin 
8x AP s úvazkem 15, 5 hodiny 
2x AP s úvazkem 10 hodin 
1x AP s úvazkem 25, 5 hodiny 

Počet asistentů pedagoga 10 Práce AP probíhala napříč u žáků 1. – 9. 
ročníku. 



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

8 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

Diagnostická, konzultační a intervenční činnost probíhala školním speciálním pedagogem ve 
standardním režimu po celý školní rok formou konzultací.   

ODBORNÉ ČINNOSTI ŠSP – spolupráce s externími kolegy : 

Pracoviště Náplň činnosti 

SPC Srdce (MP, TP)  Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 2021/2022. 

SPC Havlíčkova (vady 
řeči)  

Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 2021/2022. 

SPC Havlíčkova (vady 
zraku)  

Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok 2021/2022. 

PPP Opava  Intenzivní spolupráce. Konzultace žáků, nastavení PO na 
školní rok 2021/2022.  

 
  

PPP Bruntál  Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok  2021/2022. 

PPP Krnov  Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok  2021/2022. 

SPC Praha  Konzultace žáků, nastavení PO na školní rok  2021/2022. 

 
Ve školním roce 2021/2022 jsme navázali spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. 
Setkávání probíhalo formou prezentace oboru Speciální pedagogiky u kulatého stolu na SLU. 
Na jaře školu navštívily studentky oboru Speciální pedagogiky – distanční studium, a to ve 
dvou setkáních po dobu 4 vyučovacích hodin. Byly seznámeny s chodem Školní poradenské 
pracoviště, s vyplňováním formulářů potřebných pro poskytování péče o žáky se specifickými 
poruchami učení, absolvovaly náslechové hodiny na 1. a 2. stupni základní školy.  
 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 1 0,00198 

3. - - 
 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

504 11 0,0218 
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Část VI. 

 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Zpráva metodika prevence 

 
V průběhu tohoto školního roku dále spolupracují členové školního poradenského pracoviště, 
jejímiž členy jsou výchovný poradce Mgr. Lucie Viktorinová, školní metodik prevence pro 
2.stupeň Mgr. Miroslava Stošenovská, školní metodik prevence RCH pro 1.stupeň Mgr. 
Eliška Drápelová , speciální pedagog Mgr. Žaneta Bechná. Vedení ŠPP se ujala ředitelka 
školy, která řídila pravidelné měsíční schůzky tohoto pracoviště za účasti asistentů pedagoga. 
 
Dále je žákům k dispozici schránka důvěry vedle sborovny. 
Dokumenty prevence rizikového chování (školní preventivní strategie, min. preventivní 
program, plán prevence a řešení šikany) byly umístěny v kabinetu MP a na webových 
stránkách školy.  
 
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 se 
projevuje na 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. 
 
Získali jsme opět dotaci KÜMSK ve výši 80000,-Kč na projekt prevence RCH ve 4. a 6. 
ročníku. 
Od září školního roku začala škola realizovat tento projekt adaptačními kurzy ve všech 
třídách zmíněných ročníků. Součástí kurzů byly i preventivní programy CI v Opavě a 
diagnostická šetření vztahů ve třídách Mgr. Šimečkové z PPP v Opavě. Podle plánu projektu 
proběhlo i navázání peer spolupráce mezi hokejisty 4. a 8. ročníku a schůzka třídních učitelů s 
trenéry ledního hokeje. 
 
Na 2. stupni školy jsou žáci v oblasti PRCH vzděláváni k jednotlivým tématům s využitím 
souboru filmů s preventivní tematikou ”Filmy, které pomáhají” /dar MMO/, online lekcí 
“Jeden svět na školách” a aktuální nabídky externích poskytovatelů preventivních služeb. 
V tomto pololetí to byla témata: 
6. ročník - tolerance, budování zdravých mezilidských vztahů, poruchy příjmu potravy 
7. ročník - šikana, kyberšikana 
8. ročník - návykové látky, zdravý životní styl 
9. ročník - rizika kyberprostoru, rasismus, fanatismus 
 
Ve všech ročnících vyššího stupně je zařazována mediální výchova a prevence na základě 
materiálů a spolupráce s “Člověk v tísni”, #E-bezpečí” , #Nebuď oběť” a dalšími 
organizacemi. 
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Ke zlepšení preventivní práce na škole přispěly i změny ve školním řádu /zákaz používání 
mobilních telefonů, pozdější otevření školy pro žáky, zhuštění dohledů na chodbách…./ 
 
Členové ŠPP se dále průběžně vzdělávají v oblasti prevence RCH. V období epidemie je to 
především prostřednictvím online přednášek a webinářů. 
 
Realizace projektu probíhala v původním harmonogramu. Ke změně došlo pouze v datu 
realizace adaptačních kurzů, diagnostických šetření a preventivních programů 
v jednotlivých třídách.  
 

• Realizace projektu začala v září, kdy se uskutečnily 2 schůzky TU, MP a trenérů 
ledního hokeje /26.9.2021/. 
   

• V říjnu - 6. 10. 2021 – 26. 10. 2021, žáci 4. a 6. ročníku naší školy absolvovali 
adaptační kurz v rekreačním středisku Bílá Holubice v Mokřinkách. Celkem 97 žáků 
a 12 pedagogických pracovníků.  

 
 

• V rámci těchto kurzů byl v každé třídě realizován preventivní program Centra 
inkluze o.p.s. v rozsahu 4 hodin zaměřený na komunikaci, spolupráci a budování 
pozitivních vztahů.  

 
 

• S každou třídou na kurzu pracovali také třídní učitelé a asistenti pedagoga přidělení k 
jednotlivým třídním kolektivům, kteří se svými svěřenci prožili nádherné dny. Na 
programu jednotlivých tříd byly také sportovní aktivity, turistika, společenské hry a 
jiná setkávání, jejichž cílem bylo rozvíjení přátelského spoluprožívání různých situací 
v duchu vzájemného respektu, tolerance a vzájemné pomoci. 

 
 

• Proběhla příprava peer aktivistů - hokejistů z 8. ročníku a  26. 11. 2021 Slavnostní 
seznámení peer aktivistů /patronů/ se svěřenci ze 4. ročníku s předáním kontaktů, 
drobných dárků a dobrých rad do hokejové kariéry. 

 
• 19.10.-30.11.2021 se uskutečnilo Diagnostické šetření B3 - PPP Opava ve 4. a 6. 

ročníku s následným důkladným rozborem tříd s TU, MP a ZŘŠ /třída 4.C - 5.,11.1. - 
z důvodu karantény/. 

 
 

• V prosinci a lednu proběhly  cílené preventivní programy Centra inkluze o.p.s. pro 
4. a 6. ročník /14.12. 6.ročníky, 20.,21..1. - 4 ročníky/ 

 
 

• V březnu jsme uspořádali pro žáky  4. /22.3./ a 6. / 25.3./ ročníku návštěvu zimního 
stadionu, kde spolužáci fandili hokejistům ze svých tříd při jejich hokejovém utkání. 
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• Koncem března proběhlo 2. kolo preventivních programů Centra inkluze, které 
cílily na konkrétní poznatky a změny ve vztazích dětí během projektu /22.-25.3./. 

 
 

• Diagnostické šetření B3 PPP Opava v dubnu a květnu zmapovalo celkové výsledky 
projektu a jeho vliv na chování dětí a celkové klima ve třídách, ve škole /5.4.-
25.5.2022/. 

 
 

• V každé třídě byla v měsících  září - květen realizována aktivita“ náš kruh”, v jejímž 
rámci žáci hodnotili adaptační kurz, aktivity projektu a vztahy ve třídě 

 

Podle odezvy rodičů, trenérů i učitelů bylo  „Odpoledne v pohybu“ důstojným vyvrcholením 
projektu. 
Ve 2. pololetí školního roku jsme dále pokračovali v projektu #V pohodě ve škole i na ledě” 
ve spolupráci s PPP, CI o.p.s. a HC Slezan v Opavě. Podařilo se nám jej úspěšně ukončit a 
vyhodnotit. Dle porovnání vstupních a závěrečných sociometrických šetření ve 4. a 6. třídách 
jsme konstatovali celkově posun k lepším vztahům a normám v chování mezi žáky. 
 
V rámci hodin Ov a ETv jsme se věnovali tématům: 

• 6.ročník - syndrom CAN, desatero bezpečného internetu, 
• 7.ročník - kyberšikana, stalking, sexting , 
• 8.ročník - domácí násilí, duševní zdraví, 
• 9.ročník - prevence AIDS, manipulace médií, dezinformace. 

 
Na prvním stupni se třídní učitelky pravidelně věnovaly prevenci RCH zejména 
prostřednictvím témat etické výchovy, zařazovaných pravidelně do výuky různých předmětů. 
Ve třetích a čtvrtých ročnících byla realizována dopravní výchova. Děti ze 4.A, 4.B a 4.C se 
zúčastnily akce Světový den bez tabáku. Podle potřeby probíhalo také sociometrické šetření 
prostřednictvím dotazníků, a to ve 3.B, 4.A, 5.B a 1.B. 
U žáků 2. stupně školy také proběhl preventivní cyklus o kyberšikaně v rámci hodin Ov, projekt 
„Bezpečný internet“ a „E-bezpečí“. Dokument „Seznam se bezpečně 1., 2.“ V rámci dne boje 
proti AIDS se žáci 9. ročníku zúčastnili interaktivního preventivního programu v Obecním 
domě v Opavě a kurzu poskytování první pomoci. 

•  Závěrečná schůzka TU, ZZ, trenérů žáků: 
K uskutečnění této aktivity jsme využili  akci SRPDŠ   „Odpoledne v pohybu“, která se 
uskutečnila v pátek 13. 5. 2022. Pro rodiče s dětmi jsme naplánovali branný pochod se 
stanovišti - rafty na Stříbrném jezeře, střelba ze vzduchovky a laserových pušek na střelnici 
SVČ  a  hod granátem na cíl. Na 8 kilometrový pochod se vydali společně žáci sportovních 
skupin se svými trenéry a rodiči. Po návratu na školní zahradu pokračovala sportovní část 
programu, děti s trenéry, rodiči a učiteli využili připravené sportoviště, kde si mohli zahrát 
softball, lakros, florbal, košíkovou, v tělocvičnách byla připravena badmintonová hřiště. Akce 
se zúčastnili všichni trenéři mládeže (celkem 8), 15 učitelů, rodičů bylo více než 100. 
V příjemném prostředí areálu školy rodiče, učitelé a trenéři diskutovali a zhodnotili 
spolupráci mezi klubem a školou v uplynulé sezoně. Trenéři, rodiče i učitelé se shodli, že 
úzká spolupráce mezi sportovním klubem a školou, nastavená projektem v loňském roce, se 
pozitivně odrazila v chování žáků a tento model bude pokračovat i nadále. 
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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. 
 
Probíhaly pravidelné schůzky ŠPP, kde jsme řešili jednotlivé problémy dětí.  
 
MP se účastnily pravidelných schůzek ŠPP a setkání s oblastní MP v PPP Opava a v rámci 
této spolupráce se také věnovaly studiu zaslaných materiálů a nabídek preventivních 
programů, jakož i pravidelných měsíčních zpravodajů E-bezpečí a NÚKIB. 
 
Pedagogové školy a členové ŠPP se v této době vzdělávali v preventivní tematice formou 
prezenční, webinářů a sdílených dokumentů ve škole. 
Také jsme témata prevence RCH zapracovali do nově upraveného ŠVP. 
 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet 
zúčastněných 

žáků pedagogů 

Projekt #V pohodě ve škole i na ledě” 1 115 12 

#Náš kruh” hodina o vztazích ve třídách 60 115 4 

Adaptační kurzy 6 115 12 

Peer program 8. a 4. ročníku 1 30 2 

Diagnostika vztahů ve třídách PPP Opava 12 112 6 

Preventivní program Centra inkluze o.p.s. Opava 12 115 6 

Schůzky TU, rodičů a trenérů žáků 3  8 

Dopravní výchova - MP 4 98 4 

Hasík – krizové situace - HZS 6 142 6 

Den bez tabáku – MMO 1 55 2 

Filmové dokumenty, součást vyučovacích hodin:    

Jeden svět – tolerance, xenofobie, rasismus…  280 2 

Nechte mě bejt – osobní bezpečí  58 2 

Mezi stěnami – šikana  56 2 
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Seznam se bezpečně – bezpečné chování na internetu  55 2 

Mezi nimi – prevence AIDS  65 2 

Sami – poruchy příjmu potravy  60 2 

Kdo jiný – domácí násilí  63 2 

Jakub – domácí násilí  65 2 

Na hraně – manipulace  57 2 

Dokumentární filmy o drogách  
Řekni drogám ne – návykové látky 

 65 2 

Preventivní témata součástí úkolů v OV a Etv v učebnách 
Google Classroom: 

 280 1 

• důstojnost (šikana) 
• pozitivní hodnocení druhých  
• emoce (agresivita…) 
• komunikace (vztahy..) 
• nebezpečí internetu (online kurz) 
• mediální gramotnost 
• duševní zdraví (nevypusť duši) 

   

 
Část VII. 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Vzdělávací akce KVIC 28 

Vzdělávací akce GORDIC 3 

Vzdělávací akce OKAP 2 

Vzdělávání řídících pracovníků 3 

Studium koordinátor ICT 1 

Studium v rámci CŽV 2 
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Část VIII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
ZÁŘÍ 2021 

 

ZŠ E. Beneše na Opavské míli. Žáci a zaměstnanci základní školy 

se 7. 9. 2021 zúčastnili Opavské míle. Nejmladší členkou byla Eva 

Hostášková ze 3. A. 

 

Opavan Race – 1. místo mezi školami!  

Žáci 6. – 9. ročníku se dne 10. 9. 2021 zúčastnili překážkového 

závodu OPAVAN RACE. V celkovém souboji škol se umístila 

Základní škola Edvarda Beneše na krásném prvním místě. V 

kategorii jednotlivec získal zlatou medaili Filip Mačák z 9. A, 

stříbrnou Lukáš Kuřitka z téhož ročníku. Školu dále reprezentovali 

Neiry Tess Novák z 6. B, Ester Pačková a Valerie Mošová ze 7. A, René Michalík ze 7. B, Jan 

Venclík z 8. B a Jenifer Kleinová z 9. B. Žáky přišla podpořit paní ředitelka Mgr. Simona Horáková, 

která jim jménem školy pogratulovala k obrovskému úspěchu. 
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Lezecká stěna a Večerní běh pro Světlušku Opava!  

Ve středu 15. 9. se konal Večerní běh pro Světlušku, kterého se zúčastnili žáci naší školy v 

doprovodu svých rodičů, popřípadě paní vychovatelky Jiřinky. V pátek 17. 9. se děti podívaly do 

Střediska volného času, kde si vyzkoušely lezeckou stěnu. 

 

Kukuřičné bludiště 

Děti ze školní družiny a klubu v pátek 19. 9. 2021 navštívily kukuřičného bludiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových 

projevů chování u dětí a mládeže ve školním roce 2021/2022 s názvem „V pohodě ve škole i 

na ledě“.  Účelem projektu je adaptace žáků v novém třídním kolektivu a sladění norem jejich 

chování na zimním stadionu a ve škole. Dále navázání a zkvalitnění spolupráce třídních učitelů 

s trenéry ledního hokeje a zákonnými zástupci žáků během školního roku. Hlavním účelem 

dotace je upevnění takových sociálních vazeb, které budou následně preventivně působit ve 

vztazích mezi žáky, pedagogy, trenéry a rodiči.  

!  
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Slavnosti jeřabin a uspávání motýlů  

Děti ze školního klubu připravily 24. 9. 2021 pro žáky navštěvující družinu slavnosti jeřabin. 

Čekala je 4 stanoviště - hod míčkem, přetahování, zdobení motýlů nebo sběr odpadků do košů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský den jazyků na ZŠ Edvarda Beneše Opava  

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na 

naší škole jsme ho uspořádali v pondělí 27. 9. 2021. 

Žáci si napříč ročníky vyzkoušeli různé aktivity od 

jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, 

malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na 

malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a 

znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře 

Evropa a Svět.  

 

Projektový den - Svatý Václav  

Žáci 2. B si 27. 9. 2021 společně s paní učitelkou užili projektový den. 

Co je čekalo? Legenda o sv. Václavu, tematická práce ve skupinách, 

zábavné úkoly a spousta nových informací.  
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ŘÍJEN 2021 

 

Sadařova stezka - 2. B a 2. C na výletě  

Ve čtvrtek 23. 9. vyjeli žáci 2. B a 2. C na výlet do Sosnové. Zde navštívili firmu Vitaminátor, která 

lisuje ovocné šťávy. Děti si prošly naučnou sadařovu stezku, sbíraly kaštany, plnily úkoly, viděly 

zvířátka, opékaly párky a den završily v lanovém centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakiáda  

Školní družina využila krásné počasí a společně s dětmi vyrazila ke Stříbrnému jezeru. Děti čekal 

zábavný program, plnění úkolů, pouštění draků a na závěr sladká odměna. 
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Projektový den ve 2. A - Naše město Opava 

Žáci druhého ročníku se seznámili se znakem Statutárního města Opavy, symboly a pověstí o 

vzniku názvu. Následovala exkurze do kulturní organizace OKO, kde se dozvěděli, co se dříve 

jedlo, pilo, jak se lidé oblékali a také, co je to pečeť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz 6. A a 6. C  

Žáci 6. ročníku se v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a 

mládeže ve školním roce 2021/2022 s názvem „V pohodě ve škole i na ledě“ zúčastnili 

adaptačního kurzu. Pobyt se konal v malebné přírodě Jánských Koupelí. Kluci a holky si užili 

nejen procházky po okolí, ale také spoustu legrace u nejrůznějších poznávacích her.  

!  
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Zahrada plná života 

Soutěž vyhlásila nezisková organizace Eurotopia – 3. 

místo Liliana Olšáková z 1.A v konkurenci 

výtvarných prací z Moravskoslezského a Zlínského 

kraje 

 

Film Offline a beseda z projektu T-film 2021  

Dne 14. 10. 2022 se konala projekce filmového snímku 

Offline. O co se jednalo? Ve zkratce čtyři teenageři, 

běžný život, škola, práce a týden života bez internetu. 

Žáci diskutovali o tom, co vše mladým dospělým sedm dní off-line přinese, jak zvládnou život bez 

sociálních sítí a zda si uvědomují, co pro ně on-line role znamená. Po projekci byla možnost 

otevřeně hovořit a ptát se na otázky vztahující se k tématu samotného režiséra pana Pavla Michalíka. 

 

Sedmáci na výletě - Říšské koruny Karla IV.  

Žáci sedmého ročníku tento týden navštívili Hradec nad 

Moravicí, kde probíhá výstava Říšské koruny Karla IV. Žáky 

čekal poutavý příběh o vzestupu a pádu panovnického rodu 

Lucemburků, 3D modely hradu Karlštejn, chrámu sv. Víta a 

Karlova mostu, virtuálně si zalistovali v dobové literatuře a 

především se mohli podívat na věrné zlatnicko-šperkařské repliky 

korunovačních klenotů Karla IV.  

 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla na naší škole soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zájemci se 

museli vypořádat se záludnými otázkami z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a 

prokázat všeobecné znalosti. V kategorii KADET soutěžilo celkem 34 žáků 

z 8. a 9. tříd. 

Nejlepší řešitelé: 

1. Valentýna Chalupová 9. A 

2. Klára Mrázková 9. A 

3. Jan Tománek 9. A a Daniel Peterek 8. C!  
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Návštěva Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky a trampolínová sobota - Enha Freestyle 

Ostrava (19. 10. 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stromů a smažení bramboráků  

Školní družina dne 20. 10. 2021 oslavila Den stromů. Děti 

navštívily park u muzea, ukázaly si různé druhy listů, které 

sbíraly i s plody a určovaly, o jakou dřevinu se jedná. Kdo 

měl hotovo, skládal podzimní vystřihovánku. Tento den 

oslavili i žáci školního klubu. Vyráběli ptáky z listí a smažili 

bramboráky. 

 

Adaptační kurz 4. A  

Z pondělí na úterý 18. - 19. 10. se třída 4. A vydala na společný výlet do areálu Bílé holubice v 

Mokřinkách. Při procházce v lese postavili žáci domečky pro zvířátka a navštívili Raabovu štolu. 

Navzájem se zachraňovali ve hře "Upír" a vyzkoušeli si, jaké to je, když je někdo slepý a spoléhá 

na pomoc toho druhého.  
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Adaptační kurz 4. C  

Ve středu a čtvrtek 20. - 21. 10. 2021 se konal adaptační 

kurz třídy 4. C. Počasí nám přálo, a proto jsme se vydali na 

průzkum okolí Bílé Holubice. Zahráli jsme spoustu her a 

večer se i vydali na stezku odvahy. 

 

Hallowenská výzva pro nižší stupeň a soutěž o nejlepší 

kostým 

Dne 23. 10. 2021 na naší škole proběhla akce Halloween. 

Žákovský parlament Základní školy Edvarda Beneše 

vyhlásil výzvu o nejpovedenější tematické výrobky. Zúčastnily se všechny třídy nižšího stupně, 

kdy 1. místo získala třída 5. A., 2. místo obsadili žáci z 2. B. a 3. místo patřilo dětem z 1. A. Druhý 

stupeň se zapojil do soutěže o nejlepší kostým. Vítěze vybrala paní ředitelka, která je odměnila 

"stopkou na jednu písemku".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz – „V pohodě ve škole i na ledě“ 

Třída 6. B se ve dnech 25. - 26. 10. 2021 vydala na adaptační kurz do rekreačního střediska Bílá 

Holubice. !  
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Tradiční vyřezávání dýní ve školní družině (29. 10. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2021 

Návštěva předškoláků MŠ Mnišská ve školní družině ZŠ 
Edvarda Beneše. 
 

Den stromů  

Dne 3. 11. 2021 se konal Den stromů. Žáci ve skupinách 

poznávali a třídili stromy a keře. Hledali zajímavé a něčím 

odlišné stromy a také nacházeli, co do lesa vůbec nepatří. 

Nakonec si každý našel kůru, ze které si vyrobil lodičku a 

poslal po vodě. 
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Projektový den "Sv. Martin" ve 2. ročnících a 4. A 

Žáci druhého a čtvrtého ročníku oslavili 11. 11. projektovým dnem. Děti se seznámily s pověstí o 

světci, přečetly si legendu o plášti, vyráběly Martina na bílém koni a stříbrné podkovy pro štěstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatomartinský lampionový průvod ve školní družině 

(13. 10. 2022) 

 

Pasování na čtenáře  

Dny 18. 10. 2021 a 26. 11. 2021 se staly významnými pro 

naše nejmenší. Žáci prvních tříd byli pasováni na čtenáře. A 

kdo je pasoval? Slavnostního aktu se ujala paní ředitelka, 

která všem dětem popřála, aby je čtení bavilo a aby v 

knihách našli potěšení i spoustu nových a zajímavých 

informací.  
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Úspěch ve výtvarné soutěži Eurotopia  

V kategorii 6 - 8 let se na téma "Zahrada plná života" na 3. místě 

umístila Liliana Olšáková. 

 

 
 
 
Týden jazyků a zvyků ve školní družině  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hledáme nejlepšího mladého chemika." 

Tak zněla výzva pro všechny zájemce o chemii. 

V pátek 26. 11. 2021 proběhlo školní kolo 

soutěže, ve kterém změřili své síly žáci 9. 

ročníku. Postup do dalšího kola si vybojovali 

Jakub Duda, Klára Mrázková a Marek Kolek, 

všichni z 9. A.  

 

PROSINEC 2021 

 

Vánoční dílničky ve školní družině  

Vychovatelé ŠD připravili pro děti vánoční dílničky. A co vše si mohli žáci vyrobit? Svíčky, 3D 

baňky, papírové anděly, rampouchy a samozřejmě i vánoční stromeček.  
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SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ – účast na akci ZOO Ostrava.  

 

Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ Edvarda Beneše  

Mikuláš, čert i andělé se 3.12. 2021 vypravili do Mateřské školky Edvarda Beneše a následně 

pokračovali i na nižší stupeň základní školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílny vyššího stupně na ZŠ E. Beneše Opava  

(6. 12. 2021) 

 

Vánoční přání pro domovy důchodců  

Žáci 4. A chtěli udělat dobrý skutek, a tak společně s paní 

učitelkou vyrobili 30 obrázků a 70 vánočních přání pro domov 

důchodců v Opavě a Ostravě.  

 

Sbírka pro psí útulek  

Žákovský parlament ZŠ E. Beneše Opava uspořádal 10. 12. 2021 vánoční sbírku pro psí útulek. 

Naši žáci jsou velkými milovníky zvířat, a proto nešetřili na dárcích. 
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V pohodě ve škole i na ledě  

Žáci 6. B se dnes zúčastnili aktivit v rámci projektu „V pohodě ve škole i na ledě”. Společně s 

lektory z Centra inkluze Opava si zahráli několik her na posílení sociálních vazeb a prohloubení 

vztahů ve třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři bratři v podání muzikálového kroužku školní družiny  

Žáci 1. - 3. ročníku, kteří navštěvují družinový kroužek "Muzikálek", stihli ještě před Vánocemi 

odehrát pohádky Tři bratři 

a O Karkulce. 

 

Vánoční dílny na nižším 

stupni (17. 12. 2021) 

 

Den profesí  

V pondělí 6. 12. 2021 

vyrazili žáci 9. ročníku na 

různé střední školy.  V rámci workshopu se ve skupinách seznámili s atmosférou středoškolského 

prostředí a vyzkoušeli si různé činnosti, které jsou náplní studijních oborů. 

 

 

 

¨¨¨¨¨ 
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LEDEN 2022 

 

Lyžařský kurz 1. a 2. ročníku 	

Žáci prvního a druhého ročníku dne 24. 1. 2022 odjeli na týdenní lyžařský kurz do Skiareálu 

Tošovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina na výletě ke koním 

V sobotu 25. 1. 2022 se děti navštěvující školní družinu vydaly na výlet. A kam že to bylo tentokrát? 

Žáci se projeli vlakem do Mlýna vodníka Slámy.  

 

Lyžařský výcvik 7. ročníku  

V neděli 27. 1. odjeli sedmáci na lyžařský výcvik do Jeseníků. První dva dny žáci lyžovali, sedm 

z nich jezdilo na snowboardu a další dny je čekaly běžky. Všichni si užili krásné slunečné počasí 

a dobrou atmosféru.  
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Přírodovědná soutěž na Mendelovu 

gymnáziu V Opavě  

U příležitostí oslav výročí 200 let 

narození celosvětově známého 

přírodovědce J. G. Mendela 

zorganizovalo v pátek 28. 1. 2022 

Mendelovo gymnázium již třináctý 

ročník populární Přírodovědné soutěže 

pro žáky základních škol. Tříčlenné 

týmy řešily teoretické i praktické úkoly z biologie, chemie, fyziky, ekologie a body navíc získali 

všichni, kteří natočili videonahrávku komentovaných přírodopisných pokusů na téma spojené s 

osobností J. G.Mendela. Velkého úspěchu dosáhl tým Hrášci ve složení Sandra Růžičková, Lucie 

Burianová a Marek Kolek, který získal 3. místo. 

 

ÚNOR 2022 

 

Výstava Joy Adamsonové na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě  

Na naší škole probíhala od 10. 2. 2022 výstava, která představovala život i práci světoznámé 

ochránkyně přírody. 
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Projektový den ve 2. ročnících – Valentýn a Valentýnská akce Žákovského parlamentu (14. 
2. 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský kurz 4. a 5. ročníku 

Žáci 4. a 5. ročníku odjeli v termínu od 13. – 18. 2. 2022 na očekávaný lyžařský výcvik. A kam že 

se tentokrát naši lyžaři vydali? Čekaly je Jeseníky, 

hotel Neptun, Malá Morávka, kde tráví čas v 

momentu, kdy nejsou na svahu. Děti si užily 

procházku na Kopřivnou, byly rozřazeny do 

družstev, užily si lyžování a krásné počasí. 

 

 

 

 

 

 

Vznik čtenářské dílny na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě  

Obrovské díky patří manželům Hruškovým z Kovovýroby Hruška, kteří věnovali škole nádhernou 

barevnou tapetu se vzorem knihovny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

30 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

BŘEZEN 2022 

 

Výsledky výzvy "Věnuj mobil pro Remobil" 

Na ZŠ E. Beneše Opava proběhla výzva, kdy žáci přinášeli staré mobilní telefony. Z každého kusu 

bylo 10,-Kč věnováno na charitu. A co se s elektronikou dělo poté?  Proběhla ekologická likvidace. 

Výsledky: 1. místo - 2. A (26 mobilů), 2. místo - 1. B (20 mobilů), 3. místo - 2. B (2 mobily). 

 

Sbírka pro Ukrajinu  

Od 1. 3. do 3. 3.2022 probíhala na naší škole sbírka na pomoc osobám zasažených válkou na 

Ukrajině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitační soutěž a postup do okresního kola soutěže Dětská scéna 

2022  

Středisko volného času Opava uspořádalo 4. 3. 2022 recitační soutěž, 

které se zúčastnily tři děti z nižšího stupně. Za 1.A Josef Kašárek a 

Václav Hruška, za 2.A Sabina Kotyková, která se probojovala do 

okresního kola.  
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Karaoke školní družiny  

Dne 7. 3. se konalo pravé školní karaoke. Žáci 1.- 4. ročníku se 

postavili za mikrofon a společně si zazpívali známé písničky.  

 

 

 

 

Jak to chodí ve škole?  

Dne 8. 3. 2022 se konala další lekce pro předškoláky, aneb Jak to chodí ve škole? O program se 

postaraly vyučující nižšího stupně a školní družina. Děti plnily 5 úkolů, za které dostávaly razítka. 

Na závěr všichni obdrželi malé překvapení.!  
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Výsledky okresního kola Soutěže v německém 

jazyce  

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v 

německém jazyce. V kategorii I A s velkou převahou 

zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B. V kategorii II A 

uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A. 

 

Zápis nanečisto aneb Putování s Večerníčkem  

Dne 16. 3. 2022 se konal zápis nanečisto, který se nesl 

v duchu pohádkových postav, které děti dobře znají. A 

co je čekalo...? Malí předškoláci obíhali jednotlivá 

stanoviště s úkoly. Vyzkoušeli si práci s iPady, 

sebeobsluhu při tvoření v kuchyni, zavazování 

tkaniček, logopedické hrátky, hudebně-taneční koutek 

či stavění robotů z lega. Odměnou jim byly drahokamy a sladká odměna spolu se zábavou ve školní 

družině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družina nanečisto  

V úterý 15. 3. 2022 se konala družina nanečisto. Pro koho byla akce určena? No přeci pro 

předškoláky. Děti si mohly zazpívat, zatancovat nebo něco vyrobit v keramice. 
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Ponožkový den na ZŠ E. Beneše Opava 

Datum 21. 3. připadá na SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA 

SYNDROMU. 21 - právě 21. chromozom mají lidé s tímto 

syndromem hned třikrát. Žáci a zaměstnanci se zapojili do barevné 

výzvy a společně si o významu světového dne popovídali. 

 

Vítání jara - vynášení Mařeny se školním klubem (21. 3. 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipánový běh  

Dne 21. 3. 2022 se konal Tulipánový běh, který pro děti z družiny připravil školní klub. Byla 

připravena běžecká trasa, medaile i perníkové tulipány za odměnu. 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert školního pěveckého sboru Eben a taneční vystoupení dětí z 1. A  

V pondělí 21. 3. jsme se zapojili do Světového dne Downova syndromu.  Při této příležitosti pořádá 

Speciální škola a Praktická škola Opava každoroční setkání přátel a bývalých žáků. Naši prvňáčci 

byli u toho a svým tancem Jeruasalema zvedli KD Na Rybníčku  z židlí. ZŠ Edvarda Beneše 

podpořila nemocné také vystoupením školního pěveckého sboru Eben.  Za odměnu si děti 

vysloužily občerstvení a krásné barevné ponožky. 
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Lyžařský kurz žáků 8. ročníku 

V neděli 13. 3. 2022 se naši osmáci vydali do 

Jeseníků, kde se ubytovali těsně pod vrcholem 

Pradědu na chatě Barborka. Hned odpoledne se 

rozdělili do lyžařských a snowboardových 

družstev a pod vedením zkušených instruktorů 

začali zdokonalovat své sjezdařské dovednosti. 

Během krásných slunečných dnů přišly na řadu i 

běžky a večerní atmosféru pak zpestřovaly 

společenské hry. Navštívila je i horská služba, 

která svým zajímavým a poučným povídáním 

radila dětem jak se zachovat v horách i v případě 

nebezpečí jako je třeba lavina. 

 

 

 

Vystoupení školního pěveckého sboru Eben na Dni otevřených dveří (29. 3. 2022) 
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Matematický klokan na ZŠ E. Beneše Opava  

V pátek 18. 3. 2022 proběhl Matematický 

klokan.  

Soutěžilo se ve 4 kategoriích: 

Kategorie 1: Cvrček (2. a 3. třída) 

· místo Harazim (3.A) 

· místo Němčanský (3.B) 

· místo Rode (2.B) 

Kategorie 2: Klokánek (4. a 5. třída) 

· místo Olšák (4.A) 

· místo Havlíček (5.B) 

· místo Racko (5.B) 

Kategorie 3: Benjamin (6. a 7. třída) 

• místo Bártíková (7.C) 

· místo Stecová (7.C) 

· místo Pastucha (7.C) 

Kategorie 4: Kadet (8. a 9. třída) 

· místo Jašek (9.A) 

· místo Tománek (9.A) 

· místo Mrázková (9.A) 

Všem vítězům blahopřejeme. 

 

Turnaj hráčů ročníku 2012 pod názvem 

"Hokejový král sezóny 2021/2022" 

Sportovní utkání se uskutečnilo 26. 3. -27. 3. 2022 v 

Novém Jičíně. Turnaje se účastnilo 18 týmů z České 

republiky, Polska a Slovenska. Naši kluci odehráli v 

základní skupině 8 zápasů. V šesti zvítězili, jednou 

remizovali a jedno utkání prohráli. Z druhého místa 

postoupili do finálové skupiny o 1.-6. místo. Tady už 

naši borci dominovali. Remizovali s Novým Jičínem 

a porazili týmy Hoba Bratislava, Český Krumlov, 

Frýdek-Místek, Třinec a zaslouženě získali prvenství v tomto prestižním turnaji. 
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Deutsch ist super  

„Je němčina těžká? Budu rozumět? Proč se učit německy?“ Takové otázky si možná kladou žáci, 

kteří se rozhodují, jaký cizí jazyk budou studovat příští rok. Naši šesťáci se dnes přesvědčili, že 

NĚMČINA JE SUPER! Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě pro ně 31. 3. 

připravili dopoledne plné her, rébusů a zábavných aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den učitelů a vystoupení školního pěveckého sboru Eben.  

Dne 28. 3. si připomínáme narození "Učitele národů", Jana Amose Komenského, a všichni učitelé 

slaví svůj den. U této příležitosti se sešli současní i bývalí učitelé naší školy a atmosféru společného 

setkání zpříjemnilo i vystoupení pěveckého sboru Eben. 
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DUBEN 2022 

 

Vítěz soutěže "Pojmenuj si svůj autobus" 

Na přelomu roku vyhlásil MDPO tradiční soutěž pro žáky 5. a 6. tříd "Pojmenuj si svůj autobus". 

To vše při příležitosti uvedení nových CNG autobusů do provozu. V konkurenci mnoha krásných 

kreseb se podařilo uspět i Martinu Richterovi z 5.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprílové střílení školního klubu (3. 4. 2022) 

První duben je známý žerty. U nás se ale opravdu střílelo. Do školního klubu a tělocvičny dorazilo 

SVČ Opava se svými laserovými zbraněmi. Děti si na chvíli zahrály na kovboje a zkoušely 

paprskem světla trefit terč. 
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Ukliďme Česko!  

Ekotým a školní klub ZŠ E. Beneše se zapojili do výzvy UKLIĎME ČESKO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprílový maškarní karneval  

Základní škola ve spolupráci se školní družinou zorganizovala 6. 4. 2022 veselý jarní karneval. 

Účastníci se vydali na promenádu masek, tancovali, hráli si na sochy, soutěžili v přehazování míčků 

nebo házení "talířů". Přehlídka kostýmů se letos obzvlášť vydařila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy do první třídy (8. 4. 2022) 
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Velikonoční aerobik na ZŠ Vrchní 

Dne 12. 4. se konal Velikonoční aerobik na ZŠ Vrchní, kde naši žáci vybojovali krásné dvě medaile.  

V kategorii 1. - 2. ročník vybojovala 3. místo Eliška Novotná z 1.B. V kategorii 3., 4. a 5. ročník 

získala zlatou medaili Lucie Coganová ze 4. třídy. Jako jediný soutěžící z řad chlapců se umístil 

i Viktor Russell May ze 3.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční dílny ve školní družině  

Děti ve školní družině využily odpoledne ke tvoření zajíčků, ozdob z proutí nebo zdobení vajíček. 

Kdo zrovna nepracoval, čas trávil v interaktivní herně, kde byly připraveny soutěže. 
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Barevný týden na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě (25. 4. – 29. 4. 2022)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvělé výsledky žáků Základní školy Edvarda Beneše v Opavě  

V měsíci dubnu se na Základní škole Englišova utkalo 270 dětí ze 14 škol v soutěži Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů. Ve velké konkurenci v kategorii jednotlivců se žákům z 

"Edvarda Beneše" podařilo získat tři 1. místa, a to 

pro ročníky 2008 Víťa Glos, 2010 Dominik Hanzlík, 

2011 Richard Moša, tři 2. místa, ročník 2008 Matěj 

Weiss, 2010 Kryštof Hrbáč, 2011 Robin Moša a 

jedno 3. místo pro ročník 2007 Ondřej Václavek. V 

kategorii družstev pak získali 3.místo žáci Glos, 

Weiss, Pernica, Václavek T., Mošová, Lindovská, 

Martínková a Koukolová.  
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Karaoke ve školní družině  

Dne 25. 4. 2022 se konalo druhé žákovské karaoke, kam se mohly přihlásit děti navštěvující školní 

družinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbal dívek v Kylešovicích  

V úterý 26.4.2022 se vybrané žákyně 4. a 5. ročníku zúčastnily kopané v Kylešovicích. Naše 

děvčata se umístila na pátém místě ze sedmi družstev. 

 

 

Projektový den v 2. ročníku – Čarodějnice (28. 4. 2022) 

Projekt v 1.A - Čarodějnický den (29. 4. 2022) 
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Den Země  

Dne 30. 4. se konal Den Země, který jsme nemohli oslavit jinak než časem stráveným v přírodě. 

Všechny třídy se vydaly do blízkého okolí Opavy, například naši osmáci se projeli vlakem na 

Hradec nad Moravicí a přes zámek se dostali na Bezručovu vyhlídku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR žáků 1. stupně  

Závod, který pořádal Český atletický svaz, se uskutečnil v pátek 29. 4. 2022 na Tyršově stadionu v 

Opavě. Štafety žáků 1. – 3. tříd a 4. a 5. tříd závodily v disciplínách 8 x 100 m a 8 x 200 m. Pořadí 

určil součet časů v obou kategoriích. Naši žáci se v konkurenci 12. škol neztratili a vybojovali pěkné 

3. místo. Výborný výsledný čas nám dává šanci na postup do krajského finále. Reprezentovali nás: 

Kategorie 1. -3. tříd: Ema Přibylová, Nora Svobodová, Gréta Halfarová, Eva Hostášková, Vojtěch 

Kurš, David Racko, Šimon Malík a Daniel Otipka, všichni žáci 3. ročníku. Kategorie 4. a 5. tříd: 

Marika Sára Moravcová a Agáta Sedlářová ze 4. ročníku, Aneta Žalčíková, Nela Hrabcová, Patrik 

Šisler, Marek Gebauer, Adam Benda a Kryštof Hrbáč - všichni z 5. ročníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 2022 
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Základní škola Edvarda Beneše získala 1. místo v soutěži Opavský skřivánek 

Dne 25. března se žáci naší školy pod vedením Mgr. Anny Tenglerové zúčastnili regionálního kola 

soutěže dětských lidových zpěváků Opavský skřivánek, kde se utkalo 76 sólistů, 4 dua a 2 tria. Naši 

školu reprezentovali Lucie Coganová, Tobiáš Macháč a Veronika Nekrasová. O měsíc později, tj. 

29. 4., se konalo finále, kdy si první místo vyzpívala Veronika Nekrasová ze 4.A. 

Pohár rozhlasu 6. a 7. tříd  

Dne 3. 5. 2022 se na Tyršově 

stadionu v Opavě konala soutěž 

"Pohár rozhlasu kategorie 6. a 7. 

tříd." Jedná se o tradiční atletické 

klání mezi žáky základních škol. 

Naši školu reprezentovalo jak 

družstvo kluků, tak dívek a právě 

žačky ve složení Viki Lindovská, 

Adéla Martínková, Valerie 

Mošová, Bára Olšinová, Adéla 

Hostášková, Neiry Tess Novak, 

Ester Páčková, Denisa Michalíková, Ema Tománková a Tereza Koukolová zaznamenaly obrovský 

úspěch, jelikož obsadily bronzovou pozici.  
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Hudební workshop s bubenickou kouzelnicí, výtvarný workshop s výtvarníci Alenou Dimitriu 

a vlastivědný workshop s Daliborem Halátekem a Kateřinou Skalíkovou pro druhé ročníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řemeslo má zlaté dno aneb osmáci zkoumají trh práce  

Místo angličtiny, dějepisu a fyziky nahazování omítky, pokládání dlažby nebo řezání měděných 

trubek, to měli dne 5. 5. na rozvrhu žáci osmého ročníku, kteří část dopoledne strávili exkurzí na 

SOU stavebním v Opavě. Pod dohledem zkušených mistrů odborného výcviku a za pomoci jejich 

učňů si naši vyzkoušeli, co musí zvládnout zedníci, truhláři, elektrikáři či instalatéři. Vyrobit 

obyčejné kuchyňské prkénko nebo přiříznout dlaždici nebylo tak snadné, jak se nejprve zdálo, 

přesto se mnohým dařilo. 

Školy v přírodě 1. -4. ročník 

Škola v přírodě 4.B + 4.C 

První květnový týden se naši čtvrťáci vydali 

do Penzionu Rejvíz. Čekal je nabitý program 

plný výletů po okolí a sportovních tréninků. 

Samozřejmostí bylo i dopolední vyučování, 

odpolední bazén, večerní hry a hudební párty. 

Nejlepším zážitkem byla pro mnohé návštěva 

Zlatorudného skanzenu, kde si vyzkoušeli i 

rýžování zlata a mohli si pak své nalezené 

zlatinky odnést jako cenný suvenýr! Poslední 

večer pak prověřili svou odvahu na noční 

stezce a plní zážitků se vraceli domů. 
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Atletický čtyřboj žáků 6. a 7. tříd  

V pondělí 9. 5. 2022 se na Tyršově stadionu v Opavě konala další atletická soutěž, tentokrát 

Atletický čtyřboj žáků 6. a 7. tříd. Naší škole, konkrétně družstvu dívek ve složení Viktorie 

Lindovská, Adéla Martínková, Valerie Mošová, Denisa Michalíková a Neiry Tess Novak, se znovu 

houpaly na krku bronzové medaile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý zahrádkář a Floristika 2022  

Zajímavou zkušenost za sebou mají žáci 4. a 9. ročníku. Zúčastnili se soutěží, které proběhly v 

prostorách Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. V kategorii mladších žáků nás poprvé 

a s velkým nadšením reprezentovali mladí zahrádkáři ze 4. B, a to Alexandra Steinová a Adam 

Kotyk, kteří se umístili na krásném 4. místě z 16 družstev. V kategorii starších žáků se v soutěži 

utkali Marek Kolek a David Ziegler z 9.A. Souběžně také probíhala soutěž floristů. Klára Mrázková 

(9.A) a Dang Thi Thuy (9.B) měly za úkol vytvořit co nejkrásnější jarní květinovou misku. Na 

závěr celé akce jsem si společně prohlédli venkovní prostory školy, obrovské skleníky i 

zemědělskou techniku. 
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Taneční na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě (11. 5. 2022 – 20. 6. 2022)  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ŠTAFETOVÝ POHÁR žáků 1. stupně – krajské finále  
Krajské finále Štafetového poháru se uskutečnilo ve středu 11. 5. 2022 na Tyršově stadionu v 

Opavě. Naši žáci obsadili z 15. zúčastněných škol pěkné 7. místo. Reprezentovali nás:  

Kategorie 1. - 3. třída: Sabina Kotyková a Daniel Lisník z 2. ročníku, Nora Svobodová, Gréta 

Halfarová, Eva Hostášková, Vojtěch Kurš, David Racko a Šimon Malík, všichni z 3. ročníku.  

Kategorie 4. a 5. tříd: Agáta Sedlářová ze 4. ročníku, Tina Jašková, Gita Racko, Nela Hrabcová, 

Patrik Šisler, Marek Gebauer, Adam Benda a Kryštof Hrbáč, všichni z 5. ročníku. Děti přišla na 

stadion podpořit paní ředitelka společně s panem zástupcem, kteří fandili a drželi palce. 
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Atletický trojboj 4. a 5. tříd  

Atletický trojboj se uskutečnil v pátek 6. 5. 2022 na ZŠ 

Englišova. Sportovního utkání se zúčastnila dvě družstva 

ZŠ E. Beneše. V konečném hodnocení jsme se umístili na 

4. a 10. místě z 18. družstev. Pěkného výsledku jsme 

dosáhli v soutěži jednotlivců, kdy se na 2. místě umístil 

Matyáš Weczerek z 5.A a absolutním vítězem se stal Adam 

Benda z 5.B. 

 

Školní družina získala 2. místo v soutěži SVČ Opava  

Děti ze školní družiny se zúčastnily soutěže s názvem 

"Čarodějnice na plot", kde si vybojovaly se svou 

čarodějnicí Evelínou Benešovou krásné druhé místo. 

 
 
 
Odpoledne v pohybu 

SRPDŠ při ZŠ Edvarda Beneše v Opavě dne 13. 5. uspořádalo Odpoledne v pohybu, které se 

neslo v duchu sportovních aktivit. V areálu školy si rodiče a žáci mohli vyzkoušet basketbal, 

softball, badminton, lakros a další doprovodné aktivity. Jelikož jsme letos nezaháleli, pro žáky 

nižšího stupně jsme připravili branný pochod, který vedl ke Stříbrném jezeru, do Městských sadů 

a na střelnici SVČ. 
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Soutěž Mladý zdravotník - 3. místo pro žáky nižšího stupně!  

Oblastní spolek Českého červeného kříže udělil diplom a krásné bronzové medaile žákům nižšího 

stupně, kteří se 13. 5. 2022 zúčastnili soutěže Mladý zdravotník. 

 

 

Pohár rozhlasu - okresní kolo v konkurenci škol MS kraje  

Družstvo dívek z 6. a 7. ročníku se zúčastnilo okresního kola Poháru rozhlasu pod záštitou 

ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU. Děkujeme za reprezentaci Viktorii Lindovské, Adéle 

Martínkové, Valerii Mošové, Ester Páčkové, Emě Tománkové, Denise Michalíkové, Adéle 

Hostáškové a Neiry Tess Novak, které na Tyršově stadionu v konkurenci škol z celého 

Moravskoslezského kraje obsadily krásné páté místo. Rekordmankou se stala Valerie Mošová v 

disciplíně hodu míčkem, kdy se umístila na 1. místě v kraji. 
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Recyklohraní aneb Ukliďme si svět  

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a jeho partneři ve společnosti 

Ecobat, Elektrowin a Veolia udělili Základní škole Edvarda Beneše v Opavě DIPLOM za aktivní 

spolupráci v celoroční hře. Naše škola obdržela 1558 bodů a ve srovnání s MS krajem jsme dosáhli 

15. místa, v republice jsme 166.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Den rodiny s podtitulem "Co všechno dokážeme" 

Školní družina ZŠ Edvarda Beneše v Opavě dne 19. 5. uspořádala Den rodiny. Děti názorně 

předvedly, co se za celý školní rok naučily. K vidění byla gymnastika, fotbal, míčové hry, 

trampolíny, ale i badatel nebo solná jeskyně. Celý program zahájil školní pěvecký sbor EBEN. 

Opavská dětská píseň a vystoupení školního pěveckého sboru EBEN (25. 5. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrovský úspěch ZŠ E. Beneše Opava na prvním ročníku 
Opavského městského biatlonu 
(28. 5. 2022)  

Tři zlaté, dvě stříbrné, jedna bronzová a zlatý pohár pro vítěze 

biatlonu v kategorii chlapci. 
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Krajské finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a postup do 

republikového finále  

V pátek 27. 5. 2022 se konalo Krajské finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 

(OVOV). Naši žáci se kvalifikovali díky skvělým výkonům v okresním kole. Soutěžilo se celkem 

v šesti disciplínách, a to - hodu míčkem , běhu na 60 m., skoku dalekém, shybů na šikmé lavici, 

sedu-lehu a driblingu s míčem. Ve své kategorii kraloval Robin Moša a odměnou mu je zlatá 

medaile a zároveň postup na republikové finále. Další umístění na stupních vítězů vybojoval 

Kryštof Hrbáč, který získal stříbrnou medaili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyklistický den v 6. ročníku (31. 5. 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČERVEN 2022 
 

Škola v přírodě 2. A a 4. A 

Poslední květnový týden se naši žáci vydali do Penzionu Rejvíz. Čekal je nabitý program plný 

výletů po okolí, plavání, her a hudby. Nejlepším zážitkem byla pro mnohé návštěva Zlatorudného 

skanzenu, kde si vyzkoušeli i rýžování zlata a mohli si pak své nalezené zlatinky odnést jako cenný 

suvenýr! Poslední večer poseděli u táboráku a také prověřili svou odvahu na noční stezce a pak už 

se plní zážitků vraceli domů. 
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Cyklistický kurz 6. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNEJ PROFESE 

Poznávat zajímavé profese je cílem exkurzí, které se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci s 

Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Naši osmáci tak vyrazili do terénu, aby zjistili, co která 

profese obnáší, jak a podle čeho mohou příští školní rok vybírat střední školy. V pondělí 21.3.2022 

jsme navštívili oddělení Městské policie v Opavě. Prohlédli jsme si operační středisko s kamerovým 

systémem, služební vozidla a vybavení strážníka. V úterý 17. 5. 2022 směřovaly naše kroky do 

firmy Ostroj Opava. Galvanovnu, strojírnu, nástrojárnu, hydrauliku, kovárnu nebo třeba kalírnu - 

to jsou divize, které jsme měli možnost vidět. Naši poslední zastávkou bylo Mondelēz Opava. 
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Dětský den 2022 

Základní škola Edvarda Beneše v Opavě uspořádala Dětský den. Děti si od 15:00 užily nabitý 

program plný her i společných aktivit. Vyzkoušely si hod na cíl, chůzi na chůdách, slackline , velké 

puzzle nebo softball. V 17:00 se akce přemístila k ohništi, kde se opékaly špekáčky. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda s Klárou Hymlárovou, absolventkou ZŠ E. Beneše a účastnicí ZOH v Pekingu 
(9. 6. 2022) 
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Žák roku - Marek Kolek  

Na opavské radnici byli v pátek 10. 6. 2022 oceněni nejlepší žáci základních škol letošního 

školního roku. Mezi nimi i Marek Kolek z devátého ročníku, kterému poblahopřála vedoucí 

odboru školství Andrea Štenclová, náměstek primátora Petr Orieščík a naše paní ředitelka. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Výlet 5. A a 5. B 

Ve středu 8. 6. jsme navštívili zříceninu hradu Helfštýn s průvodcem, pak Zlínskou ZOO v Lešné 

s výukovým program s názvem "V AFRICE JE PĚKNĚ HORKO". 

 

Škola v přírodě 1.B 

Žáci 1. B se zúčastnili ve dnech 8. - 10. června školy v přírodě v Mokřinkách na Bílé Holubici. I 

když trvala jen 3 dny, program byl nabitý. 
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Žáci 1. B pasováni na čtenáře 

V úterý 7. června navštívili žáci 1.B knihovnu Šrámkova, kde byli panem králem oficiálně 

pasováni na čtenáře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "V pohodě ve škole i na ledě" ve 4.C 

V průběhu celého školního roku probíhal v naší třídě projekt zaměřený na dobré vztahy mezi dětmi. 

Hned na podzim, abychom se lépe poznali, jsme se vydali na dvoudenní výlet, kde jsme hráli 

spoustu her a zkrátka trávili čas SPOLU. Pak k nám do školy docházely odbornice, se kterými jsme 

si povídali o mezilidských vztazích. Před koncem hokejové sezóny jsme také podpořili naše 

spolužáky v přátelském zápase. 
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3.A a 3.B na škole v přírodě 

Žáci 3. ročníku byli na přelomu května a června na škole v přírodě na Malé Morávce - hotel 

Neptun. Vyzkoušeli si výuku netradičním způsobem, zažili spoustu legrace a soutěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná lekce v tanečních (20. 6. 2022)  
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NO BACKPACK DAY 

V pondělí 20. 6. 2022 jsme odstartovali první ročník NO BACKPACK DAY.  Žáci si dnes přinesli 

věci do školy v čemkoliv jiném nežli v batohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Křest básnické sbírky v 6.B  

V úterý 21. 6. 2022 se ve třídě 6.B pod vedením paní učitelky Šímové udála nevídaná věc. Žáci 

pokřtili svou vlastní básnickou sbírku s ilustracemi.  
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LaserTag 

Žáci 6. B si ve čtvrtek 23. 6. 2022 zpříjemnili den společnou hrou. Co je čekalo? Jeli si zahrát do 

Slavkova LaserTag, kde si vyzkoušeli svou obratnost, rychlost a přesnou střelbu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Výlet na Velký Javorník – 7. B (24. 6. 2022)  
 

 

 

 

  

 

 

Branný den 2022 

V pátek 24. 6. 2022 se konal Branný den ve spolupráci se Střediskem volného času Opava. Pro naše 

žáky byla připravena stanoviště, kde si vyzkoušeli svou obratnost, rychlost nebo spolupráci v týmu. 
VÝSLEDKY DRUŽSTEV:  

6. ROČNÍK 

1. místo: Candáti  

2. místo: Dinosauři  

3. místo: Ronaldo Christiano 

7. ROČNÍK 

1. místo: Kapšíci  

2. místo: Síkory  

3. místo: Kotci  

8. ROČNÍK 

1. místo: Makaři  

2. místo: 4+2  

3. místo: Byli jsme 4  

ABSOLUTNÍ VÍTĚZI: Ondřej Ciminga, Marek Harasim, Ondřej 

Václavek, Adam Richter, Nikolas Vrťo a Filip Barč. 
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Dravci na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě  

Sokolnická skupina NYCTEA dne 27. 6. navštívila naši školu. Jak už název napovídá, žáky nižšího 

stupně čekala přehlídka dravců, a to orla stepního, poštolky obecné, káňete Harrisova, krkavce 

velkého nebo sovy pálené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

Prvňáčci na škole v přírodě 

Poslední letošní školu v přírodě absolvovali žáci 1. A a 1. C od 20. do 22. června, v rekreačním 

centru Bílá Holubice tak strávili báječné tři dny.  Kromě dobrodružství s bouřkami zvládli ujít 

celých 12 km.  
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Sportovní den na Základní škole Edvarda Beneše  

Dnes se konal již tradiční sportovní den. Žáci vyššího stupně poměřili své síly v softballu, vybíjené 

a volejbalu. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný galavečer žáků 9. ročníku (30. 6. 2022) 

Žáci devátého ročníku si v posledním týdnu školy užili závěrečný galavečer pod vedením manželů 

Hartmannových. 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklistický výlet 1. B (30. 6. 2022)  
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Projekt spolufinancován EU „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“  

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace realizuje projekt „Učíme se v 

přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu 

je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním 

prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním 

prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Výsledkem projektu je revitalizovaná zahrada 

v prostoru před školním klubem s osmi vyvýšenými záhony, určených k výuce pěstitelských prací.  

Pro výuku předmětu člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopisu na 2. stupni je k dispozici expozice 

druhů dřeva, expozice mrtvého dřeva (broukoviště), hmyzí hotel, expozice hornin, vřesoviště, 

expozice léčivých bylin a byliny skalnaté krajiny. Informace k expozicím si žáci mohou vyhledat 

na dřevěných informačních panelech. K dispozici je také přístřešek k využití ve výuce a při 

odpoledních volnočasových aktivitách školního klubu.  

Realizace: duben až červen 2022  
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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, škol v přírodě, projektových dnů školy, 
byly také zakoupeny knihy do čtenářských dílen 1. stupně, trampolíny do školní družiny a 
zahradní sety na školní zahradu. 
Členové SRPDŠ se podíleli na organizaci maškarního karnevalu a Dne dětí, když zajistili 
občerstvení pro žáky i rodiče. Bohužel se z důvodu hygienických opatření neuskutečnil školní 
ples, plánovaný na 11. 2. 2022. Jako náhradu členové SRPDŠ zorganizovali ve spolupráci 
s SVČ Opava pro žáky i rodiče akci s názvem „Odpoledne v pohybu#. Akce se uskutečnila 
13. května 2022.  
Pro žáky 1. stupně byl připraven branný pochod se stanovišti, plavba na raftech na Stříbrném 
jezeře, střelba ze vzduchovky na cíl a hod granátem v Městských sadech. Malé hokejisty 
doprovázeli trenéři. 
Pro žáky 2. stupně a jejich rodiče byla v areálu školy a tělocvičnách připravena hřiště na 
badminton, softbal, basketbal, lakros a stolní tenis. 
Po návratu z branného pochodu následovala „zahradní párty#. Děti si opekly špekáčky u 
táboráku s kytarou. Rodiče si mohli zakoupit grilované uzeniny a nápoje u stánku SRPDŠ. 
Přichystaná sportoviště mohly děti i rodiče využít až do 20 hodin. Akce se zúčastnilo více než 
300 dětí i rodičů. Podle ohlasů dětí i rodičů se akce uskuteční i v příštím roce. 
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Sportovní třídy 
Rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej zahajujeme od čtvrtého 
ročníku. Žáci tvoří hokejové skupiny ve třídách A, B, C.  Ve všech kategoriích hrajeme 
pravidelné žákovské soutěže. Někteří jednotlivci dosahují velmi dobré výkonnosti a 5 hráčů 
působí v žákovských výběrech MSK. Matěj Weis a Vítězslav Glos se zúčastnili mládežnického 
mistrovství ČR krajů v kategorii ročníku 2007. Oba se velkou měrou podíleli na zisku 4. místa 
ze 14. účastníků. Matěj Weis byl vyhlášen nejlepším hráčem výběru MSK. K velkému úspěchu 
je třeba dodat, že Matěj i Víťa jsou narozeni v roce 2008 a prosadili se mezi staršími hráči. 
Z bývalých absolventů měl Radek Faksa další úspěšnou sezónu v týmu NHL Dalas Stars. Jan 
Štencel se v týmu Českých Budějovic probojoval do semifinále extraligy. Matěj Machovský 
plnil většinu sezóny roli brankářské jedničky ve Spartě Praha.  
Obrovských úspěchů dosáhla naše absolventka Klára Hymlárová, reprezentantka České 
republiky v ledním hokeji. Svými výkony hodně pomohla k vítězství v baráži o účast na ZOH 
v Pekingu. Úspěchy Kláry sledovali a prožívali také žáci i učitelé. Navázali jsme s Klárou 
kontakt. Natočili jsme zdravici (video), ve které jí a celému týmu žáci i učitelé přejí úspěch na 
olympiádě. V červnu navštívila Klára školu. Po přivítání a předání dárků začala beseda s žáky. 
Otázky směřovaly nejen k hokejové kariéře, reprezentaci a účasti v Pekingu. Hodně dotazů se 
týkalo studia na univerzitě v USA, kde Klára úspěšně dokončila 3. ročník. Beseda byla 
příjemná, uvolněná a možná pro některé děti inspirací do budoucnosti.  Děti 1. stupně se mohly 
s Klárou setkat na autogramiádě u příležitosti „Dne dětí“. 
Dalšího obrovského úspěchu dosáhla Klára na mistrovství světa v Dánsku, kde naše hráčky 
skončily třetí a získaly historicky první medaili z mistrovství světa. 
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Datum: Akce: 

ZÁŘÍ 

7.9.2021 Opavská míle – reprezentace ZŠ E. Beneše tým (škola, ŠD) 

9.9.2021 Představení nového člena třídy 6.B – ryba Bob 

10.9.2021 Raport – týden v roli prvňáčka 

10.9.2021 Opavan Race – 1. místo mezi školami (vyšší stupeň) 

13.9.2021 Návštěva Bezručovy Opavy, taneční show pod vedením Mgr. Grambalové (ŠD) 

16.9.2021 TV Polar – záznam z Bezručovy Opavy – záběr a rozhovor s dětmi i p. uč.  

15.9.2021 Večerní běh pro Světlušku (ŠK) 

17.9.2021 Lezecká stěna – Středisko volného času Opava (ŠD) 

19.9.2021 Kukuřičné bludiště (ŠK, ŠD) 

22.9.2021 Hmyzí domečky (4.A) 

22.9.2021 Představení nových deskových her v ŠD. 

22.9.2021 Info: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje. 

24.9.2021 Slavnosti jeřabin (ŠD, ŠK) 

24.9.2021 Uspávání motýlů (ŠK, ŠD) 

24.9.2021 Představení kytarového kroužku (ŠD) 

25.5.2021 Informace o hybridní výuce – pohled jak ze strany učitelů, tak žáků. 

26.9.2021 Víkendový výlet ke koním (ŠD) 

27.9.2021 Evropský den jazyků (celá škola) 

27.9.2021 Projektový den - Sv. Václav 

ŘÍJEN 

1.10.2021 Sadařova stezka - 2. B a 2. C 

3.10.2021 Drakiáda (ŠD) 

Podrobný seznam akcí  
a) Akce organizované školou 
b) Účast na dalších akcích  
c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou - X 
d) Účast na olympiádách a soutěžích 
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7.10.2021 Poděkování pojišťovně 211 za sponzorské dary pro děti 

7.10.2021 Projektový den ve 2. A-Naše město Opava 

12.10.2021 Sobotní výlet ke koním 

12.10.2021 Adaptační kurz 6. A a 6. C 

14.10.2021 Film Offline a beseda z projektu T-film 2021 

14.10.2021 Podzimní tvoření (2. B) 

16.10.2021 Film Český žurnál - Slepice, virus a my a beseda z projektu T-film 2021 

16.10.2021 Říšské koruny Karla IV. – Hradec nad. Moravicí (7.roč) 

17.10.2021 Hlava plná barev – animační program (ŠD) 

18.10.2021 Návštěva knihovny (2.A) 

18.10.2021 Výlet na Hlásku (2.B, 2.C) 

18.10.2021 Halloweenská výzva pro nižší stupeň – tvoření dýní 

18.10.2021 Přírodovědný klokan (kat. Kadet – 8. a 9. roč.) 

19.10.2021 Návštěva Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky (ŠD) 

19.10.2021 Trampolínová sobota - Enha Freestyle Ostrava (ŠD) 

20.10.2021 Den stromů a smažení bramboráků (ŠD, ŠK) 

21.10.2021 Adaptační kurz 4.A (18. - 19. 10.2021) 

21.10.2021 Adaptační kurz 4.C (20. – 21. 10.2021) 

23.10.2021 Hallowenská výzva pro nižší stupeň a soutěž o nejlepší kostým (nižší st.) 

23.10.2021 T-film – ukázka z programu na ZŠ E. Beneše Opava 

27.10.2021 Adaptační kurz-V pohodě ve škole i na ledě (6.B-25 –26.10.2021) 

29.10.2021 Tradiční vyřezávání dýní (ŠD) 

LISTOPAD 

3.11.2021 Návštěva předškoláků MŠ Mnišská ve školní družině 

3.11.2021 Pěvecký kroužek (škola) 

3.11.2021 Den stromů – 2.A (Slavkovský les) 

3.11.2021 Den stromů – nižší stupeň 

9.11.2021 Třídění ovoce (2.A) 

11.11.2021 Projektový den "Sv. Martin" (2.A a 4.A) 
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13.11.2021 Svatomartinské rohlíčky (nižší stupeň) 

13.11.2021 Svatomartinský lampionový průvod (ŠD) 

15.11.2021 Víkendové bruslení (6.A) 

16.11.2021 Keramická dílna (3.B) 

17.11.2021 Keramická dílna (2.ročníky) 

18.11.2021 Pasování na čtenáře (1.ročníky) 

22.11.2021 Úspěch ve výtvarné soutěži Eurotopia (1.A) 

26.11.2021 Svatba v 2.A – projektový den  

26.11.2021 Slavnostní předávání slabikářů (1.A) 

28.11.2021 Hokejové utkání mezi HC Slezan Opava a AZ Havířov (8.B) 

29.11.2021 Týden jazyků a zvyků ve školní družině 

  PROSINEC 

1.12.2021 Stavění sněhuláků (9. ročníky) 

2.12.2021 Hledáme nejlepšího mladého chemika (9.ročník) 

2.12.2021 Keramika (1.A) 

3.12.2021 Vánoční dílny (ŠD) 

3.12.2021 Soutěž mladých zoologů (vyšší stupeň) 

3.12.2021 Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ Edvarda Beneše (škola) 

6.12.2021 Vánoční sbírka pro psí útulek (škola) 

6.12.2021 Vánoční dílny vyššího stupně 

10.12.2021 Vánoční přání pro domovy důchodců (4.A) 

14.12.2021 V pohodě ve škole i na ledě - Centra inkluze Opava (6.B) 

15.12.2021 Tři bratři v podání muzikálového kroužku (ŠD) 

16.12.2021 Malování baněk ve Slezském muzeu (2.A) 

17.12.2021 Vánoční dílny na nižším stupni a vyhlášení vánoční soutěže o nejpěknější třídu a 
adventní věnec 

21.12.2021 Den profesí a vánoční dílny (9. ročníky) 

LEDEN 

8.1.2022 Návštěva knihovny (4.A) 
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18.1.2022 Poděkování žákům 4.A – Vánoční přání (Domovy pro seniory) 

24.1.2022 Lyžařský kurz 1. a 2. ročníku (24.-28.1.2022) – během celého týdne raport + video 

25.1.2022 Výlet ke koním (ŠD) 

27.1.2022 Mládežnické mistrovství ČR výběru krajů U15 v ledním hokeji – umístění našich 
žáků (9. ročník) 

 
27.1.2022 Vzpomínkové video, pozdrav pro Kláru – Klára jede na olympiádu 

31.1.2022 Předávání vysvědčení prvnáčkům 

31.1.2022 Předávání diplomů a odměn lyžařům (1. a 2. ročník) 

31.1.2022 Vysvědčení  

ÚNOR 

2.2.2022 Přírodovědná soutěž na Mendelovu gymnáziu V Opavě (28.1.2022) 

7.2.2022 Moje první vysvědčení – ročníkové focení (1.ročníky) 

8.2.2022 Výtvarný projekt v 1.A - Zimní město 

10.2.2022 Zimní olympijské hry a prezentace školy 

10.2.2022 Výstava Joy Adamsonové 

10.2.2022 Valentýnská výzva žákovského parlamentu  

11.2.2022 Interaktivní výstava Malý princ (1.A) 

14.2.2022 Projektový den-Valentýn (2.A) 

14.2.2022 Valentýn-psaní valentýnek (škola) 

15.2.2022 Lvice Elsa – projektový den (3.A) 

15.2.2022 Lyžařský výcvik (4. a 5. ročníky) – denní raport (13.-18.2.2022) 

16.2.2022 Čtenářská dílna – poděkování manželům Hruškovým 

16.2.2022 Výroba másla (2.A) 

17.2.2022 Raport – Jak se daří naším prvňáčkům? 

17.2.2022 Pozvánka na akci „Jak to chodí ve škole?“ 

19.2.2022 Beseda v knihovně Petra Bezruče (2.B, 2.C) 

20.2.2022 Projektový den Joy a Lvice Elsa (1.A) 

BŘEZEN 

1.3.2022 Sbírka pro Ukrajinu (1.-3.3.2022) 
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2.3.2022 Lyžařský výcvik – 7. ročník  

4.3.2022 Věnuj mobil pro Remobil – diplom  

7.3.2022 Recitační soutěž a postup do okresního kola soutěže Dětská scéna 2022 

7.3.2022 Karaoke 

8.3.2022 Lekce pro předškoláky – Jak to chodí ve škole?  

10.3.2022 Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce – vítězství ZŠ EB 

14.3.2022 Neiry Tess Novák – 1. místo v obřím slalomu – oficiální gratulace ŘŠ 

16.3.2022 Zápis nanečisto aneb Putování s Večerníčkem 

19.3.2022 Družina nanečisto (15.3.2022) 

21.3.2022 Ponožkový den (škola) 

21.3.2022 Vítání jara – vynášení Mařeny (ŠD) 

21.3.2022 Tulipánový běh (ŠD,ŠK) 

21.3.2022 Návštěva knihovny (4.C) 

24.3.2022 Koncert školního pěveckého sboru Eben a taneční vystoupení žáků z 1.A 

24.3.2022 Lyžařský kurz (8. ročníky) 

25.3.2022 Hokejový zápas žáků 6. ročníku (návštěva stadionu) 

26.3.2022 Zápis do první třídy - přihláška 

29.3.2022 Vystoupení školního pěveckého sboru Eben na Dni otevřených dveří 

31.3.2022 Matematický klokan 

DUBEN 

1.4.2022 Vítěz soutěže "Pojmenuj si svůj autobus" 

1.4.2022 Den učitelů – vystoupení školního pěveckého sboru 

3.4.2022 Aprílové střílení školního klubu 

5.4.2022 Návštěva knihovny (2.A) 

6.4.2022 Ukliďme Česko (Ekotým, ŠK) 

6.4.2022 Aprílový maškarní karneval 

7.4.2022 Zápis dětí do 1. třídy (1. termín) 

8.4.2022 Zápis dětí do 1. třídy (2. termín) 

8.4.2022 Jarní překvapení v keramice 



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

68 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

10.4.2022 Turnaj hráčů ročníku 2012 pod názvem "Hokejový král sezóny 2021/2022 
(hokejisté – nižší stupeň) 

12.4.2022 Velikonoční pečení (2.A) 

12.4.2022 Velikonoční aerobik na ZŠ Vrchní (umístění žáků) ŠD 

14.4.2022 Velikonoční dílny (ŠD) 

14.4.2022 Výprava za Velikonocemi (1.A) 

20.4.2022 Barevný týden (25.-29.4.2022) 

22.4.2022 Skvělé výsledky žáků Základní školy Edvarda Beneše v Opavě-Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů 

24.4.2022 Dejte si „KAJZR ŠMARN“! (NJ-7.roč) 

25.4.2022 Barevný týden - černá 

25.4.2022 Karaoke ve školní družině (ŠD) 

26.4.2022 Barevný týden - modrá 

27.4.2022 Tereza Koukolová -  FM OPEN TK Tenispoint 

27.4.2022 Barevný týden - růžová 

27.4.2022 Fotbal dívek v Kylešovicích (4. a 5. ročník) 

28.4.2022 Barevný týden - zelená 

28.4.2022 Projektový den v 2. ročníku - Čarodějnice 

29.4.2022 Odpoledne v pohybu – pozvánka (SRPDŠ) 

29.4.2022 Projekt v 1.A – Čarodějnický den 

29.4.2022 Družináček - občasník ŠD 

29.4.2022 Den Země (celá škola) – na soc. sítích 6. a 8. ročník 

30.4.2022 ŠTAFETOVÝ POHÁR žáků 1. stupně 

KVĚTEN 

3.5.2022 Opavský skřivánek – 1. místo v soutěži (1. st.) 

4.5.2022 Pohár rozhlasu 6. a 7. tříd  

4.5.2022 Hudební workshop s bubenickou kouzelnicí – Hradec n. Mor. (2. roč.) 

4.5.2022 Výtvarný workshop s výtvarníci Alenou Dimitriu – Hradec n. Mor. (2. roč.) 

5.5.2022 Vlastivědný workshop s D. Halátekem a Kateřinou Skalíkovou. (2. roč.) 

5.5.2022 Řemeslo má zlaté dno aneb osmáci zkoumají trh práce – SOU Stavební 
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9.5.2022 Škola v přírodě 4.B + 4.C 

10.5.2022 Atletický čtyřboj žáků 6. a 7. tříd 

10.5.2022 Vystavení rekordů školy-atletika 

10.5.2022 Mladý zahrádkář a Floristika 2022 – vyšší stupeň 

11.5.2022 Premiéra ve skoku dalekém – 1.A 

11.5.2022 Taneční – lekce 1 (9. roč.) 

13.5.2022 ŠTAFETOVÝ POHÁR žáků 1. stupně – krajské finále 

13.5.2022 Atletický trojboj 4. a 5. tříd 

13.5.2022 Školní družina získala 2. místo v soutěži SVČ Opava – “Čarodějnice na plot“ 

13.5.2022 Odpoledne v pohybu – Akce SRPDŠ 

16.5.2022 Soutěž Mladý zdravotník - 3. místo pro žáky nižšího stupně! 

17.5.2022 Den rodiny s podtitulem "co všechno dokážeme" – pozvánka (ŠD) 

18.5.2022 Pohár rozhlasu - okresní kolo v konkurenci škol MS kraje (6. + 7. roč.) 

18.5.2022 Josef Maiwald - obrovský úspěch na Mistrovství České republiky v Taekwondo 

19.5.2022 Taneční – lekce 2 

19.5.2022 Diplom - Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

19.5.2022 Den rodiny s podtitulem "co všechno dokážeme" (ŠD) 

24.5.2022 Taneční – lekce 3 

25.5.2022 Opavská dětská píseň a vystoupení školního pěveckého sboru EBEN. 

25.5.2022 Okresní kolo turnaje ve vybíjené 

25.5.2022 Fotogalerie -Zonerama (ohlédnutí za turnajem) 

26.5.2022 Aktualizované tabulky se sport. výkony školy ve školním roce 2021/2022 

27.5.2022 Krajské finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 

28.5.2022 Účast na Opavském městském biatlonu – zisk 6. medailí a poháru vítěze v kat. 
chlapci 

31.5.2022 Cyklistický den v 6. ročníku 

ČERVEN 

1.6.2022 Taneční lekce č. 4 

1.6.2022 Cyklistický kurz 6. ročníku 
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2.6.2022 Opavská dětská píseň – účast pěveckého sboru ZŠ Edvarda Beneše EBEN  

2.6.2022 Akce „Už jsem čtenář – 1.A 

2.6.2022 Škola v přírodě 2.A a 4.A 

3.6.2022 POZNEJ PROFESE (MPO, Ostroj Opava, Mondelēz Opava) 

7.6.2022 Taneční lekce č. 5 

7.6.2022 Dětský den  

9.6.2022 Bubliny ve školním klubu 

9.6.2022 Okresní kolo ve volejbale pod záštitou AŠSK – chlapci a dívky ze 7. – 9. roč. 

9.6.2022 Beseda s Klárou Hymlárovou, absolventkou ZŠ E. Beneše a účastnicí ZOH v 
Pekingu 

14.6.2022 Ocenění  žáka roku - Marek Kolek 

16.6.2022 Taneční lekce č. 6 

17.6.2022 Výlet 5.A a 5.B – zřícenina hradu Helfštýn, ZOO Zlín 

17.6.2022 Škola v přírodě 1.B 

17.6.2022 Žáci 1.B pasováni na čtenáře 

17.6.2022 Školní výlet 7.A - Kemp Hranice na Moravě 

20.6.2022 Školní výlet 7.B - Kemp Hranice na Moravě 

20.6.2022 3.A a 3.B na škole v přírodě 

20.6.2022 Taneční – lekce č. 7 

20.6.2022 NO BACKPACK DAY – den bez aktovek a batohů 

23.6.2022 Křest básnické sbírky v 6.B 

24.6.2022 LaserTag – 6.B (Slavkov u Opavy) 

24.6.2022 Výlet na Velký Javorník – 7.B 

25.6.2022 Branný den 2022 – vyšší stupeň 

27.6.2022 Dravci na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě 

29.6.2022 Prvňáčci na škole v přírodě (1.A a 1.C) 

30.6.2022 Sportovní den 

30.6.2022 Závěrečný galavečer žáků 9. ročníku 

30.6.2022 Prvňáčci v akci – cyklistický výlet do Kravař 
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30.6.2022 Slavnostní předávání vysvědčení ve školním roce 2021/2022 

18.8.2022 Projekt spolufinancován EU „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“ 
 
 

Umístění v soutěžích ve školním roce 2021/2022 

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 11. místo   

A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH    

anglický jazyk 2.místo   

německý jazyk 1.místo   

francouzský jazyk    

ruský jazyk    

A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE účast   

A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA účast   

A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA účast    

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 2x 3. místo    

A13) PYTHAGORIÁDA účast    

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST    
        

Soutěže typu B 

B70) EUROREBUS    

B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT    
        

Soutěže typu C 
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Další soutěže vyhlašované AŠSK 
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 
SPOŘITELNOU 1x 3. místo 1x5. místo  

B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP Nekonal se    

B47) PŘESPOLNÍ BĚH Nekonal se    

B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x3. místo    

B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP účast     

B48) BASKETBAL ZŠ účast   

B49) PLAVÁNÍ Nekonalo se    

B47)Vybíjená 6. místo   
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 3x1., 3x2,1x3. místo 1x1. 1x2. místo  6. místo 

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2.místo 7. místo  

ATLETICKÝ TROJBOJ 4. místo (chl)   

 

Jiné soutěže 
Opavské Vánočky Nekonaly se     

Přírodovědná soutěž MGO 3.místo 18.místo  

Konverzační soutěž ve Šternberku - Nekonala se   

Bajtík    

Opava Race 1.místo   

Mladý zdravotník 3.místo   

Opavský skřivánek 1.místo   
 

 
Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2021/2022 

 
Počet přihlášených žáků k 31.1. 2022 činil 170 ve ŠD.  
 
Zajištění činnosti:  
I. oddělení 1.B + dělená 1.C J. Štýbar  
II. oddělení 1.A + dělená 1.C E. Beková  
III. oddělení 3.A + 3.B J. Štenclová 
IV. oddělení 2.C  +  dělená 2.B J. Reichlová 
V.  oddělení 4.A, 4.B + část 3.B J. Vajdová     
VI. oddělení 2.A + dělená 2.B K. Měrková 
Školní klub 5. – 9. tř. J. Böhmová  
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Vedení kroužků:  
E. Beková – cvičení na trampolínách, kreativní kroužek  
J. Reichlová – keramika pro začátečníky a pokročilé, solná jeskyně, dívčí klub  
K. Měrková – lego, deskové hry, gymnastika 
J. Štýbar – kytara, zpívánky, muzikálek 
J. Štenclová – gymnastika, fotbal, florbal 
 
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: soutěž v překážkové dráze, 
pěvecké soutěže, karaoke show, tematické výtvarné soutěže, návštěva animací v Obecním 
domě, v Okresní knihovně Petra Bezruče. Akce pro rodiče s dětmi: Drakiáda, „Vyřež si svou 
dýni“, Lampionový průvod, kázka deskových her, Pečení vánočních perníčků, Vánoční 
dílničky, Velikonoční dílny a Maškarní bál (ve spolupráci se školou a se SRPDŠ – příprava 
pomůcek a her, pomoc karnevalu). Družina také pořádala výlety ke koním a návštěvy 
jezdeckých soutěží. Provoz v době letních prázdnin 1.7. – 15.7. 2022 pro děti z celé Opavy 
zajišťovala naše družina. Z V. oddělení odešla p. Jitka Vajdová do důchodu. V březnu proběhla 
akce s názvem ,,Družina nanečisto“ hned dvakrát, a to 8.3. a 15.3.  Týden na to 21. března jsme 
již přivítali jaro ,,Vynášením Moreny“. 12. dubna proběhly ,,Velikonoční dílny“. Dále 12. 
května proběhla akce s názvem ,,Den rodiny“, kde děti předvedly, co se naučily v zájmových 
činnostech. Všichni vychovatelé se od měsíce května do června aktivně účastnili škol v přírodě.  
 
 

Hodnocení činnosti školního klubu za školní rok 2021/2022 
 

Ve školním roce 2021/22 byla naplněná kapacita školního klubu, která je stanovená na 
počet 80 dětí. 
Provoz školního klubu byl využit v ranních hodinách od 6,15  - 7,45 hod. především 
dojíždějícími žáky. V odpoledních hodinách od 12,35 do 17,00 hodin. Chod školního klubu 
zajišťovala 1 vychovatelka, která měla možnost také pracovat v rámci vzdělávání v expertní 
skupině NPI v Praze. 
 
Obsah činností ŠK vycházel ze Školního vzdělávacího plánu školního klubu, který je součástí 
vzdělávacího programu školy. Činnosti byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly 
na sebe. Jedním z hlavních cílů bylo, aby byl pobyt pro děti ve školním klubu zajímavý. 
K tomu jsme využívali vzniklých situací, nápadů a podnětů přicházejících od dětí. Vlastní 
činnost byla ovlivněna častými karanténami Covid -19. Po celou dobu byla připomínána 
bezpečnost a ochrana zdraví dle stanovených a nastavených pravidel. 
 
Přes tyto objektivní překážky,  jsme spolupracovali s ENHA Ostrava, SVČ Opava, školní 
družinou při ZŠ, rodiči a pedagogy školy. 
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Datum Název akce 
 

Počet 
dětí 

Počet 
zák.zás 

Počet 
dětí šd 
hosté 

Obsah 

13. 9.   Jeruzaléma  
   

4   Tancování u Slezského divadla. 

15. 9.      
 

Běh se Světluškou 5 2  Městské sady – běh na podporu 
nevidomých. 

17. 9. Kukuřičné bludiště  9   Námět, kam pozvat rodiče, orientace v 
prostoru. 

23. 9. Slavnosti jeřabin – 
uspávání motýlů 

36  82 Soutěže pro děti ŠD o motýlech, náramky 
motýlci.  

24. 9.   Zahradní cross 18   Překážkový běh na školní zahradě. 
 

16.  10.   
 

ENHA Ostrava  21   Sportujeme, zdokonalujeme se na 
trampolínách. 

18. 10. Tváře stromů 
 

20 4  Tvoříme tváře na stromech na školní 
zahradě. 

27. 10. Aquapark Kravaře    15   Podzimní prázdniny - plavání. 
5. – 6. 11. Spaní v klubu  – ve 

spolupráci s eko 
týmem 

16   Eko soutěže, kvízy, hry. 

3. 11. Zlatá trefa 
 

34   Turnaj v házení na cíl. 

9. 11. Turnaj Manstermania 26   Desková hra. 

13. 12. Soutěž o nej rohlíček   14   Soutěž v pečení vanilkových rohlíčků. 
18. 1. Pečeme granule pro 

domácí mazlíčky   
15   Vlastní výroba granulí, tašky s motivem 

psů, předáno majitelům pejsků. 
18. 2. Tulipány pro Amélii, 

Březen měsíc 
tulipánů, měsíc naděje 

43   Vyrobené tulipány vyzdobily onkologické 
oddělení FN Olomouc. 

14. 2. Piškvorky  43   Turnaj v piškorkách. 

21. 2. ENHA Ostrava   17   Jarní prázdniny – trampolínové centrum. 
 

22. 2. Kuželky   
 

10   Jarní prázdniny  - kuželky TJ Ostroj. 

23.2. Aquapark Kravaře 
 

9   Jarní prázdniny - plavání. 

28. 2. Domácí kino 
Lichžrouti   

21   Sledování filmu, kresby lichožroutů a kniha 
Lichožrouti. 

 Turnaj pirathes ship  
 

17   Turnaj v deskové hře. 
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Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 
 

 Mimorozpočtové zdroje 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

Kofola a.s. sponzorský dar 5 779,51,-Kč 5 779,51,-Kč 

VibroBeton s.r.o. sponzorský dar 20 000,-Kč nevyužito v roce 2021 
 
 

SMO darovalo organizaci v roce 2021 antigenní testy, respirátory a roušky v hodnotě: 431 364,11,-

Kč. 

 
Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Inspekce ČŠI 

 

Inspekční činnost proběhla ve dnech 7.-10.6.2022. Předměte inspekční činnosti podle § 174 
odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo zjišťování a 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

21. 3. Tulipánový běh  29  74 Vyvrcholení tulipánového měsíce (pečení 
perníkových tulipánů, výroba medailí pro 
účastníky, trasa běhu na školní zahradě ve 
tvaru tulipánů – vše připravili klubáci pro 
děti ze školní družiny. 

1. 4. Aprílové střílení 20  10 Spolupráce se SVČ Opava – střelba velká 
tělocvična, 

5. 4. Ukliďme Česko 12   Spolupráce s eko týmem, úklid břehů řeky 
Opavy, opékání špekáčků. 

7. 4. Jarní tvoření 15 4  Výroba věnců – vpichování látky, pečení 
sušenek. 

11.- 12. 4. Pekařské dny 28   Pečení rohlíků a jidášů s medem. 
13. 4. Hledání zajíčků 27  37 Klubáci připravili soutěž na školní zahradě 

pro děti ze ŠD. 
20. 4. Bylinky z naší školní 

zahrady 
19   Sbíráme pampelišky, kopřivy a vaříme med 

a sirup. 
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• Závěry 
Vývoj školy 

- Od poslední inspekční činnosti v únoru 2014 došlo ke změnám na pozici osoby (statutárního 
orgánu) pověřené řízením školy a v organizačním složení vedení školy. 

- Nabídka ve výuce cizích jazyků byla rozšířena o španělštinu. 
- Zvýšil se zájem učitelů o zavádění inovativních vzdělávacích postupů do praxe. 

- Došlo ke změnám v organizaci výuky, které více zohledňují specifika žákovských kolektivů 
vyplývající z profilace školy. 

- Zkvalitnila se spolupráce s hokejovým klubem v oblasti společného výchovně vzdělávacího 
působení na žáky. 

- Zpestřením nabídky a zkvalitněním činnosti školní družiny a školního klubu se zvýšil zájem 
žáků o zájmové vzdělávání. 

- Podařilo se vybudovat novou odbornou učebnu pro přírodovědné předměty a školní dílnu, 
byly doplněny a modernizovány prostředky informačních technologií. 

Silné stránky 
Způsob řízení školy zaměřený na zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, účelné 
rozdělení kompetencí širšího vedení a činnost metodických orgánů. 
Profesionální způsob komunikace a empatický přístup pedagogů k žákům podporuje příjemnou 
pracovní atmosféru ve výuce. 
Promyšlená efektivní výuka založená na účelném střídání metod, činností a využívání 
inovativních postupů pozitivně ovlivňuje celkový osobnostní rozvoj žáků. 
Spolupráce s partnery přispívá k realizaci vzdělávacích aktivit a podporuje zaměření školy. 

Široký výběr volnočasových aktivit zajištěný v rámci zájmového vzdělávání umožňuje žákům 
rozvíjet jejich dovednosti podle individuálního zaměření.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 
V části sledované výuky zejména na druhém stupni chyběl v závěrech vyučovacích hodin 
dostatek času pro přehledné shrnutí dosažených cílů a sebehodnocení nebo vzájemné hodnocení 
žáků. 

V poskytování zpětné vazby schází výraznější uplatnění formativních prvků. 
Rozdíly v efektivitě spolupráce asistentů pedagoga s učiteli, včetně vymezení příslušných 
kompetencí a rozdělení úkolů. 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Zaměřit se na časovou strukturu vyučovacích hodin s cílem vyčlenit dostatečný prostor pro 
závěrečné aktivity. 

- Poskytovat žákům formativní zpětnou vazbu a podporovat je v dovednosti provádět 
efektivní sebehodnocení nebo vzájemné hodnocení. 

- Zařadit do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků semináře zaměřené na 
účinnou spolupráci asistentů pedagoga s učiteli. Na sjednocení postupů zaměřit hospitační 
činnost. 
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- Promýšlet náročnost zadávaných úkolů a jejich diferenciaci vzhledem k individuálním 
schopnostem žáků.  

- Provést analýzu příčin úrazovosti a následně vyhodnotit možnosti směřující ke snížení počtu 
evidovaných úrazů.  

 
 

Veřejnosprávní kontrola provedená odborem MMO 
 
Veřejnosprávní kontrola proběhla ve dnech 2.-10.3. 2022, kontrolovaným obdobím byl rok 
2020. 

• Závěr 
V celkovém hodnocení kontroly organizace byla zohledněna skutečnost, že ředitelka 
organizace převzala funkci statutárního zástupce od 1. 1. 2020 (kontrolované období byl rok 
2020) a z důvodu zjišťovaných nesrovnalostí v oblasti majetku, nastavení vnitřního 
kontrolního systému a problémů v oblasti zabezpečení vedení ekonomické agendy a 
účetnictví, žádala zřizovatele v 1. pololetí roku 2020 o metodickou pomoc (i možnou kontrolu 
předchozího účetního období), která však v té době z důvodu pandemie a velmi omezeného 
pohybu nebyla možná. Navíc v této době mimo nápravy systému musela řešit problémy z 
důvodu pandemie – nákazovou situaci a změnu systému výuky.  
Z těchto uvedených důvodů byla kontrola ve velké míře koncipována jako metodická pomoc 
ve vybraných oblastech hospodaření organizace.  
Kontrolní skupinou je konstatováno, že organizace prováděla ve velké míře systemizaci v 
jednotlivých oblastech hospodaření – např. v oblasti vedení majetku, v oblasti inventarizace, 
kdy byla provedena velmi důkladná inventura majetku k 31. 12. 2020, v oblasti evidence 
vybíraných příjmů od žáků byl pořízen program „Pokladna“ k zavedení průkazného procesu 
vybírání příjmů od žáků na učební pomůcky a na akce pořádané školou včetně vyúčtovávání 
akcí žákům.  
Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na velmi dobré úrovni a jako celek byla realizována v souladu s platnou 
legislativou, při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za 
nehospodárné, netransparentní či neúčelně vynaložené.  
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Část X. 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
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b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  
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c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
 

Oprava a údržba  Částka celkem v Kč 

oprava elektroinstalace v ŠD 31 067 

malování 67 820 

oprava svodů 15 793 

podlahy sborovna 76 784 

systém generální klíč 115 826 

výměna čerpadla 66 007 

 
 

 
Část XI. 

 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše organizace nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních programů. 

 
Část XII. 

 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Naše organizace nebyla zapojena do dalšího vzdělávání formou celoživotního učení. 
 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

 Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

programy EU Šablony II. 241 300 241 300 

programy EU Šablony III. 936 182 394 310 

projekty KÚ MSK V pohodě ve škole i na ledě 80 000 60 200 

projekty KÚ MSK Sběrná škola 27 380 27 380 

projekty KÚ MSK Nástroje pro oživení a odolnost - doučování 33 475 33 475 
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projekty KÚ MSK Nástroje pro oživení a odolnost - pořízení 
mobilních digitálních technologií pro 

znevýhodněné žáky 

201 000 čerpáno 
průběžně 

program EU Nástroje pro oživení a odolnost - pořízení 
digitálních učebních pomůcek (pokročilé 

digitální technologie využitelné pro rozvoj 
informatického myšlení žáků a jejich 

digitálních kompetencí) 

501 000 čerpáno 
průběžně 

jiné projekty Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda 
Beneše 2 

497 932,41 497 932,41 

jiné projekty IROP 227 940 227 940 

 
 
 

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) 

MAS Opavsko  Školení (seminář) pro kariérové poradce - lektorka 
Mgr. Dorota Madziová  

Schůzky kariérových poradců - online průběžně 
během školního roku (Mgr. D. Nováková):  

• infomace, rady, sdílení zkušeností  

VP  

 

 

VP  

MAS Opavsko  Nastartuj svou kariéru - online setkání s odborníky 
(kariéroví poradci, dětský psycholog)  

rodiče + žáci 
(cca 20)  
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MAS Opavsko  Kam na střední? (Mgr. Dorota Madziová a Jana 
Svobodová) 
- webinář zaměřený na volbu povolání - II.část:  

• podle čeho se rozhodovat  

• volba SŠ a budoucnost  

• jak a kde hledat informace  
 

30 vybraných 
žáků  

Úřad práce + SŠ a 
SOU  

Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a 
SOU  

VP 

Úřad práce  Beseda pro žáky 9. ročníku: 
• volba povolání, testy profesní orientace  

28 žáků + TU  

Úřad práce + Okresní 
hospodářská komora 
+ Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti  

Veletrh středních škol MSK- online  56 žáků + 
rodiče  

Střední školy a 
Střední odborná 
učiliště  

Den profesí pro žáky 9. ročníku - workshopy na SŠ 
a SOU  

56 žáků + TU + 
VP  

Střední školy a 
Střední odborná 
učiliště  

Předání informací o jednotlivých oborech 
vzdělávání formou:  

• Prezentací přímo ve škole v půběhu října 2021 až 
ledna 2022 - pro žáky  

• Dnů otevřených dveří - pro žáky i rodiče  

• Online - Veletrh středních škol MSK (viz.  
výše)  
 

56 žáků + 
rodiče  

MS Pakt 
zaměstnanosti  

Exkurze - Městská policie  
Exkurze - Ostroj Opava  
Exkurze - Mondelēz Opava  

VP + 20 žáků  
VP + 25 žáků  
VP + 20 žáků  



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

86 
 
 
Tel.: 778 724 964, e-mail: info@zsedvardabenese.cz, IČ0: 70999279, IZO:102 432 825, Identifikátor 
ředitelství: 600142825, č. ú. 295265507/0300 ČSOB 

SOU stavební Opava  Trh pracovních příležitostí: 
workshop (představení řemesel + maturitních 
oborů)  

VP + 41 žáků  

PPP a SPC Zprávy a doporučení pro žáky se SVP  
cíl: vhodně nastavit vzdělávání u těchto žáků 

 

Ostravská univerzita Výkon odborné praxe 4 studenti 

Slezská univerzita v 
Opavě 

Výkon odborné praxe 3 studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne: 30. září 2022      
         Mgr. Simona Horáková 
                           ředitelka školy 


