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Část I.
Charakteristika školy
Základní škola Opava, Englišova 82 je dlouhodobě největší plně organizovanou
školou v Opavě. Její součástí jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
zaměřené na atletiku.
Škola je pavilónového typu - skládá se z budov 1. stupně, 2. stupně a přístavby školní
družiny se školní jídelnou. Byla postavena v roce 1961 v klidném prostředí na okraji
města.
Ve školních budovách je celkem 40 učeben, velká a malá tělocvična a samostatná
budova s dřevodílnou, kovodílnou, elektrodílnou a skleník. K areálu školy patří sportovní
hřiště s umělým povrchem – běžecká dráha a sektory pro atletické disciplíny. Umělý
povrch je i na hřištích pro míčové hry. Pro výuku environmentální výchovy slouží
zrekonstruovaný skleník a okrasná zahrada s vodním ekosystémem. V budově je
ordinace zubní lékařky.
Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven – chemie, fyzika, přírodopis+
zeměpis, multimediální + hudební učebna, 2 učebny PC pro výuku informatiky, učebna
cizích jazyků, výtvarné výchovy, informační centrum, skleník, cvičná kuchyň, keramická
dílna, pro výuku základů techniky slouží dřevodílna s kovodílnou, elektrodílna a učebna
sloužící k výuce šití. Co se týká množství odborných učeben a jejich vybavení, je
škola nejlépe zajištěnou v celé Opavě.
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a
komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku ICT,
ale i výuku v dalších předmětech, jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky –
celkem 44 žákovských stanic. Široké veřejnosti slouží aktualizované webové stánky
s informačním systémem, který usnadňuje komunikaci mezi rodiči a učiteli školy.
Ve vestibulu školy je instalován počítač s komplexní škálou informací o dění ve škole.
Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně, ve všech kabinetech školy a také ve všech
třídách 1.stupně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé a
žáci přístup k internetu a školnímu informačnímu systému. Každý pedagogický pracovník
a žák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro
ukládání dat a svou emailovou schránku.
Ve škole bylo ve školním roce 2012/2013 25 tříd, 13 na 1. stupni a 12 na 2. stupni. V 5. –
9. ročníku bylo po jedné sportovní třídě se zaměřením na atletiku. Školní družina měla 6
oddělení a 1 oddělení školního klubu pro žáky 4. – 9. tříd.
Prostředí školy je pěkné, světlé a estetické. Na vzhledu a výzdobě se ve velké míře
podílejí učitelé, vychovatelé i žáci. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat
prostor školy, školní dvůr a relaxační místa mezi jednotlivými školními objekty. Na
chodbách budovy 2. stupně jsou umístěny stoly na stolní tenis. Žáci mají k dispozici
školní bufet, který nabízeným sortimentem zohledňuje potřeby a přání dětí.Škola
disponuje automatem s nápoji a automatem s mléčnými výrobky. Již čtvrtým rokem
využíváme projekt „Ovoce do škol“.
Žáci si mohou půjčovat knihy a publikace ve školní žákovské knihovně. Pro zvýšení
zájmu o četbu se pravidelně žáci 1. stupně účastní „knihovnických lekcí“ v Městské
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knihovně Petra Bezruče. Žákovská knihovna je doplňována novými tituly knih, a to za
vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy.
Zdravé a příjemné klima školy vytvářejí společně žáci, pedagogové a rodiče. Snažíme se
o vytvoření otevřeného prostředí postaveného na vzájemné důvěře a spolupráci. Tomu
napomáhají akce na stmelení třídních kolektivů (školy v přírodě, ozdravné pobyty,
lyžařská a sportovní soustředění, víkendové akce a výlety do okolí). Do nich se snaží
učitelé angažovat i rodiče.
Naše škola získala značku „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.
Certifikát „ Aktivní škola“ jsme obdrželi za péči o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při
rozhodování ve své další profesní specializaci.
Pro rodiče a ostatní veřejnost byly určeny Dny otevřených dveří, dílničky ke Dni matek,
besídky, sportovní odpoledne pro rodiče a děti, výstavy prací žáků z různých oborů,
společná práce dětí s rodiči v keramické dílně apod. Během třídních schůzek byly
předváděny projekty, které připravili žáci v rámci výuky v zájmových útvarech
organizovaných školou.
Klub nadaných dětí Mensy ČR, který pracuje od února 2011 veden opět ve dvou
skupinách, byl pro velký zájem a díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy
(pro děti 6 – 9 let a 10 -13 let). Navštěvují jej děti nejen z Opavy, ale i z okolí. Ve
spolupráci s Mensou bylo pro zájemce uspořádáno testování IQ.
Tradicí se stalo organizování sportovních soutěží pro tělesně znevýhodněné děti.
O dění ve škole informujeme prostřednictvím webových stránek, školního časopisu „
Hop“ a zpravodaje ( Bulletinu pro rodiče ).
Sedmým rokem pracovalo ve škole školské poradenské pracoviště, jehož cílem je
speciální pedagogické poradenství při řešení problémů ve výchově a vzdělávání žáků,
metodická a koordinační činnost v oblasti pedagogicko - preventivních a poradenských
služeb. Tuto činnost vykonával speciální pedagog ve spolupráci s výchovnými poradci pro
I. i II. stupeň a školním metodikem prevence.
Velká pozornost byla věnována integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami
učení. Jedenáct pedagogických pracovníků pracovalo pravidelně v rámci individuální
redukace mimo vyučování.
Výrazným faktorem ovlivňujícím práci na ZŠ Englišova jsou sportovní třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Škola tak nese odpovědnost nejen
za výchovu mladých sportovců, ale i za organizaci velkého množství soutěží pro ostatní
města, kraj či dokonce celou ČR. Svěřeným úkolům odpovídá i náročnější organizace
celého školního roku, kdy vedle plnění výchovných a vzdělávacích úkolů musí
pedagogové s žáky zvládnout sportovní soustředění, organizaci závodů, účast na
soutěžích, a to až po reprezentaci ČR. O tom, že se tyto úkoly daří dlouhodobě plnit,
svědčí množství organizovaných soutěží i úspěšnost našich žáků v rámci kraje i České
republiky.
Z právě ukončeného školního roku jmenujme alespoň pořádání krajských kol v Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů, atletickém čtyřboji, Poháru Rozhlasu, Velké ceny
Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje a krajský přebor atletických
přípravek. Tradicí se stalo pořádání atletických závodů pro tělesně znevýhodněné, do
kterých se zapojují i handicapované děti za hranicemi okresu, a zapojení do soutěží
„partnerských“ měst Ratiboře, Katowic a Liptovského Mikuláše s naší Opavou. Škola
pořádala dalších 34 soutěží městského či okresního významu. Při výčtu pořádání
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značného počtu závodů se musíme zmínit i o úspěšnosti našich žáků ve sportovních
soutěžích, která je tradičně velmi vysoká. Naše škole byla v loňském roce již po dvacáté
třetí vyhlášena nejúspěšnější atletickou školou v České republice.
Vít Palzer byl dvojnásobným medailistou na M ČR na 800m (v hale i na venkovním
mistrovství). Žáci Vendula Gerecká, Jakub Mecner a Daniel Vrba reprezentovali na
Letních olympijských hrách mládeže. Zaplněnou O2 arénu v Praze se podařilo
roztleskat našim děvčatům na největší gymnastické akci v České republice –
ČESKO SE HÝBE se svými pohybovými skladbami a dokázaly zvítězit jak v kategorii I.
stupně, tak i II. stupně. Významné jsou obhajoby prvních míst v celorepublikových
soutěžích Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a Poháru rozhlasu. Zde
zvítězili naši žáci v kategoriích starších žáků i mladších žákyň, mladší žáci „brali“ 2.místo
a starší žákyně skončily páté.
Bronzové medaile přivezli starší žáci z republikového finále ve sportovní gymnastice,
čtvrté skončily žákyně I.stupně na republikovém finále ve vybíjené a starší žákyně
v atletickém čtyřboji. Ve stejné soutěži byli starší žáci šestí.
Skvělých úspěchů jsme dosáhli i v nesportovních soutěžích. Kristýna Dušková zvítězila
v celostátním finále „Mladý chovatel“, navíc její návrh na poštovní známku byl nejlepší ve
výtvarné soutěži „O nejlepší poštovní známku. Skvělé páté místo obsadil tým školy na
Poháru vědy – NOBEL 2013 (olympiáda fyziky a dalších věd). Při setkání nejlepších žáků
městských škol v Opavě s primátorem města byli oceněni Tomáš Čermák, Tereza
Brožová a Jakub Rusek.
Škola v průběhu školního roku uspořádala několik atraktivních besed spojených s
autogramiádou např. s medailistkou z olympijských her a mistryní světa
v trojskoku Šárkou Kašpárkovou, medailistou z mistrovství světa v hodu kladivem
Gejzou Valentem, s absolventy naší školy Janem Kudličkou – dvojnásobným
finalistou olympijských her ve skoku o tyči, Jakubem Holušou vícemistrem světa
v běhu na 800m. Na školu přijel zazpívat Jiří Zonyga, besedu o své knize měl
spisovatel Jan Sviták. Velmi zdařilá byla beseda s autorkou světově unikátních
plastických map pro nevidomé Danou Fuksovou či dalšími osobnostmi.
Je obdivuhodné, že při této velké zátěži působící na celý pedagogický sbor nejsou
ochuzeny výchovné a vzdělávací cíle při rozvoji osobnosti našich žáků. Nejlepším
důkazem předešlých tvrzení je další uplatnění žáků na středních školách i výborné
výsledky v celonárodních srovnávacích testech (viz kapitola V ). Většina absolventů naší
školy totiž pokračuje na gymnáziích a středních školách. Naši žáci obstáli v testování
průřezových témat PRUT 2013. O dobrých vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči svědčí
výborné výsledky v šetření „Pohoda“, zjišťující klima školy.
Škola naplňuje „Národní program rozvoje sportu pro všechny“ i dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky „Zdraví pro všechny v 21.
století“.

Skladba pedagogického sboru:
Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupce ředitele školy pro 1.stupeň, zástupce ředitele pro
2.stupeň a 39 učitelů. Z nich byli 2 výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň, školní metodik
prevence, 2 ICT metodici, metodik EVVO a speciální pedagog. Výuku nepovinného
předmětu náboženství vedla externí pedagožka - katechetka. Ve školní družině pracovala
hlavní vychovatelka a 5 vychovatelek. 46 pedagogických pracovníků splňovalo požadavky
odborné a pedagogické způsobilosti. 3 pedagogové (celkem 1,45 úvazku) podmínku
kvalifikace podle zákona o Pedagogických pracovnících nesplňovali.
Sbor tvořilo 8 mužů a 41 žen.
16%
Muži

7
84%

Ženy

Organizace volného času žáků:
Žákům školy byla nabídnuta řada volnočasových aktivit a kroužků – zdravotnický,
pěvecký, hry na zobcovou flétnu, mladých debrujárů, orientačního běhu a sportovních
aktivit – volejbal, florbal, stolní tenis, sportovní gymnastika, pohybové skladby, basketbal,
kopaná, lyžování, plavání a bruslení. Žáci pravidelně navštěvovali Slezské divadlo,
loutkové divadlo, muzeum, planetárium v Ostravě, galerie, výstavní síně, městskou
knihovnu, kulturní organizaci OKO.
Pro zájemce bylo otevřeno školní hřiště - kromě zimního období denně od 16, 00 do
19,00 hodin, o víkendech od 10,00 do 19,00 hodin a v prázdninových měsících od 10,00
do 19,00 hodin, v říjnu od 16,00 do 18,00 hodin a o víkendech od 10,00 do 18,00 hodin.
Vychovatelky školní družiny a školního klubu připravovaly každý měsíc víkendové výjezdy
do okolí – tzv. Družletky a Klubletky.

Rodiče:
Rodiče dostávali informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
třídních schůzek a individuálních pohovorů. Mohli navštívit školu kdykoliv po vzájemné
domluvě, v době konzultačních hodin výchovných poradců a speciálního pedagoga. Byli
informováni prostřednictvím Rady školy, která se skládá ze 2 zástupců z řad rodičů, 2
zástupců zřizovatele školy a 2 zástupců pedagogického sboru.
Školská rada byla vedením školy informována o záměrech a plánech školy
a seznámena s Výroční zprávou školy.
Při naší ZŠ pracovalo také Sdružení rodičů a přátel dětí školy, jehož výbor se pravidelně
scházel s vedením školy. Nejen rodiče, ale i občanská veřejnost získávali informace o
škole prostřednictvím měsíčníku Hláska (vydává MMO) a regionálního tisku.
Probíhala úzká spolupráce s mateřskými školami naší spádové oblasti. Spočívala
v návštěvách budoucích prvňáčků a společných akcích s našimi žáky. Děti mateřské
školy využívaly naše sportoviště a keramickou dílnu. Uskutečňovala se vzájemná setkání
pedagogů a rodičů v obou zařízeních ( škola, MŠ ).

Další aktivity školy:
Práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami řeči vyžaduje úzkou spolupráci s
PPP a SP centry. V oblasti profesní orientace žáků je velmi dobrá spolupráce s Úřadem
práce v Opavě, opavskými gymnázii, středními odbornými školami i učilišti.
Žáci sportovních tříd mají možnost pokračovat ve studiu na Sportovním gymnáziu Emila a
Dany Zátopových v Ostravě a navázat na sportovní výuku ze sportovních tříd naší školy.
Všichni žáci sportovních tříd jsou také členy Sokola Opava. Významná je i spolupráce
s AŠSK.
Výuku plavání 2. – 4. tříd jsme zajišťovali ve spolupráci s Plaveckou školou v Opavě.
Na poli kultury bylo využito nabídek Střediska volného času, Slezského divadla,
Loutkového divadla, Městské knihovny PB, Slezského muzea a dalších kulturních
institucí.
Na úseku dopravní výchovy jsme spolupracovali s autoškolou OSA a MP Opava.Byla
zajištěna výuka na dopravním hřišti a v odborných učebnách.
Environmentální výchova byla zajištěna ve spolupráci se Stanicí mladých přírodovědců,
organizací Natura a odborem životního prostředí MMO.
Škola se zapojila do několika dobrovolných projektů, při kterých spolupracovala se
subjekty a nadacemi.
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Projekty:
Pravidelně jsme organizovali níže uvedené projekty, do kterých se zapojili žáci napříč
ročníky:
Dětský den, Zdravé zuby, Den Země, Den národů, Den profesí, Den nevidomých a
mnoho dalších třídních projektů.
Zdravé zuby: komplexní preventivní program zubního zdraví zařazený do výuky na 1.
stupni. Děti pracovaly s pracovními listy a na závěr obdržely diplom. Budovaly se
především kompetence k učení, občanské, pracovní, sociální a personální a
komunikativní.
Den národů: Třídy od šestého do devátého ročníku si připravily kulturně vzdělávací
prezentaci na témata země světa a mezinárodní svátky. Žáci nižších ročníků a MŠ
postupně navštívili dané třídy, které předvedly secvičenou prezentaci. V odpoledních
hodinách měli možnost vítězné třídy shlédnout i rodiče
Den profesí (výběr střední školy): Žáci 8. a 9. ročníku si v našem okolí vybrali střední
školu a průmyslový podnik, který by chtěli lépe poznat, a ten pod vedením pedagogického
pracovníka navštívili. Po skončení exkurzí zpracovali ve skupinkách prezentaci
navštívených objektů.
Den Země: Žáci 1. – 9. tříd formou různých her v přírodě, návštěvou třídící linky, prací v
přírodě získali informace o přírodě a životním prostředí. Zároveň měli možnost podílet se
na udržení ekosystémů formou úklidu svěřeného úseku.
Den nevidomých: V dubnu proběhl na naší škole projektový Den nevidomých pro čtvrté a
osmé ročníky. Žáci byli rozděleni do skupin, které obcházely jednotlivá stanoviště,
seznamovaly se s životem nevidomých nebo slabozrakých a plnily různé úkoly. Paní
Fuxová je naučila hledat v reliéfních mapách (které sama pro nevidomé vyrábí), žáci si
vyzkoušeli simulační brýle, chůzi s průvodcem a bílou holí. Braillovo písmo, poznávání
věcí hmatem, čichem a chutí a také hrát goalball. Tento projektový den tématicky
navazuje na závody pro handicapované děti, které naše škola pravidelně pořádá.
Nepravidelně organizované, ale ve školním roce uskutečněné projekty:
Sám sebou, Kouření a já, zeměpisné projekty, Prevence drogové závislosti, Ekoškola,
Tradice Velikonoc, Naše město, E-twinnig, Probouzení jara, Halloween, Tradice Vánoc,
Ohrožení savci, Co umíme, Když dětí učí děti, Jak se žije v lese, Sportování
s medvídkem.

Partneři spolupráce:
Policie ČR, Městská policie Opava, Eurotopia – Modrá kočka, Swing, Renarkon, OspoD,
Scio, Cermat, Adra, Pedagogicko – psychologická poradna Opava, Statutární město
Opava, Speciální pedagogické centrum Opava, MŠ Olomoucká, MŠ Zborovská, Kofola
Krnov, Hasičský záchranný sbor Opava, Středisko výchovné péče, Sokol Opava, MSZeŠ
a VOŠ Opava, Optys, Úřad práce, Slezské divadlo, ZŠ pro tělesně postižené na
Dostojevského ul., Středisko volného času, Červený kříž, Slezské gymnázium, Základní
školy se zaměřením na atletiku - Ostrava Poruba, Ostrava – Hrabůvka, Třinec - D.a E.
Zátopových, Krnov – Smetanův okruh, Havířov – M.Kudeříkové, Praha – Campanus,
Olomouc – Heyrovského, Sportovní škola v Ratiboři, KVIC (krajské vzdělávací a
informační centrum), Model obaly a OR AŠSK, Knihovna Petra Bezruče, SZŠ Opava,
Autoškola OSA, OKO Opava, Zimní stadion, Městské lázně.
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Tradiční akce školy:
Dny otevřených dveří
Den Země – vyhlášení týdne ekologické a environmentální výchovy
Den národů – multikulturní výchova
Sportování s medvídkem
Zápis do 1.tříd
Mikulášská nadílka
Slavnostní předávání Slabikáře
Vánoční besídky pro rodiče
Slavnostní ukončení 1.pololetí pro žáky 1.stupně
Karneval ŠD
Velikonoce
Knihovnické lekce
Den matek
Sportovní soutěže pro tělesně handicapované
Sportovní soustředění pro ST (podzimní,zimní ,jarní)
Sportovní soutěže (přespolní běh, plavání, vybíjená, basketbal, volejbal, florbal, pohybové
skladby, sportovní gymnastika, orientační běh, Velká cena Opavy pro talentovanou
mládež MSK, atletický čtyřboj)
Lyžařské výcviky, školy v přírodě
Vydávání časopisu „HOP“
Družební akce s Polskem – Ratiboř
Víkendové pobyty – Družletka a Klubletka
Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu
Den profesí
Olympiáda partnerských měst – atletika
Den nevidomých
Dětský den
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd

Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)

Základní vzdělávání

Cesta porozumění – školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání pro 1. - 9. ročník
platnost od 29. 08. 2008
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Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pracovníci školy

Přepočtený
evidenční počet
43,36

Počet fyzických osob

Pedagogičtí zaměstnanci
48
Nepedagogičtí zaměstnanci
8
z toho zaměstnanci výdejny
0
stravy
(dle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2012)

8,17
0

Přehled pracovníků školy
16%
Nepedagogičtí
zam ěstnanci
Pedagogičtí
zam ěstnanci

84%

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Kapacita
školy
850

Počet 1.
Počet
tříd
zapsaných
k 1. 9.
žáků
2012
3

112

Z toho počet
žáků
nepatřících do
spádového
obvodu školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2013

8

75

3
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1 st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2. st.

Počet
žáků
73
58
65
50
66
312
63
68
71
66
268

Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
68
3
58
0
57
8
36
13
45
20
264
44
34
29
28
39
32
37
24
42
118
147

Studium
v zahr.
2
0
0
1
1
4
0
1
1
0
2

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Počty žáků v ročnících
80
60

73
58

65

66

63

5.roč.

6.roč.

68

71

7.roč.

8.roč.

66

50

40
20
0
1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

9.roč.

a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského
zákona)
Gymnázia
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Neumístěno
Počet žáků 9. tříd celkem

11%

Konečný stav rozmístění
žáků

16
43
0
7
0
66

Rozmístění žáků 9. ročníku

24%
Gym názia
Střední vzdělání s
m aturitou
Střední vzdělání s
výučním listem

65%
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b) Počet žáků se sníženou známkou z chování za obě pololetí
Stupeň chování

Počet žáků

Procento
z celkového počtu žáků

2.

5

0,86%

3.

0

0,0%

c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí
Počet žáků

Celkem hodin

Průměr na 1 žáka

5

162

0,3

d) Výsledky školy v nezávislých testech
Provádí se pomocí nezávislých testů společností Scio. Použité zkratky: Čj – český jazyk,
M – matematika, OSP – obecné studijní předpoklady.
Hodnocení žáků 5. ročníku v roce 2012-2013:
Škola

Čj
71

Základní škola Opava, Englišova 82

Percentil v rámci ČR
M
65

OSP
75

Český jazyk:
Výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Matematika:
Výsledky v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Hodnocení žáků 9. ročníku v roce 2012-2013:
Škola

Čj
65

Základní škola Opava, Englišova 82

Percentil v rámci ČR
M
67

OSP
66

Český jazyk:
Výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že
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ve škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v
testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Matematika:
Výsledky v matematice jsou špičkové. Patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v
matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.
Při porovnání výsledků současných deváťáků s výsledky, které vykazovali tito žáci
v pátém ročníku (2008-2009), můžeme konstatovat, že naše škola dlouhodobě
udržuje srovnatelný vysoký standard znalostí a dovedností žáků na prvním i
druhém stupni školy.
Srovnání percentilů dosažených žáky v 5. ročníku ve školním roce 2008/2009 s výsledky
stejných žáků v 9. ročníku ve školním roce 2012/2013:
Škola
ZŠ Englišova 82

Český jazyk
5. roč.
9. roč.
2008-09 2012-13
67
65

Matematika
5. roč.
9. roč.
2008-09 2012-13
71
67

OSP
5. roč.
9. roč.
2008-09 2012-13
74
66

PRUT 2013:
Poprvé se naše škola zapojila do testování průřezových témat. Testování zahrnovalo
jeden test se 42 úlohami, rozdělených do šesti tematických částí – globální výchova,
osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana,
multikulturní výchova a environmentální výchova. Škola dosáhla celkového průměrného
percentilu 67 (v testech jsme tedy předstihli 67 % zapojených škol).

POHODA 2013:
S odstupem několika let se škola opět zapojila do testování klimatu ve škole, tady do
projektu Pohoda 2013 organizovaného společností Scio.
Výstupy dotazníkového šetření Pohoda na 1.stupni (úplná citace zprávy):
Základní poznatky z oblasti „fyziologické potřeby“
- Žáci vaší školy by v přístupu školy k jídlu nejvíce ocenili tuto změnu: umožnit nebo
zvětšit výběr jídla ve školní jídelně (40%), v přístupu školy k pití pak: chutnější nápoj při
obědě (24%), možnost napít se i při hodině (19%)
- Žáci v těchto třídách mají pocit, že jsou omezováni v chození na záchod, když opravdu
potřebují: 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. S
Základní poznatky z oblasti „prostor“
- Prostory, které se žákům ve škole nejvíce líbí, jsou tyto: třída
- Prostory, které se žákům ve škole nejméně líbí, jsou tyto: záchody
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Základní poznatky z oblasti „bezpečí“
- 43% žáků uvedlo, že ve škole je místo, kde oni nebo jejich spolužáci někdy vnímali pocit
nebezpečí. Nejvíce na těchto místech: jiná třída (17%), jiný prostor před školou (15%),
místnost školníka (13%)
- Pokud některý z žáků ubližuje jinému proti jeho vůli, pak nejčastější reakcí třídního
učitele z pohledu ostatních žáků je: učitel se to snaží úspěšně řešit (51%), učitel žáka
vyslechne (40%)
Základní poznatky z oblasti „Kamarádství a důvěra“
- Ve vaší škole je 1% žáků, kteří nemají ve třídě ani jednoho kamaráda. 90% žáků se
schází se svým kamarádem i po vyučování.
- 44% žákům vaší školy se často stává, že nemohou trávit svůj volný čas s kamarády.
- 21% žáků má pocit, že se nemůže v žádné záležitosti s důvěrou obrátit na svého
třídního učitele (v této otázce šlo spíše o důvěrné věci, nikoli provozní problémy typu
nemám domácí úkol).
Základní poznatky z oblasti „soudržnost a spolupráce“
- (160/171) žáků vaší školy uvedlo, že je rádo, že jsou právě v jejich třídě. V žádné třídě
to neuvedlo méně než 50% žáků. Více než 90% žáků to uvedlo v těchto třídách: 3. A, 3.
B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
- Nejčastější odpověď na otázku „co nejlépe vystihuje tvoji třídu“ byla u jednotlivých tříd
tato: Jsme jedna parta: 3. B, 5.A; Jsme rozděleni na skupinky nebo dvojice: 3. A, 3. C, 4.
A, 5. B; Většina třídy spolu drží, až na pár jedinců nebo jednoho jediného: 4. B, 5. S
- Žáci vaší školy se domnívají, že většinou mají možnost pracovat ve skupinách (více než
2členných).
Základní poznatky z oblasti „Respekt“
- Být spravedlivý 57%, brát vážně náš názor 55%, mít smysl pro humor 53% jsou
nejčastěji uvedené vlastnosti, které by měl podle žáků vaší školy mít učitel, aby jej
respektovali.
- Jako nejčastější vlastnosti jejich třídního učitele pak žáci uvedli být spravedlivý 57%,
brát vážně náš názor 55%, mít smysl pro humor 53%
- Na otázku přijetí nového žáka do kolektivu, který by byl jiný než ostatní (cizinec, na
vozíku, ...) vaši žáci uvedli: může se stát jedním z nás 69%, najde si pár kamarádů, ale
většina třídy se s ním bavit nebude 29%, stane se tím, komu se budeme posmívat 2%
Základní poznatky z oblasti „Uznání a ocenění“
- Pokud se některému z žáků něco nepovede pak nejčastější reakcí třídního učitele podle
žáků je: poradí mi, jak to udělat lépe 69%, řekne mi, kde jsem udělal chybu 61%
- 21% žáků si myslí, že třídní učitel nehodnotí spravedlivě někoho jiného ve třídě.
Základní poznatky z oblasti „Smysluplnost“
- 86% žáků vaší školy uvedlo, že je baví chodit do školy, 87% baví i samotná výuka.
- Žáci vaší školy uvedli, že mají na škole nejraději: možnost pracovat na zajímavých
úkolech s kamarády 60%, akční výuku (výuka v přírodě, na hradě, práce s interaktivní
tabulí…) 57%, možnost vyblbnout se (zasportovat si, něco si zahrát…) 55%.
- 49% žáků má pocit, že nezvládne úplně pochopit látku, kterou se učí, případně je to stojí
velké úsilí.
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Výstupy dotazníkového šetření Pohoda na 2.stupni (úplná citace zprávy):
Základní poznatky z oblasti „fyziologické potřeby“
- Žáci vaší školy by v přístupu školy k jídlu nejvíce ocenili tuto změnu: zlepšit chuť jídla ve
školní jídelně (76%), umožnit nebo zvětšit výběr jídla ve školní jídelně (62%), v přístupu
školy k pití pak: mít chutnější nápoj při obědě (71%), možnost napít se i při hodině (58%)
- Žáci vaší školy mají pocit, že nejsou omezováni v chození na záchod, když opravdu
potřebují.
Základní poznatky z oblasti „prostor“
- Prostory, které se žákům ve škole nejvíce líbí, jsou tyto: šatna, třída
- Prostory, které se žákům ve škole nejméně líbí, jsou tyto: záchody
- Žáci mají dostatek místa ve všech prostorech školy.
Základní poznatky z oblasti „pohyb“
- Žákům nejvíce vadí tato omezení o malých přestávkách: nesmíme chodit ven (55%) a
tato o velkých přestávkách: nesmíme chodit ven (50%)
Základní poznatky z oblasti „bezpečí“
- 50% žáků uvedlo, že ve škole je místo, kde oni nebo jejich spolužáci někdy vnímali pocit
nebezpečí. Nejvíce na těchto místech: místnost školníka (27%), ředitelna (14%), jiná třída
(12%)
- Pokud některý z žáků ubližuje jinému proti jeho vůli, pak nejčastější reakcí třídního
učitele z pohledu ostatních žáků je: učitel se to snaží nějak řešit (85%). Tato reakce
učitele podle žáků nejčastěji v dané situaci pomůže.
Základní poznatky z oblasti „jistota a řád“
- 20% žáků vaší školy uvedlo, že většinou při vyučování je velký nepořádek a nekázeň.
Více než polovina žáků to uvedla v těchto třídách: 7. S, 9. B Méně než 10% žáků to
uvedlo v těchto třídách: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
- 9% žáků uvedlo, že v jejich třídě netvořili třídní pravidla, dalších 19% si nevzpomíná
nebo si není jistých. Za důležitá považuje třídní pravidla 54% žáků. Méně než polovina
žáků považuje třídní pravidla za důležitá v těchto třídách: 8. A, 8. B, 8. S, 9. A, 9. C Více
než 80% žáků považuje třídní pravidla za důležitá v těchto třídách: 6. A, 6. B, 7. B
- 91% žáků vaší školy uvedlo, že třídní učitel je důsledný ve vymáhání pravidel.
- 22% žáků uvedlo, že často dostává různé pokyny od toho samého učitele.
Základní poznatky z oblasti „Kamarádství a důvěra“
- Ve vaší škole je 2% žáků, kteří nemají ve třídě ani jednoho kamaráda. Celkem 4% žáků
příliš nevěří svému nejlepšímu kamarádovi.
- 33% žákům vaší školy se často stává, že nemohou trávit svůj volný čas s kamarády.
- 29% žáků má pocit, že se nemůže v žádné záležitosti s důvěrou obrátit na svého
třídního učitele (v této otázce šlo spíše o důvěrné věci, nikoli provozní problémy typu
nemám domácí úkol).
Základní poznatky z oblasti „soudržnost a spolupráce“
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- (226/246) žáků vaší školy uvedlo, že je rádo, že jsou právě v jejich třídě. V žádné třídě
to neuvedlo méně než 50% žáků. Více než 90% žáků to uvedlo v těchto třídách: 6. A, 6.
B, 6. S, 7. B, 7. S, 8. B, 8. S, 9. A, 9. C
- Nejčastější odpověď na otázku „co nejlépe vystihuje tvoji třídu“ byla u jednotlivých tříd
tato: Jsme jedna parta: 8. B; Jsme rozděleni na skupinky nebo dvojice: 7. A, 8. S, 9. A, 9.
B; Většina třídy spolu drží, až na pár jedinců nebo jednoho jediného: 6. A, 6. B, 6. S, 7. B,
7. S, 8. A, 9. C
- Žáci vaší školy se domnívají, že většinou nemají možnost pracovat ve skupinách (více
než 2členných). Pokud žáci tuto možnost mají, pak se domnívají, že jim práce ve
skupinkách jde.
- Žáci vaší školy si podle svého mínění navzájem většinou přejí úspěch.
Základní poznatky z oblasti „Respekt“
- Mít smysl pro humor 58%, být spravedlivý 46%, podporovat nás v tom, co děláme 36%
jsou nejčastěji uvedené vlastnosti, které by měl podle žáků vaší školy mít učitel, aby jej
respektovali.
- Jako nejčastější vlastnosti jejich třídního učitele pak žáci uvedli mít smysl pro humor
57%, normálně si s námi povídat 55%, podporovat nás v tom, co děláme 52%
- 96% žáků respektuje svého třídního učitele. 83% si pak myslí, že jejich třídní učitel
respektuje je.
- 90% žáků respektuje všechny nebo většinu svých spolužáků ve třídě. 91% si pak myslí,
že všichni nebo většina spolužáků respektuje je.
- Nejčastější odpovědí na otázku „jaká vlastnost se ti těžko přijímá“ odpověděli žáci: když
někdo mluví stylem, který se mi nelíbí 57%, když někdo poslouchá muziku, která se mi
nelíbí 25%, když někdo koktá 22%.
Základní poznatky z oblasti „Uznání a ocenění“
- 71% žáků se povede splnit téměř vše nebo většina úkolů zadaných učitelem (domácích
nebo při hodině), ostatním se pak podaří splnit polovina nebo méně.
- 55% žáků si myslí, že pokud se jim něco povede, pak je jejich třídní učitel pochválí
(ocení i jinak než známkou).
- 77% žáků si myslí, že pokud se jim nedaří, přesto na nich jejich třídní učitel hledá to
dobré.
- Pokud se některému z žáků něco nepovede pak nejčastější reakcí třídního učitele podle
žáků je: řekne mi, kde jsem udělal chybu 74%, poradí mi, jak to udělat lépe 71%
- 97% žáků si myslí, že je třídní učitel hodnotí spravedlivě. 19% žáků si myslí, že třídní
učitel nehodnotí spravedlivě někoho jiného ve třídě.
Základní poznatky z oblasti „Smysluplnost“
- 63% žáků vaší školy uvedlo, že je baví chodit do školy, 57% baví i samotná výuka.
- Žáci vaší školy uvedli, že mají na škole nejraději: když můžu dělat něco, co mě baví se
svými kamarády (např. sportovat, malovat, něco vyrábět apod.) 71%, když se můžu
pořádně vyblbnout (zasportovat si, něco si zahrát…) 52%, když si s někým (učitelem,
kamarádem) můžu povídat o zajímavých věcech 34%.
- Abych si jednou našel dobrou práci 78%, mám větší šanci dostat se na školu, na kterou
chci 77%, chci být vzdělaný/á (chytrý/á) 67% jsou nejčastější důvody či motivace, proč se
žáci vaší školy učí.
- 22% žáků má pocit, že nezvládne úplně pochopit látku, kterou se učí, případně je to stojí
velké úsilí.
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- Když žáci dostanou špatnou známku, pak jejich nejčastější pocit je: chci si ji zlepšit /
opravit 76%.
Národní srovnávací testy žáků 5. a 9. ročníku v roce 2012-2013:
Letos podruhé proběhlo celoplošné ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníku základních
škol, které organizovala ČŠI společně s MŠMT. Tabulky uvádějí procentuální úspěšnost
žáků při řešení určitého okruhu zadaných úkolů a porovnávají výsledky naší školy se
všemi školami České republiky. Kompletní citace zprávy.
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Klub nadaných dětí Mensy ČR
Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracoval ve školním roce 2012/2013
při ZŠ Englišova již třetím rokem. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z řad žáků
různých opavských i mimoopavských škol byl klub rozdělen do dvou skupin. První
skupina byla určena dětem od prvního do třetího ročníku, druhá skupina dětem od
čtvrtého do šestého ročníku. Ve školním roce 2012/2013 měl klub 43 členů. Pod vedením
čtyř vedoucích se schůzky konaly jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí. Během školního
roku byly navíc organizovány dvě víkendové akce. Svoji činnost, jako jeden ze tří
nejaktivnějších a nejúspěšnějších z celé ČR, prezentoval opavský klub na konferenci
"Mensa pro rozvoj nadání" v říjnu 2012 v Prostějově.
Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu s
udaným IQ. Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného
standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem buď u
společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které v
testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové
populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí.
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Cílem sdružení je nabídnout zvídavým dětem již v raném věku nadstandardní rozvoj
formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností především inspirovat, motivovat,
představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání s
mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování obzorů, je tedy
barevná, pestrá a různorodá.
Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy,
interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické
a deskové hry.
Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení
významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu.

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky, besedy
Akce v rámci volného času
Požární prevence, krizové situace
Pravidelné setkávání žáků – Ekotým
Pravidelné setkávání – schůzky parlamentu
Projekt –Kouření a já
Vzdělávací pořady
Práce s třídami
Den profesí
Exkurze
Kulturní pořady
Výstavy
Knihovnické lekce
Dopravní výchova
Plavání
Bruslení
Ekologická výchova - Den Země

Počet
akcí
3
2
10
5
10
6
6
25
1
4
15
4
9
7
7
11
5
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Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
322
13
59
4
242
10
10
1
24
1
127
6
551
27
580
25
66
5
87
4
1577
71
368
16
193
9
158
7
167
7
555
20
580
25

Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence

Počet
akcí

Chorvatsko
Tvořivé dílny
Vodácký kurz
Ročníkové a třídní projekty
Projekt – Den nevidomých
Klub nadaných dětí
Projekt – Den národů
Pravidelné setkávání žáků - Redakční rada školního čas.
Pravidelné setkávání žáků - Školní pěvecký sbor
Pravidelné setkávání žáků - Debrujáři

1
1
1
5
1
19
1
14
33
33

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
33
3
41
2
25
4
387
14
112
5
810
4
268
12
6
1
23
1
10
1

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pedagogů

Typ kurzu
Speciální pedagogika
ICT školení
Obecná pedagogika
Cizí jazyky
Jazyk český
Výchovný poradce
Preventista - studium soc.-patol.jevů
Speciální pedagog
Matematika
Vedení školy
Správa školy
Dopravní výchova
Kurzy pro celý učitelský sbor

4
3
12
8
3
1
1
1
17
7
4
1
12

Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované školou
I. Republikové s mezinárodní účastí a krajské akce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Závody tělesně handicapovaných
Krajské finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Krajské finále Poháru rozhlasu
Krajské setkání zástupců AŠSK
Velká cena Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje
Krajské finále v atletickém čtyřboji
Krajský přebor přípravek (žáků 1. až 5 tříd) v atletickém čtyřboji
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II. Okresní akce
8. Vyhodnocení nejlepších ZŠ okresu Opava – „Liga Sportu“
9. Okresní finále v atletickém trojboji 2. – 3.tříd
10. Okresní finále v Poháru Rozhlasu 6. – 7.tříd
11. Okresní finále v Poháru Rozhlasu 8. – 9.tříd
12. Vánoční laťka
13. Okresní finále v přespolním běhu ZŠ - I. i II. stupeň ZŠ
14. Okresní finále v atletickém čtyřboji 4. – 5.tříd
15. Okresní finále v basketbale dívek 6.- 7.tříd
16. Okresní finále v orientačním běhu ZŠ i SŠ
17. Okresní finále v plavání pro I. i II. stupeň ZŠ
18. Velikonoční laťka
19. Okresní finále v atletickém čtyřboji 6. – 7. tříd
20. Okresní finále v atletickém čtyřboji 8. – 9. tříd
21. Okresní finále v basketbale dívek 8. – 9. tříd
22. Finále Velké ceny v atletice ZŠ okresu Opava
23. Okresní liga školních družin ve florbale
24. Okresní setkání zástupců ZŠ AŠSK
25. Okresní finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

III. Okrskové akce
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Okrskové kolo – florbal dívky 8. – 9.tříd
Okrskové kolo – florbal dívky 6. – 7.tříd
Okrskové kolo – florbal chlapci 6. – 7.tříd
Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 6. tříd
Okrskové kolo ve volejbale chlapci 6. – 9. tříd
Okrskové kolo v atletickém čtyřboji 6. – 9. tříd
Okrskové kolo v basketbale 6.-7. tříd – dívky
Okrskové kolo ve volejbale dívky 6. – 9. tříd
Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 4.-5. tříd
Okrskové kolo školních družin v pálkované
Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.- 5.tříd
Okrskové kolo ve florbale chlapci 8. – 9.tříd
Okrskové kolo v basketbale dívky 6. – 9.tříd
Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.tříd
Okrskové kolo v basketbale chlapců 8. – 9. tříd
Okrskové kolo v basketbale dívek 8. – 9. tříd

IV. Ostatní akce
42. Kulturní vystoupení pěveckého sboru v charitním stacionáři
43. Sportování s Medvídkem – akce pro žáky MŠ
44. Kulturní vystoupení žáků v MŠ Olomoucká

V. Akce pořádané pro žáky školy
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Podzimní soustředění 6.tříd – Budišov nad Budišovkou
Podzimní soustředění 7.tříd – Budišov nad Budišovkou
LVZ – 7., 8. a 9. nesportovních tříd – Dolní Morava
Zimní soustředění 6.B, S třídy – Jeseníky (Sabinka)
Zimní soustředění 7.B, S třídy – Jeseníky (Sabinka)
Zimní soustředění 8.B, S třídy – Jeseníky (Praděd)
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Zimní soustředění 9.B, S třídy – Jeseníky (Praděd)
Výběrové soustředění 8. – 9.tříd – Jeseníky (Praděd)
Slavnosti ke Dni matek
Karneval ŠD
Vánoční besídky pro rodiče
Výběr do sportovních tříd
Zápis do 1. tříd
Den profesí
Den Země- ekologický týden
Den národů
Návštěva Planetária Ostrava
Jarní soustředění 7. tříd – Nová Ves (Jeseníky)
Sportovní soustředění 9.tříd v Chorvatsku
Zlatá tretra
Školní výlety
Hurááá na Zlatou tretru
Sportovní zdravotní prohlídky pro žáky 5. a 6. tříd
Jarní atletické soustředění 6.tříd
Den nevidomých
Vodácký kurz pro 8. třídy
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd

VI. Víkendové pobyty ŠD – Družletka
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Hraniční vrch, Zámek Linhartovy
Lesní bar v Horní Lipové
Skrochovice - cyklovýlet
Ostrava – výstava Z. Milera
Opava – Loutkové divadlo - muzeum
Hlučín – Dětský ranč
Výlet do Prahy

VIII. Akce KND - Klub nadaných dětí Mensy ČR
79.
80.
81.

82.

83.
84.

85.
86.

24.09.2012 – „Hry deskové a Logické“
08.10.2012 - Interaktivní výstava o osobnosti a díle Zdeňka Milera
„Zdeněk Miler dětem“
20.10.2012 - „Výprava do druhé největší památkové rezervace v ČR“ –
Interaktivní badatelský program ve vlastivědném muzeu v
Olomouci
05.11.2012 - „Za obaly do Modelu“ – exkurze v Model obaly Opava
„Jaké bude počasí“ – návštěva meteostanice na střední
zemědělské škole v Opavě
19.11.2012 - „Návštěva magistrátu města Opavy“ – beseda s panem
náměstkem Danielem Žídkem
03.12.2012 - „Restaurování a obnova památek“- návštěva ateliéru sochaře
Tomáše Skalíka
„ Mikulášské hrátky s fyzikou“ – fyzika trochu jinak
17.12.2012 - „Zapomenutá řemesla aneb tradice minulých generací“ –
interaktivní projekt, tvůrčí dílna – řemeslné dovednosti
04.01.2013 - „Cesta dějinami města – opavský zámek – edukační program,
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87.
88.
89.
90.
91.

92.

93.

96.

97.
98.

příběh dnes již neexistující památky
28.01.2013 - „ Biologie nebo chemie“ – zábavné odpoledne v chemické
a biologické laboratoři
11.02.2013 - „ Deskohraní“ deskové a logické hry, stavebnice spalovacího
motoru
25.02.2013 - „Jan Zrzavý – plavba do (s)nového světa“- vzdělávací program o
malíři Janu Zrzavém
25.03.2013 - „Bádání s fyzikou aneb fyzika trochu jinak“ – fyzikální jevy hravě
„Počítačové programy, počítačová grafika“ – hrátky na počítači
08.04.2013 - „Etiketa u stolu aneb stolování, to je věda“ – zásady
společenského chování
„Po stopách Zdeňka Buriana – tajemná svět pravěkých krajin
a jejich obyvatel
22.04.2013 - „Po stopách Zdeňka Buriana“ – tajemný svět pravěkých krajin a
jejich obyvatel
„ Šifrování to je hraní“
08.05.2013 - „Naše hlavní město aneb putování po Praze“ – Národní technické
muzeum, Královská cesta, Staroměstská radnice, Václavské
náměstí
20.05.2013 - „Do Krnova za kofolou“ – exkurze u výrobce nealkoholických
nápojů
„Jak vznikají papírové obaly“ – Model Opava
03.06.2013 – „ Šifrování, to je hraní aneb loučení před prázdninami“ – šifry a
šifrování – vyhodnocení celoroční aktivity
17.06.2013 - „ Bilancování aneb čím jsme prošli tento rok“

b) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
Družební setkání se sportovní školou v Ratiboři:
- Basketbalový turnaj v Opavě
- Atletický halový závod v Ratiboři
- Velká cena v atletice ZŠ v Opavě
- Atletický mítink v Ratiboři
Setkání byla spojena s prohlídkou školy i města, spolupráce pokračuje i na úrovni
reprezentace obou partnerských měst. Učitelé – trenéři se scházejí na neformálních
setkáních, kde dochází k výměně zkušeností v oblasti práce s mládeží.
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c) Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve šk. roce 2012/2013
umístění
Název soutěže

v okresním kole
(nebo oblastním)

v krajském kole

v ústředním
(celorepublikovém),
příp. v
mezinárodním kole

Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH Olympiáda v Aj
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Rj
Konverzační soutěž Šternberk
A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
A10) MATEMATICKÝ KLOKAN
A13) PYTHAGORIÁDA
A11) ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ

3.-6.,3.-6.,9.-12.,9.12,16.-17.,25.,27.28.,32.,40.-42.m
7.,10. místo
14.místo
1.,8.,16.,23.místo
4.,7.-8.místo
9.11.místo

33.- 40,33.-40.místo
5.místo
5.místo
5.místo
1.,3.,3.místo

8.-12., 20.-23.místo
22.-23.místo
2.,2.,12.místo
4.,8.místo
1.-2.,2.-4.,2.-4.,2.- 4.místo
1.-2.,1.-4.,3.-5.,2x6.13.,11.-16.,14.-24.,16.20.,21.-26.-27.-37.,28.35.m
16.,71.,32.,69.,117.místo

Soutěže typu B
B1) POHÁR VĚDY - OLYMPIÁDA FYZIKY A
DALŠÍCH VĚD
B43) STOLNÍ TENIS - dívky 6. -7. tř
B43) STOLNÍ TENIS - chlapci 6. - 7. tř
B43) STOLNÍ TENIS chlapci 8. - 9. tř

5.místo
3. místo
1. místo
6.-10. místo
11.-12.,28.,40.-58.,47.60.m

B9) LOGICKÁ OLYMPIÁDA

umístění
Název soutěže

v okresním kole
(nebo oblastním)

v krajském kole

v ústředním
(celorepublikovém),
příp. v
mezinárodním kole

Další soutěže vyhlašované AŠSK
B41) FOTBAL
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU
SPOŘITELNOU ml. žákyně
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU
SPOŘITELNOU st. žákyně
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU
SPOŘITELNOU ml. žáci
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU
SPOŘITELNOU st. žáci
B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP - h - 6. - 7.
tř
B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP - h - 8. - 9.
tř
B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP - d - 6. - 7.
tř
B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP - d - 8. - 9.
tř
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - chlapci 2. - 5. tř.
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - chlapci 6. - 7. tř.
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - chlapci 8. - 9. tř.
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - dívky 2. - 5. tř.

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

5. místo

1. místo

1. místo

2. místo

1. místo

1. místo

1. místo

4. místo
5. místo v okrsku
3. místo
4 .místo v okrsku
2. místo
1. místo
5. místo
1. místo
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umístění
Název soutěže
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - dívky 6. - 7. tř.
B47) PŘESPOLNÍ BĚH - dívky 8. - 9. tř.
B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ml. žákyně
B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ st. žákyně
B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ml. žáci
B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ st. žáci
B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP
B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP
B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP - otevřená
B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP - dívky
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR I.kat - h
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR I.kat - d
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR II.kat - h
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR II kat - d
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR III.kat - h
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR III.kat - d
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR IV.kat - h
SPORTOVNÍ GYM. - POHÁR AŠSK ČR IV.kat - d
BASKETBAL - AND1 CUP - hoši
BASKETBAL - AND1 CUP - dívky
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH
VÍTĚZŮ
Finále Velké ceny ZŠ - štafeta 8 x 200m
Memoriál Mirko Fišera
Basketbal - hoši
Basketbal - dívky
PLAVÁNÍ - d - 1. - 5. tř
PLAVÁNÍ - d - 6. - 7. tř
PLAVÁNÍ - d - 8. - 9. tř
PLAVÁNÍ - h - 1. - 5. tř
PLAVÁNÍ - h - 6. - 7. tř
PLAVÁNÍ - h - 8. - 9. tř
Vánoční Laťka - ml. žáci
Vánoční Laťka - ml. žákyně
Vánoční Laťka - st. žáci
Vánoční Laťka - st. žákyně
Lyžování - běh na lyžích - hoši
Lyžování - běh na lyžích - dívky
Lyžování - slalom - hoši
Lyžování - slalom - dívky
Lyžování - snowboard - hoši
Lyžování - snowboard - dívky
ŠPLH - d - 1. - 5. tř
ŠPLH - d - 6. - 7. tř
ŠPLH - d - 8. - 9. tř
ŠPLH - h - 1. - 5. tř
ŠPLH - h - 6. - 7. tř
ŠPLH - h - 8. - 9. tř
Minivolejbal - hoši
Minivolejbal - dívky
Basletbal ZŠ - hoši
Basletbal ZŠ - dívky
Pohybové skladby - I. Kat
Pohybové skladby - II. Kat
Orientační běh
Atletický čtyřboj 4. - 5. tříd - hoši
Atletický čtyřboj 4. - 5. tříd - dívky
Hurá na Zlatou Tretru

v okresním kole
(nebo oblastním)
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo v okrsku
2. místo v okrsku
1. místo
1. místo
5. místo
5. místo
4. místo
1. místo
4. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo v okrsku
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo v okrsku
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
4. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

v krajském kole

v ústředním
(celorepublikovém),
příp. v
mezinárodním kole

1. místo
1. místo

4. místo

1. místo

6. místo

4. místo
1. místo

4. místo

4. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo
1. místo

1.m(proběhlo v září
loňské finále)

2. místo
3. místo
2. místo
3. místo

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
6. místo
4. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
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1. místo
1. místo

umístění
Název soutěže

v okresním kole
(nebo oblastním)

v krajském kole

v ústředním
(celorepublikovém),
příp. v
mezinárodním kole

Jiné soutěže
Opavské Vánočky - florbal
Opavské Vánočky - basketbal
Opavské Vánočky - vybíjená
Opavské Vánočky - volejbal
Plaveme s EU
Matematický maraton
O cenu primátora
Vánoční strom
Chovatelská olympiáda
ZOO Ostrava - soutěž družstev
Zábavná angličtina (Funy English Day)
Recitační soutěž
Opavský Skřivánek
Bajtík - počítačová soutěž
Matematika denně kolem nás (internetová soutěž)
Turnaj v sudoku
Vánoční matematika
Piškvorkářský maraton
M - Taktik - celoroční korespondenční soutěž v rámci
republiky
Eurotopia soutěž Hv
Vydlabej si dýni
Mladý zahrádkář a floristická soutěž
Soutěž v technických dovednostech
Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme
Piškvorkářský maraton
Vv - O nejkrásnější pošt. známku
Vv Kreslím, kreslíš, kreslíme
Vv soutěž Model obaly
Vv - soutěž pořádaná SMO ke Dni Země
Vv Požární ochrana očima dětí
Vv - Western a koně očima dětí
Vv - Naše zahrada
Vv - Strašidla za mlejna a okolí
Vv - Česko mýma očima
Soutěž - Hlídky mladých zdravotníků
Matička - přehlídka tanečních souborů - Ostrava
Kopřivnické Mecheche tanečních souborů
Mistrovství v házení vlaštovek
Světlo orientu, krajská postupová soutěž
Eurotopia - přehlídka tanečních skupin
Soutěž ve sběru víček z pet lahví
Národní kolo soutěže orientálních tanců
Pěvecká soutěž ŠD
Okresní liga ŠD - florbal
Hlíněná paráda ŠD
Okresní kolo dopravní soutěže ŠD
Čokoládová tretra ŠD
Lehkoatletický čtyřboj ŠD
Okresní liga ŠD v Inline bruslení

4. místo
3. místo
1. místo
3. místo
účast bez určení pořadí
7.,12.-13.místo
1x cena primátora, 3x
čest.uznání
účast bez umístění
1.,1.místo
11.,14.,32.,43.,63.,75.,97.
,106.místo
2.místo
2.místo
bez umístění
4.,4.místo
3.místo
16.místo
5.-6.místo
účast

1.,2.místo

účast

5.družstev - účast
1.místo družstvo
2.místo žákyně 9.tříd
účast
5. ,6.místo
ůčast
5.-6., 12.-13.místo
1.místo
1.místo, 1x čest.uznání
1x ocenění
účast
účast
účast
vyhodnocení srpen
vyhodnocení srpen
účast
účast
účast
1.místo
1.,1.,1.,2.,3.,3.místo
3.místo
účast
2.místo
8.místo
1., 1., 1. místo
1., 3., 4.místo
účast
1.,1.,2.,3.místo
2.,2.místo
2.místo
1.,1.,3.místo
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d) Účast školy na sportovních soutěžích 2012/2013
Akce nejsou seřazeny podle významu, ale podle data konání. Červeně jsou znázorněny soutěže
mezinárodní a mistrovství ČR, modře pak krajské akce.

Přebor ČOS v atletickém čtyřboji žactva – 2.9.2012
2. místo
Nela Stratilová
1475 b.
3. místo
Valerie Stratilová
1415 b.

Štafeta 8x200 finále Velké ceny ZŠ – Opava - 19.9.2012
Umístění:

družstvo školy
1. místo
Pfleger T., Čermín, Kupčák, Harazim V., Gřundělová, Horáková, Králová,
Gerecká

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – republikové finále - Praha 20.9. – 24.9.2012
Družstvo školy:
1. místo
Polednová, Králová, Václavíková, Gerecká, Čermín, Pfleger, Kupčák, Harazim O.

Přespolní běh – okresní finále – Opava - Stříbrné jezero - 2.10.2012
Umístění:

chlapci 2.-5. třída
2. místo
Baštýř, Piosek, Kostka, Vláčil, Krobot, Grussmann
chlapci 6.-7. třída
1. místo
Faller J., Matýsek, Pérez, Jelen, Stuchlík, Kramný
chlapci 8.-9. třída
5. místo
Čermín, Pusch, Harazim, Palzer, Klement, Hořínek
dívky 2.-5. třída
1. místo
Hluchá A., Hluchá T., Brodská, Zdražilová, Poláková, Šťastná E.
dívky 6.-7. třída
1. místo
Halfarová, Ruská, Bjalková, Gerecká, Svozilová, Klimšová
dívky 8.-9. třída
1. místo
Gřundělová, Holásková, Králová, Weichtová, Žůrková, Václavíková
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Přespolní běh – Krajské finále – Frýdek – Místek - 11.10.2012
Umístění:

dívky 8.-9. třída
1. místo
Králová, Weichtová, Gřundělová, Žůrková, Holásková, Smijová

MMaSl družstev st. žactva – Šumperk - 22.9.2012
Umístění:
starší žákyně 4. místo
Palkovičová, Václavíková K., Červeňáková, Dietrichová, Gřundělová,
Horáková J., Kleslová, Koláčková, Neiserová, Špilháčková, Žůrková,
Pešová, Smijová, Drtilová, Holásková, Ochvatová,
starší žáci
2. místo
Palzer, Klement, Sobotka, Dubil, Novák Mi, Matýsek L., Samaras, Švacha,
Pusch, Čermák, Balážik, Kasprowicz, Šmach, Sonek

MMaSl mladších žáků a žákyň – – Znojmo - 23.9.2012
1. místo
Jan Capko
150m
2. místo
Jonáš Kolašín
150m
Jakub Mecner
60m př
Lucie Baroňová
skok daleký
Jakub Mecner
skok daleký
3. místo
Jonáš Kolašín
60m př
Jan Capko
skok vysoký
5. místo
Vojtěch Harazim
300m
6. místo
Michal Davídek
vrh koulí
Marcel Pérez
skok vysoký
Memoriál Mirko Fišera – Okresní finále - Háj ve Slezsku - 9.10.2012
Umístění:

celkově: 2. místo
Matýsek, Balážik, Vrba, Jurásek, Stuchlík, Kramný, Lichnovská B.,
Lichnovská T., Zemanová, Brixová, Klimšová, Horáková H.

MČR družstev staršího žactva – Olomouc - 6.10.2012
Umístění:
starší žáci
6. místo
Palzer, Klement, Hořínek, Matýsek L., Čermín, Sobotka, Pfleger T., Pfleger
J., Čermák, Dubil, Šmach, Samaras, Novák Mi., Boček, Kasprowicz, Sonek,
Drápal
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starší žákyně 10. místo
Palkovičová, Václavíková K., Červeňáková, Dietrichová, Gřundělová,
Horáková J., Kleslová, Koláčková, Neiserová, Špilháčková, Žůrková,
Pešová, Smijová
MMaS družstev ml. žactva – Zlín - 7.10.2012
Umístění:
mladší žáci
1.místo
Kupčák, Harazim V., Mecner, Matýsek T., Faller J., Skála, Vrba, Kramný,
Jelen, Kolašín, Pérez, Capko, Balážik, Davídek
mladší žákyně
5. místo
Gerecká, Boráková, Králová, Korejsová, Solná, Zemanová, Vontrobová,
Kantorová, Klimšová, Brixová, Ruská, Halfarová, Svozilová, Baroňová,
Lichnovská B., Pospěchová, Bjalková, Dušková Z., Křempková, Kupčíková
Družební utkání partnerských měst – Ratiboř - 19.9. 2012
Atletika:

1. místo
Baroňová Lucie
dálka (470)
Holásková Nikola
dálka (445)
Palzer Vít
1000m (2:52,2)
Šmach Matěj
dálka
2. místo
Korejsová Kamila
60m (8,4)
Mecner Jakub
dálka (470)
Dietrichová Kateřina 100m (14,11)
3. místo
Capko Jan
1000m (3:33,98)
Holásková Nikola
300m (48,62)
Červeňáková Lucie
dálka (414)
Klement Aleš
300m (46,59)
Novák Michal
dálka

Plavání:

3. místo
4. místo
Horáková Denisa
5. místo
Horáková Denisa
6. místo
Zdražilová Zoe
7. místo
Volovecká Zuzana
8. místo
Volovecká Zuzana
9. místo
Zdražilová Zoe

4x50m VZ (2:25,95)
50m P (45,88)
50m VZ (34,57)
50m M (40,68)
50m Z (44,17)
50m VZ (36,15)
50m VZ (36,17)
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Družební utkání partnerských měst – Liptovský Mikuláš - 4. – 5. 10. 2012
Atletika:

1. místo
Jan Capko
skok vysoký
151cm
Veronika Svozilová 600 m
2:04,5
Harazim, Faller, Kolašín, Mecner 4x200m
2:03,3
Gerecká, Korejsová, Čepková, Králová
4x200m
2:06,2
2. místo
Vendula Gerecká
Vendula Gerecká
Zuzana Lhotská
Petra Králová
3. místo
Jakub Mecner
Petra Králová
Lucie Kantorová

60m
skok vysoký
600m
skok daleký

8,6 s
130 cm
2:04,9
419 cm

skok daleký
60m
skok vysoký

450 cm
8,7 s
130 cm

Basketbal – Okresní finále - Opava - dívky – 13.11.2012 hoši –20.11.2012,
Umístění:

dívky
1. místo
Václavíková, Kuklová, Gřundělová, Holásková, Trlicová, Smijová,
Dietrichová, Horáková J., Špilháčková, Žůrková
chlapci
2. místo
Weinert, Novák Mi., Kavan, Petržela, Konečný, Pfleger, Šmach, Sonek,
Pusch, Prášil

Plavání – Okresní finále - Opava - 15.11.2012
dívky 1.-5.třída
1.místo v okrese
Zdražilová, Volovecká, Celtová, Kunzová, Bartošová, Hluchá
dívky 6.-7. třída
1.místo v okrese
Lichnovská T., Lichnovská B., Šínová, Horáková D., Černohorská,
Zemanová
dívky 8.-9. třída
1.místo v okrese
Šmalcová, Králová, Vykydalová, Varyšová, Špilháčková, Horáková J.
chlapci 1.-5. třída
4. místo v okrese
Vojkovský, Vláčil, Glocman, Pavelek, Štěrba, Hendrych
chlapci 6.-7. třída
1.místo v okrese
Pérez, Jurásek, Němec, Valík, Kašpárek, Faller J.
chlapci 8.-9. třída
1. místo v okrese
Palzer, Sonek, Šmach, Novák Mi., Kolašín, Pusch
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Vánoční laťka – Krnov 23. - 24. 11. 2012
starší žáci
3.místo
Šmach, Samaras, Čermín, Pfleger
starší žákyně
1.místo
Gřundělová, Dietrichová, Holásková, Horáková J.
mladší žáci
4.místo
Capko, Kolašín, Pérez, Mecner
mladší žákyně
1.místo
Baroňová, Králová, Gerecká, Kantorová
Velká cena Opavy pro talentovanou mládež v halovém osmiboji – Opava - 26.11.2012
Umístění:

1. místo
Gerecká, Kantorová, Zemanová, Klimšová, Vrba, Pérez, Černík, Mecner
3. místo
Solná, Lichnovská B., Čepková, Hřivnáčová, Jurásek, Harazim V., Kramný,
Uvíra

Vánoční laťka – Opava – 3. 12. 2012
Umístění:

mladší žáci
Pérez, Mecner, Faller J., Kolašín
starší žáci
Novák Mi., Pfleger, Capko, Čermín
mladší žákyně
Gerecká, Kantorová, Svozilová, Brixová
starší žákyně
Gřundělová, Dietrichová, Baroňová, Horáková J.,

1. místo v okrese
2. místo v okrese
1. místo v okrese
1. místo v okrese

Kinderiáda – krajské finále – 13.10.2011 Ostrava
umístění:
15. místo
Havlíková, Bouchala,Tylšarová, Bernard,Vaclavík, Čechová, Cihlářová, Vícha,
Baroňová, Čerevka/

Mezikrajové utkání staršího žactva – Praha - 2.12.2012
7. místo
Michal Novák
skok o tyči
320 cm
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Stolní tenis – Okresní finále - Opava - 11.12. a 12.12.2012
chlapci 6.-7. třída
1. místo
Proske, Muroň, Kadlec, Henzl
dívky 6.-7. třída
3. místo
Trávníčková, Zemanová
chlapci 8.-9. třída

6. – 10. místo

Plavání – Krajské finále – Karviná - 7. 12. 2012
chlapci 6.-7. třída
2.místo
Jurásek, Kašpárek, Faller, Matýsek, Němec, Valík
dívky 6.-7. třída
2.místo
Šínová, Černohorská, Horáková D., Gerecká, Zemanová, Lichnovská B.
chlapci 8.-9. třída
3.místo
Kolašín, Palzer, Novák Mi., Sonek, Pusch, Kupčák
dívky 8.-9. třída
3.místo
Špilháčková, Horáková J., Vykydalová, Varyšová, Šmalcová, Králová

Vánoční laťka – Třinec - 7. 12. 2012
družstvo školy
5. místo
Pérez, Capko, Pfleger, Matýsek L., Pospiechová, Brixová

Opavské Vánočky – 19.12.2012
Florbal 6.-7.třída hoši
4.místo
Pérez, Faller J., Čech, Černohorský, Henzel, Kramný, Mecner, Stuchlík, Uvíra J.,
Zeisberger
Vybíjená 6.-7. třída dívky
1. místo
Lichnovská B., Lichnovská T., Kupčíková, Solná, Čepková, Horáková H.,
Hřivnáčová, Šťastná J., Stratilová N, Stratilová V.
Volejbal 8.-9. třída dívky
3.místo
/Šťastná K., Smijová, Špilháčková, Pešová, Weichtová, Králová, Křempková/
Basketbal 8.-9. třída hoši
3. místo
Kavan, Konečný, Pfleger, Novák Mi., Pokorný, Prášil, Klement, Pusch, Sonek,
Petržela
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Florbal – Opava - 18. 12. 2012
družstvo 2.-5.tř
3. místo v okrsku
Vícha, Špička, Kůžel, Piosek, Brodská, Piskoř, Vitásek
Florbal – Opava - 17.1.2013
hoši 8.-9.tř
5. místo v okrsku
Prášil, Capko, Pokorný, Klement, Švacha, Uvíra, Volný, Müller, Pusch, Šmach, Konečný
Florbal – Okresní finále - Opava - 15.1.2013
hoši 6.-7.tř
4. místo
Faller J., Faller L., Pérez, Černohorský, Zeisberger, Mecner, Černík, Němec, Záruba,
Henzl, Stuchlík, Jurásek, Harazim
Florbal – Okresní finále - Opava - 14.1.2013
dívky 6.-7.tř
3. místo
Licnovská, B., Lichnovská T., Stratilová V., Stratilová N., Blažejová, Hřivnáčová,
Horáková H., Pospěchová, Kantorová, Lhotská, Gerecká, Solná, Klimšová, Bjalková,
Zemanová, Svozilová
Florbal – Opava - 16.1.2013
dívky 8.-9.tř
4. místo v okrsku
Gřundělová, Holásková, Horáková, Špilháčková, Žůrková, Kleslová, Smijová, Dietrichová,
Ruská, Weichtová, Šmalcová, Trlicová
Lyžování – Krajské finále - Vrbno pod Pradědem - 23.1.2013
Běh na lyžích
dívky
1. místo
Holásková, Horáková J., Weichtová, Balcarová
hoši
1. místo
Klement, Palzer, Pusch, Švacha
Sjezdové lyžování
dívky
3. místo
Šťastná, Kleslová, Pešová
hoši
2. místo
Weinert, Sonek, Pérez, Mosler
Snowboard
dívky
2. místo
Králová, Václavíková, Šmalcová, Neiserová
hoši
1. místo
Konečný, Volný, Hořínek, Boháč
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MMaSl ve vícebojích – Olomouc - 26.- 27.1.2013
8. místo
Michal Novák
sedmiboj

2792 b.

Šplh – Okresní finále Opava – 8.2.2013 – 12.2.2013
dívky 1.-5.třída
2.místo
Kunzová, Müllerová, Volovecká, Šimečková
dívky 6.-7. třída
1.místo
Stratilová V., Blažejová, Lichnovská B., Kantorová
dívky 8.-9. třída
6.místo
Baroňová, Polednová, Smijová, Červeňáková
chlapci 1.-5. třída
4. místo
Kutty, Vláčil, Vojáček, Grossmann
chlapci 6.-7. třída
3.místo
Němec, Matýsek, Černík, Vrba
chlapci 8.-9. třída
3.místo
Novák Mi., Palzer, Harazim, Čermín

MČR v chůzi – Praha - 10.2.2013
8. místo
Nikola Holásková
3000m chůze
9. místo
Pavlína Ochvatová 3000m chůze

19:42,90
20:15,88

Vybíjená – Preventan CUP - Okresní finále - Opava - 19.2.-21.2.2013
kategorie otevřená 4.-5. třídy
1.místo
Brodňan, Pavelek, Vláčil, Kavan, Čerevka, Piosek, Grussman, Dumbrovský,
Krobot, Vojáček, Baštýř, Vojkovský
kategorie dívky 4.-5. třídy
1. místo
Hluchá A., Hluchá T., Bjalková, Kašpárková, Schindlerová, Müllerová, Krusberská,
Šupolová, Brodská, Šťastná, Zátopková, Baroňová
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Vybíjená – Preventan CUP - Krajské finále - Krnov, Frýdek - Místek - 20.3.2013
kategorie otevřená 4.-5. třídy
4.místo
Vláčil, Kavan, Piosek, Grussman, Dumbrovský, Krobot, Vojáček, Baštýř, Tichý,
Herák, Lazecký
kategorie dívky 4.-5. třídy
1. místo
Hluchá A., Hluchá T., Bjalková, Kašpárková, Müllerová, Krusberská, Šupolová,
Brodská, Šťastná, Zátopková, Baroňová
Vybíjená – Preventan CUP – Republikové finále – Pecka 3.6. – 4.6.2013
kategorie dívky 4.-5. třídy
4. místo
Hluchá A., Hluchá T., Bjalková, Kašpárková, Müllerová, Krusberská, Šupolová,
Brodská, Šťastná, Zátopková, Baroňová

MČR žáků a žákyň v hale – Jablonec - 2.-3.3.2013
4. místo
Josef Pfleger
skok vysoký

173cm

3. místo v rozběhu
Dominik Čermín

2:21,52

800m

Plaveme s EU – Opava 2013 - 8.3.2013 Celorepubliková soutěž
Umístění:
6.místo
Vícha S., Šugarová, Matulová, Skalička, Bernard, Beneš, Drábek, Václavík, Šínová,
Janků, Hartmann, Solný, Hajdík, Kazimírská, Bartošová, Glocmann, Vašek,
Adamčík, Matušková, Vláčil, Vyklická, Truley, Matýsková, Černý, Kašpárková,
Záruba, Poustka, Nguyen, West, Trávníček, Kavan, Godulová, Schindlerová,
Čechová, Kutty, Lazecký, Vojkovský, Volovecká, Piosková, Vykydalová, Herák,
Hendrych, Millerová, Kunzová, Vláčil J., Zdražilová, Baštýř, Pavelek, Šimečková,
Kuličková

Minivolejbal - Okresní finále – Opava - 18.3.-20.3.2013
hoši
4. místo
Černík, Pérez, Dvorčuk, Muroň, Ondráček, Lamich
dívky
5. místo
Gerecká, Zemanová, Kantorová, Čepková
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Sportovní gymnastika – Okresní finále - Opava /hoši – 20.3. 2013, dívky – 19.3.2013/
Umístění:

ml. dívky (I. kat)
5. místo
Pospěchová V., Vitásková, Prusková, Černá
ml. chlapci (I. kat) 5. místo
Bernard, Daněk, Kolník, Moore M.
ml. chlapci (II. kat) 4. místo
West, Schwan, Kutty, Glocman
ml. dívky (II. kat)
1. místo
Volovecká, Schindlerová, Brodská, Šoltysová
ml. chlapci (III. kat) 4. místo
Černík, Vrba, Faller J., Pérez, Záruba
ml. dívky (III. kat)
1. místo
Pospěchová A., Lichnovská T., Lichnovská B., Gatnárková
st. chlapci (IV. kat) 1. místo
Harazim V., Jurásek, Kašpárek, Hříbek P., Hříbek R.
st. dívky (IV. kat)
2. místo
Kellnerová, Dušková Z., Polednová, Straková

Sportovní gymnastika- Krajské finále - Krnov - 26.3.2013
Umístění:

ml. dívky (II. kat)
4. místo
Šoltysová, Volovecká Z., Brodská, Schindlerová B.
ml. dívky (III. kat)
3. místo
Lichnovská B. Lichnovská T. Pospěchová A., Gatnárková
st. dívky (IV. kat)
4. místo
Kellnerová, Dušková Z. Straková, Koláčková

Sportovní gymnastika- Republikové finále - Liberec - 13. 4. 2013
Umístění:

st. chlapci
3. místo
Harazim V., Jurásek, Hříbek P., Kašpárek

AND1 Cup Basketbal – Opava - 3.4.2013 dívky – 4.4.2013 hoši
Umístění:

hoši:
2. místo v okrsku
Černík, Faller J., Harazim V., Henzel, Kadlec, Kašpárek, Kramný, Mecner,
Paláček, Záruba
dívky:
2. místo v okrese
Stratilová N., Stratilová N., Horáková H., Lichnovská B., Bjalková, Gerecká,
Klimšová, Zemanová, Svozilová, Pospěchová, Gatnárková, Kantorová
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AND1 Cup Basketbal – Krajské finále – Nový Jičín - 19.4.2013
Umístění:

dívky
4. místo
Pospěchová, Bjalková, Gerecká, Zemanová, Kantorová, Svozilová,
Klimšová, Gatnárková, Stratilová V., Stratilová N.

Halový Atletický čtyřboj – Havířov - 22.-23.3.2013
mladší dívky: Gerecká Vendula
Zemanová Klára
mladší hoši: Matýsek Tomáš
Mecner Jakub
starší dívky: Dietrichová Kateřina
Gřundělová Nela
starší hoši:
Šmach Matěj
Novák MIchal
Družstvo školy

5. místo
14. místo
8. místo
5. místo
5. místo
2. místo
5. místo
10. místo
2. místo

Basketbal – Okresní finále - Opava /hoši –30.4.2013, dívky – 19.4.2013/
Umístění:

chlapci
3. místo
Weinert, Novák Mi., Kavan, Čermín, Konečný, Pusch, Prášil, Pokorný,
Klement
dívky
2. místo
Václavíková, Kuklová, Gřundělová, Holásková, Trlicová, Smijová,
Dietrichová, Horáková J., Špilháčková, Žůrková

Okresní kolo dopravní soutěže školních družin – 30.4.2013
Umístění:
1. místo
Skalička V.
1. místo
West R.
2. místo
Celta M.
3. místo
Warischová B.

Pohybové skladby – Krajské finále 2. 5. 2013 Opava
I. kategorie: 2.místo
Brodská, Pospěchová V., Šoltysová, Zátopková, Šupolová, Schindlerová B.,
Volovecká, Vitásková, Nelešovská, Slezáková, Kunzová, Jančarová
II. kategorie: 3. místo
Polednová, Křempková, Kellnerová, Dušková Z., Pospěchová, Lichnovská
T., Lichnovská B., Ficková, Ochvatová, Straková, Koláčková, Schindlerová
K.
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Pohybové skladby – Republikové finále – Praha - 1.6.2013
I. kategorie : 1.místo
Ehlerová, Pospěchová V., Schindlerová B., Slezáková, Pavelková, Kunzová,
Brodská, Vitásková, Zátopková, Šoltysová, Jančarová, Nelešovská
II. kategorie: 1. místo
Licnovská B., Kellnerová, Ochvatová, Straková, Dušková Z., Polednová,
Křempková, Pospěchová A, Koláčková, Lichnovská T., Ficková,
Schindlerová K.

Atletický čtyřboj - Okresní finále – Opava - 23.5.-24.5.2013
Umístění:

st. žákyně
1. místo
Gřundělová, Dietrichová, Horáková J., Holásková, Králová
st.žáci
1. místo
Šmach, Novák Mi., Palzer, Samaras, Čermín
ml.žáci
2. místo
Capko, Kolašín, Matýsek T., Němec, Pérez
ml.žákyně
1. místo
Gerecká, Kantorová, Lichnovská B., Stratolová V., Zemanová

Atletický čtyřboj školních družin – 16.5.2013
Umístění:
2. místo
Vyklická N.
Orientační běh - Krajské finále – Opava - 15.5.2013
družstvo školy
1. místo
Palzer, Weichtová, Pusch, Věntus, Šmalcová, Smijová, Holásková, Poláková,
Procházka, Kostka, Lichnovská T., Lichnovská B., Šťastná J., Kazimírská, Lamich,
Ondráček, Valík, Uvíra, Žůrková, Ochvatová

Atletický čtyřboj - Krajské finále – Opava - 29.5.2013
Umístění:

st.žáci
1. místo
Šmach, Novák Mi., Palzer, Samaras, Čermín
st. žákyně
1. místo
Gřundělová, Dietrichová, Horáková J., Holásková, Králová
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Atletický čtyřboj - Republikové finále – Kolín - 18.6.-19.6.2013
Umístění:

st. žákyně
4. místo
Gřundělová, Dietrichová, Horáková J., Holásková, Králová
st.žáci
6. místo
Šmach, Samaras, Novák MI., Klement, Čermín

Atletický čtyřboj 4.a 5. tříd – Okresní finále – Opava - 3. 5. 2013
Umístění:

žáci
1. místo
Čerevka, Grussmann, Pavelek, Baštýř
žákyně
1. místo
Hluchá T., Hluchá A., Bjalková, Baroňová

Pohár rozhlasu – Okresní finále – Opava - 13.5.2012-14.5.2013
Umístění:

starší žákyně 1. místo
Boráková, Červeňáková, Valentová, Smijová, Weichtová, Holásková,
Dietrichová, Koláčková, Gřundělová, Špilháčková
mladší žákyně 1.místo
Gerecká, Baroňová, Solná, Klimšová, Zemanová, Čepková, Brixová,
Lichnovská T., Lichnovská B., Stratilová N., Kantorová, Šťastná
starší žáci
1. místo
Čermín, Samaras, Matýsek L.,Palzer, Pusch, Věntus, Šmach, Drápal,
Novák Mi., Pfleger, Capko, Boček
mladší žáci 1. místo
Matýsek T.,Záruba, Vrba, Stuchlík, Kramný, Němec, Kolašín, Mecner,
Pérez, Balážik

Pohár rozhlasu – Krajské finále – Opava - 21.5.2012
Umístění:

starší žákyně 1. místo
Boráková, Červeňáková, Valentová, Smijová, Weichtová, Holásková,
Dietrichová, Koláčková, Gřundělová, Špilháčková
mladší žákyně 1.místo
Gerecká, Baroňová, Solná, Klimšová, Zemanová, Stratilová V., Brixová,
Pospěchová., Lichnovská B., Lichnovská T., Kantorová, Šťastná
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starší žáci
1. místo
Čermín, Samaras, Matýsek L., Palzer, Klement, Šmach, Drápal, Novák Mi.,
Pfleger, Boček
mladší žáci 1. místo
Matýsek T., Faller J., Vrba, Stuchlík, Němec, Kolašín, Mecner, Pérez,
Balážik

Republikové finále Poháru Rozhlasu - Litomyšl - 4.6.2013
Umístění:
starší žáci
1. místo
Palzer, Boček, Novák Mi., Klement, Pusch., Šmach, Čermín, Capko, Pfleger,
Samaras
mladší žákyně 1. místo
Gerecká, Králová, Baroňová, Stratilová V., Klimšová, Zemanová, Brixová,
Kantorová, Pospěchová, Šťastná
mladší žáci 2. místo
Matýsek, Vrba, Záruba, Stuchlík, Kramný, Mecner, Němec, Kolašín, Pérez,
Balážik
starší žákyně 5. místo
Dietrichová, Gřundělová, Holásková, Smijová, Špilháčková,
Weichtová, Boráková, Červeňáková, Valentová

Světové mistrovství v házení vlaštovek – Ostrava – Buškovice - 13.6.2013
1. místo Špalková
1. místo Vojkůvka
Vojkůvka
2. místo Kuličková
2. místo Černá
Družstvo mladších žáků a žákyň 3. místo

Hurá na Zlatou tretru – Ostrava - 26.5.2013
Družstvo školy:
1. místo
Hluchá A., Hluchá T., Baroňová, Bjalková, Šimečková, Grossmann, Baštýř,
Pavelek, Vláčil, Piosek, Čerevka
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – Okresní finále – Opava - 31.5.2013
Družstvo školy:
1. místo
Polednová, Gerecká, Králová, Klimšová, Capko, Černík, Faller, Kupčák
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů – Krajské finále – Opava - 14.6.2013
Družstvo školy:
2. místo
Pospěchová, Králová, Bjalková, Gerecká, Capko, Pérez, Kupčák, Černík

Letní olympiáda dětí a mládeže – Uherské Hradiště - 24.-27.6.2013
7. místo
Jakub Mecner
skok daleký
536cm
Jakub Mecner
skok vysoký
155cm
3. místo v rozběhu
Daniel Vrba
800m
2:25,40
4. místo v rozběhu
Vendula Gerecká
60m
8,69 s
10. místo v kvalifikaci
Vendula Gerecká
skok vysoký
135 cm

Liga sportu 2012/13
celoroční soutěž ZŠ ve vybraných sportech.
1. místo

Velká cena Opavy v atletice 2012/13
celoroční soutěž ZŠ
1. místo
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Část VII
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
1.) Ve školním roce 2012/2013 na naší škole proběhla 10. 9. 2012 kontrola plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění provedena pracovnicí všeobecné zdravotní
pojišťovny. Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2.) Ve škole byla rovněž provedena inspekční činnost podle §174 odst.2 písmene a)
školského zákona, a to v rámci provádění mezinárodního šetření PISA. Předmětem
inspekční činnosti bylo získání informací o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a
finanční gramotnosti žáků a byla rovněž zjišťována způsobilost řešit problémové úlohy
mezipředmětového charakteru.
Kontrolní zjištění byla rozepsána v kapitole „Výsledky školy v nezávislých testech“.t IX.

Část IX.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
A) Základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze stát. rozp.

Účelový
znak

a

33353

33018

33024
33166
33435

33457

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:
a) platy pedagogických zaměstnanců
b) platy nepedagogických zaměstnanců
c) OON pedagogických zaměstnanců
d) OON nepedagogických zaměstnanců
e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
Rozvojový program na podporu škol, které
realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků
se znevýhodněním na rok 2012
Rozvojový program na bezplatnou výuku
českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců z tzv. třetích zemí
Soutěže
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl.
vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného
členského státu EU
Rozvojový program na podporu financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
znevýhodněním v roce 2012

1
20 045 000,00

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
poskytovatele
(informativní)
(v Kč)
2
0,00

20 045 000,00

0,00

Poskytnuto
k 31.12.2012
(v Kč)

13 136 000,00
1 465 000,00
40 000,00
0,00
5 404 000,00

Skutečně
použito
k 31.12.2012
(v Kč)

Vratka dotace
při finančním
vypořádání
(v Kč)

3
20 045 000,00

4=1-2-3
0,00

20 045 000,00

0,00

13 136 000,00
1 465 000,00
40 000,00
0,00
5 404 000,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
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Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Účelový
znak

33123

Poskytnuto
k 31.12.2012
(v Kč)

Ukazatel

Projekt EU peníze do škol

Zaměstnanci za IČ

1396574

0,00

Limit počtu
zaměstnanců

Průměrný
přepočtený
počet k
31.12.2012
(stat. v. P1-04)

51,79

50,88

Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu
z toho:

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
poskytovatele
(informativní)
(v Kč)

pedagogičtí pracovníci

42,67

nepedagogičtí pracovníci

8,21
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Skutečně
použito
k
31.12.2012
(v Kč)
1396574

Vratka
dotace při
finančním
vypořádání
(v Kč)
0

B) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Náklady v roce 2012

Účet - položky

501 Spotřeba materiálu
v tom - potraviny
- prádlo, oděv, obuv
- knihy, učební pomůcky
- drobný hmot. majetek
- spotřeba materiálů ostatní
- ostatní
502 Spotřeba energie
v tom - spotřeba vody
- ÚT a ohřev vody
- spotřeba plynu
- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
- ostatní
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- nájemné
- konzult., porad. a právní
- školení a vzdělávání
- nákup služeb ostatní
- programové vybavení (DDNM)
- výměna písku - otevřené zahrady
- internet
- správa sítě
- bankovní poplatky
- účel. dotace-lyžařský výcvik
- učel. dotace-plavecký výcvik
- nákup služ.-person.,mzdy,účto
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)
v tom - platy zaměstnanců
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)

Plán 2012

b
555,81
0,00
10,00
50,00
210,00
250,00
35,81
2076,25
40,00
1630,00
2,00
350,00
8,00
46,25
528,00
10,00
700,57
10,00
96,00

Navýšenísnížení
finan. plánu
2012
zřizovatel.
c
0,00
0,00

0,00

-8,13

15,00
40,00
260,32
20,00
21,00
19,00
20,38
142,00
56,87

-2,00
-6,13

85,00

0,00

85,00

Hlavní činnost
Přesuny
Zapojení
Celkem
finančních
navýšen.upravený
prostředků
snížených
finanční
mezi
výnosů
plán (FP)
položkami oproti plánu
2012
d
e
f
97,24
0,00
653,05
0,00
0,00
-10,00
0,00
241,77
291,77
-138,13
71,87
-5,37
244,63
8,97
44,78
-257,54
0,00
1818,71
10,25
50,25
-249,51
1380,49
-1,09
0,91
-12,59
337,41
-4,60
3,40
0,00
46,25
285,88
73,15
887,03
4,42
14,42
0,00
-170,73
0,00
521,71
1,15
11,15
-0,85
95,15
0,00
3,00
18,00
-36,85
3,15
-102,29
158,03
-12,82
7,18
0,00
21,00
-19,00
0,00
-3,07
17,31
140,00
50,74
0,00
16,21
0,00
101,21
15,53
15,53
0,68
85,68
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Doplňková činnost
Skutečnost
k 31.12.
2012
(závěrka)
g
653,05
0,00
0,00
291,77
71,87
244,63
44,78
1818,71
50,25
1380,49
0,91
337,41
3,40
46,25
887,03
14,42
0,00
521,71
11,15
95,15
0,00
18,00
3,15
158,03
7,18
0,00
21,00
0,00
17,31
140,00
50,74
0,00
101,21
15,53
85,68

h
117,50

Skutečnost
k uprav.FP
v%
(správně
100%)
i
100,00

0,00
583,54
34,22
97,85
125,05
87,60
125,63
84,69
45,50
96,40
42,50
100,00
168,00
144,20

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

74,47
111,50
99,11

100,00
100,00
100,00

120,00
7,88
60,71
35,90

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
0,00
84,94
98,59
89,22

100,00

119,07

100,00
100,00
100,00

Skutečnost
k plánu
2012 v %

100,80

Plán 2012

Skutečnost
k 31.12.
2012
(závěrka)

j

k
0,00

0,00

138,00
30,00
80,00

99,34
20,75
62,25

28,00

16,34

0,00

0,00

0,00

45,56

100,00
100,00
100,00

45,56

Náklady v roce 2012

Účet - položky

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
v tom - FKSP zaměstnanců
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)
528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky (kolky)
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Náklady z DDNM a DDHM
569 Ostatní finanční náklady
v tom - pojištění majetku
- ostatní
Ostatní nejmenované položky
v tom - náklady projektu
- náklady na účelový příspěvek

Hlavní činnost

Plán 2012

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Zapojení
navýšen.snížených
výnosů
oproti plánu

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

Skutečnost
k 31.12.
2012
(závěrka)

b

c

d

e

f

g

29,00
29,00
0,50
2,50

0,00

5,41

0,00

5,41
-0,08
-1,50

2,50

180,00

0,00

-1,50
2,49

400,00
14,00
14,00

0,00

268,08
0,00

13,79
3,61
0,80
0,80

0,00

180,00

1468,57
1396,57
72,00

4581,63

1728,52

0,00

0,00

0,00

- náklady hrazené z jiných zdrojů
Náklady celkem

Doplňková činnost

Navýšenísnížení
finan. plánu
2012
zřizovatel.

73,15
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34,41
0,00
34,41
0,42
1,00
0,00
1,00
2,49
0,00
413,79
271,69
14,80
14,80
0,00
0,00
1648,57
1396,57
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6383,30

Skutečnost
k plánu
2012 v %

Skutečnost
k uprav.FP
v%
(správně
100%)

Plán 2012

Skutečnost
k 31.12.
2012
(závěrka)

j

k

h

i

34,41

118,66

100,00

34,41
0,42
1,00

118,66
84,00
40,00

100,00
100,00
100,00

1,00
2,49
0,00
413,79
271,69
14,80
14,80

40,00

100,00
100,00

103,45

100,00
100,00
100,00
100,00

19,22

20,12

0,00

0,00

0,00

0,00

157,22

181,12

105,71
105,71

1648,57
1396,57
252,00

915,87
140,00

100,00
100,00
100,00

6383,30

139,32

100,00

0,00

15,46

0,00

15,46
0,18
0,46
0,46

Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy

Příjmy ze školného

Plán 2012

Úpravy
finančního
plánu

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Navýšení snížení
výnosů
oproti plánů

b

c

d

e

148,00

Celkem
Skutečnost
upravený
k 31.12. 2012
finanční plán
(závěrka)
(FP) 2012
f

13,67

Použití rezervního fondu do výnosů
Použití investičního fondu do
výnosů
Použití fondu odměn do výnosů
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
v tom:
pronájem
Ostatní příjmy z jiných zdrojů

161,67

Skutečnost
k plánu 2012
v%

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

Plán 2012

Skutečnost
k 31.12. 2012
(závěrka)

h

i

j

k

109,24

100,00

0,00
2,00

-1,62

0,38

0,38

19,00

100,00

15,00

15,33

30,33

30,33

202,20

100,00

305,00

40,24

345,24

345,24

113,19

100,00

10,00

5,53

15,53

15,53

155,30

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1396,57

1396,57

100,00

1396,57

100,00

0,00

0,00

v tom: na projekt EU

Výnosy celkem

g

161,67

Příjmy ze stravného
Úroky

Doplňková činnost

0,00

0,00

1396,57
1396,57

480,00

1396,57

0,00

73,15

1396,57
0,00
0,00
0,00
1949,72

1949,72

406,19

100,00

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán 2012

4581,63

Navýšenísnížení
finan. plánu
2012
zřizovatel.

1728,52

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

0,00

Zapojení
navýšen.snížených
výnosů
oproti plánu

73,15
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204,89

170,00
0,00

204,89
0,00

170,00

204,89

Doplňková činnost

Celkem
Skutečnost
upravený
k 31.12. 2012
finanční plán
(závěrka)
(FP) 2012

6383,30

170,00

6383,30

Skutečnost
k plánu 2012
v%

Skutečnost
k uprav.FP v
%(správně
100%)

139,32

100,00

Plán 2012

157,22

Skutečnost
k 31.12. 2012
(závěrka)

181,12

Hlavní činnost
ROZDÍL
(náklady minus výnosy - HČ)

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční plán
(FP) 2012

Plán 2012

4101,63

4433,58
HČ-dotace od
zřizov.

Skutečnost k
31.12.
2012závěrka)

Skutečnost
k plánu 2012
v%

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

108,09

100,00

4433,58

Skutečnost
k 31.12. 2012
(závěrka)

Plán 2012

12,78

HČ-dotace od
zřizov.

23,77
Zisk z DČ

Hlavní činnost
Vypsat ostatní nejmenované
položky z nákladů (finanční
prostředky z jiných zdrojů- dotace,
projekty...)

Plán 2012

Sportovní akce školy

Navýšení
finančního
plánu 2012
zřizovatelem

Přesuny
finančních
prostředků mezi
položkami

180,00

-19,57

Klub nadaných dětí

100,00

Oprava komunikace

240,00

-8,43

Projekt EU
Celkem

180,00

340,00

0,00

Upravený hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek
- z hlavní činnosti

v Kč, na 2 des.
místa
0,00

- z doplňkové činnosti

23769,00

Celkem k 31.12.2012 před zdaněním

23769,00

Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)

0,00
23769,00

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)

Zapojení
navýšen.snížených
výnosů oproti
plánu

23769,00
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Celkem
upravený
finanční plán
(FP) 2012
160,43

Skutečnost k
31.12.
2012(závěrka)

160,43

Skutečnost k
plánu 2012 v %

89,13

Skutečnost k
upravenému FP
v%

100,00

91,57

91,57

100,00

240,00

240,00

100,00

1396,57

1396,57

1396,57

1368,57

1888,57

1888,57

100,00
1049,21

100,00

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012
Ukazatel
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)

Kč
23769,00

- z hlavní činnosti

0,00

- z doplňkové činnosti

23769,00

Neuhrazená ztráta z minulých let (-)

0,00

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

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2012 za IČ (v Kč)

Ukazatel

Bez PV, LV,
hřišť a zahrad

V plné výši

Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele
celkem na rok 2012

4121745,00

4433575,00

Náklady skutečnost na rok 2012 bez FP z jiných
zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF)

4283796,00

4595626,00

Náklady skutečnost na rok 2012

6071470,00

6383300,00

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2012

566,33

566,33

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)

7277,99

7828,61

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF

7564,13

8114,75

10720,73

11271,34

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)

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

Rezervní fond
Fond odměn
Investiční fond
Převod z rezervního do investičního fondu

Návrh na
příděl ze ZHV
2012

Stav k
31.12.2012

Současný
aktuální stav
k datu
zpracování

Návrh na
převod v
roce 2012

129295,10

4769,00

x

129295,10

9474,00

19000,00

x

9474,00

199856,86

x

x

199856,86

x

x

x

x
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C) Péče o svěřený a vlastní majetek
Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku

Částka celkem

Běžné opravy a drobná údržba

887 030,-Kč

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku
z vlastních zdrojů

Částka celkem

Zhotovení šablon a malba loga

144 082,- Kč

Výroba a montáž konzol pod parapety

63 042,- Kč

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku
ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

Zateplení a výměna oken

19 364 729,- Kč

Energetický audit

60 000,- Kč

Část X.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Název programu

Peníze EU školám,
Vyhlásil: MŠMT

Způsob zapojení

Počet zúčastněných – přímo
zapojených
ostatních
žáků (dětí) pedagogů
zam.
Část
individualizace:

Realizátor projektu

Část
individualizace:

112

5

Část inovace:

Část inovace:

351

12

0

4

1

Cesta ke kvalitě,
zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

Partneři projektu:

52

0

Část XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Mimoškolní akce
pořádané školou
(přednášky, kurzy,
semináře, …)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

-

-

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů ostatních
(dětí)
-

-

-

Část XII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financ. z cizích zdrojů
Finanční prostředky v Kč
Typ programu
Program EU

Název projektu
Peníze školám

celkem

využité

1 072 672,40

439 283

Projekty, granty, sponzoři
Mimorozpočtové
zdroje

Název projektu

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

sponzoři třídy

Rodiče žáků 1.A

10 000,-

10 000,-

sponzoři školy

Na učebnice pro školu

10 000,-

10 000,-

sponzoři sportu

Sportovní zajištění ST

68 000,-

68 000,-

ostatní

Výběr SRPDŠ

113 200,-

113 200,-

ostatní
(výběr Sdružení
ST)

Spoluúčast na sportovní vybavení žáků

148 969,-

148 969

Spoluúčast na soustředění žáků

310 890,-

310 890,-

Výběr příspěvku na provoz sport. Tříd

289 000,-

289 000,-

sponzor 1
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Část XIII.
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)

HZS

Požární prevence, krizové situace

242

Městská Policie
DDH – Malé Hoštice

Dopravní výchova

92

Čas proměn

Dospívání

36

Renarkon

Komunikace, vztahy, agresivita, šikana,
užívání NL, partnerské vztahy, zdravý
životní styl, virtuální komunikace

276

MSŠZe a VOŠ

Den mláďat

312

Městská policie

Jak se chovat k neznámým lidem, trestní
odpovědnost mládeže, vandalismus,
návykové látky

Knihovna P. Bezruče

Knihovnické lekce

193

Autoškola OSA

Dopravní výchova

66

Zimní stadion

Bruslení

555

Městské lázně

Plavání

167

Policie ČR

Ajax

125

Úřad práce

Profesní orientace

121

SZŠ

AIDS

66

Policie ČR

Právní povědomí

66

LŠU

Hudební nástroje

155

54

1 211

Část XIV.
Účast na dalších akcích
( vybráno z měsíčních plánů práce )

září

-

Slavnostní zahájení školního roku
Podzimní soustředění 7.B,S – Budišov nad Budišovkou
Podzimní soustředění 8.B,S – Budišov nad Budišovkou
Podzimní soustředění 6.B,S – Budišov nad Budišovkou
Družletka – Zámek Linhartovy, Hraniční vrch
Výlet Rožnov pod Radhoštěm - vítězové celorepublikové soutěže
ve sběru plastových vršků
Úřad práce – beseda pro 9. třídy
4.kolo družstev ml. žactva - Třinec
Vítání prvňáčku – organizováno SMO
Kino Mír - Planeta 3000 – pro 7. – 9. ročník
Finále Velké ceny v atletice (štafeta 8x200m) – Tyršův stadion
Finále ČR – Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV - Praha
Přírodovědná soutěž ZOO – Ostrava – 4. – 5. ročník
Bruslení pro přihlášené třídy
Družletka – Lesní bar v Horní Lipové
Vyhlášení výsledků soutěže „O cenu primátora“

-

Memoriál M. Fišera – Háj ve Slezsku
Okresní finále v přespolním běhu – Stříbrné jezero
Volejbalová liga opavských ZŠ
Olympiáda partnerských měst – Liptovský Mikuláš
Družletka – cyklovýlet do Skrochovic
ŠD – Den draků – školní hřiště
Dopravní výchova – Autoškola OSA pro 3.ročník
Turistický výlet – údolím Bílé Opavy
Bruslení pro přihlášené třídy
Den profesí – pro 9. ročník
Dopravní výchova pro 4.ročník – Malé Hoštice
Beseda „Čas proměn“ pro dívky 6. ročníků
Piškvorkářský minimaraton – ZŠ Otická
Informa pro 9.ročník
Knihovnické lekce
Besedy Renarkon pro 6. - 9.ročník
Program Ajax – Policie ČR –besedy pro 2.ročník
Prevence – Modrá kočka – pro 4.ročník
ŠD – Dušičkový den
Coca- cola cup – fotbal pro žáky II.stupně
Návštěva žáků u primátora města Opavy

-

říjen
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listopad
-

Kompletní preventivní program – Swing pro 5.ročník
Knihovnické lekce
Preventivní program Renarkon pro II.stupeň
Olympiáda v Čj – školní kolo
Logická olympiáda – krajské kolo
Družletka – Ostrava – výstava Z. Milera
Bruslení pro přihlášené třídy
ŠD - turistický výlet zřícenina hradu Šelenburg
Slavnostní předávání Slabikáře
Anglické divadlo pro 3.- 5.ročník
Okrskové kolo v basketbale dívek ZŠ
Sběr papíru – celoškolní
Okresní finále v plavání chlapců a dívek ZŠ – Městské lázně
Okresní finále v basketbale dívek ZŠ
Zahájení plaveckého výcviku pro 2.ročník
Knihovnické lekce
Olympiáda z dějepisu – školní kolo
SCIO testování – 9.ročník
Autorská beseda pro 4.- 5. – 6.ročník
Volejbalová liga opavských ZŠ
Výroba dárků pro Tříkrálovou sbírku
Zahájení plaveckého výcviku pro 3. - 4. ročník
Vyhodnocení Ligy sportu ZŠ – Minorit
Program Ajax – Policie ČR –besedy pro 2. a 3.ročník
Okresní finále s krajskou účastí – Teamgym junior pro ZŠ a SŠ
Velká cena Opavy pro talentovanou mládež MSK – Tyršův stadion
Kino Mír – koncert P. Nováka – „Od čerta k Ježíškovi“ – pro 3.- 5.ročník
Vánoční pracovní dílny – Optys sněhová koule pro 3.ročník
Okresní liga ŠD v házené
Okresní finále v basketbale chlapců ZŠ
Schůzka vedení školy s MŠ Olomoucká
Advent na Zemědělské škole v Opavě /MSZeŠ a VOŠ/
Dobrodružné spaní v družině – soutěž „ O nej muffíny“

prosinec
-

Testování IQ žáků
Vánoční laťka ve skoku vysokém chlapců a dívek - Tyršův stadion
Vánoční lidové zvykosloví pro I. stupeň
Čertovská škola aneb čertům a čerticím vstup do školy povolen
Mikulášské nadělení
Bruslení pro přihlášené třídy
AIDS - přednáška pro 9. ročník
ŠD – čertovské dílničky
Vánoční laťka - Třinec
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-

Krajské finále v plavání – Karviná
Okresní finále ve stolním tenisu chlapců a dívek ZŠ – TJ Sokol Kateřinky
Program Ajax – Policie ČR –besedy pro 3.ročník
„Zachraňte pohádky“ – Slezské divadlo divadelní představení pro 1.ročník
Okrsková kola ve florbale I. stupně
Okresní finále – šachy
Projekt – Den národů pro 6. – 9. ročník
Vánoční dílničky pro 4. – 5. ročník
Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídách
Vánoce se Slezskou tvorbou pro 2. ročník
Vánoční zdobení stromu a zpívání před školní družinou
Volejbalová liga opavských ZŠ
Andělský den – zpívání na schodech – 1.- 5.ročník

-

Olympiáda v Nj – školní kolo
Okrskové kolo ve florbale chlapců 6. – 7.tříd ZŠ
Okrskové kolo ve florbale dívek 6.- 7.tříd ZŠ
Okrskové kolo ve florbale chlapců 8. – 9. tříd ZŠ
Okrskové kolo ve florbale dívek 8.- 9.tříd ZŠ
Společná hodina Tv – 1.B + MŠ Olomoucká
Projekt „Ohrožení savci“
Družletka – Loutkové divadlo, muzeum v Opavě
Bruslení pro přihlášené třídy
Volejbalová liga opavských ZŠ
Sportování s Medvídkem – akce školy pro předškoláky MŠ
Okresní finále ve florbale dívek 6. – 7. tříd ZŠ
Okresní finále ve florbale chlapců 6. – 7. tříd ZŠ
Okresní finále ve florbale dívek 8. – 9. tříd ZŠ
Okresní finále ve florbale chlapců 8. – 9. tříd ZŠ
Program Ajax – Policie ČR – besedy pro 2. - 3.ročník
Nová dobrodružství Veverky Zrzečky – v malé tělocvičně pro 1, 3.a 4. ročník
Okresní liga ŠD v házené
Společná hodina Tv – 1.A a 1.C + MŠ Zborovská
Zimní soustředění 6.B, S tříd – Praděd – chata Sabinka
ŠD- turnaj ve společenských hrách
Knihovnické lekce
Zimní soustředění 7.B, S tříd – Praděd – chata Sabinka
Dějepisná olympiáda – okresní kolo
Lyžařský výcvik pro 1.- 5.ročník
Beseda na téma „Odpady“

leden
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únor
-

Lyžařský výcvik pro 1.- 5.ročník
Okrsková kola ve vybíjené „ Peventan“ pro I. stupeň ZŠ
Olympiáda v AJ – školní kolo
Přírodopisná olympiáda – školní kolo
Karneval školní družiny
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Výroba keramických dárků na zápis do 1.tříd
Družletka – Dětský ranč – Hlučín
Okresní pěvecká soutěž ŠD
ŠD - turistický výlet – Hradec nad Moravicí
Okresní finále ve šplhu 1.stupeň a 2.stupně – ZŠ B. Němcové
Zápis do 1. tříd
Recitační soutěž – školní kolo
Olympiáda v Čj – okresní kolo
Bruslení pro přihlášené třídy
Volejbalová liga opavských ZŠ
Recitační soutěž – okrskové kolo
Halové atletické závody ml.žactva – Ostrava
Lyžařský výcvik pro žáky nesportovních tříd – Dolní Morava
Labyrint světa a ráj srdce - Loutkové divadlo pro 8.ročník
Zimní soustředění 8.B,S – Praděd
Dalsakáty hříšná ves – Slezské divadlo pro 4. a 5. ročník

březen
-

Krajské finále ve sportovní gymnastice – Krnov
Zimní soustředění 9.B,S – Praděd
Chemická olympiáda - okresní kolo
Příprava NIGES testů
Pohádkové dny pro mateřské školky v ŠD
Marbo – Loutkové divadlo pro I.stupeň
Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo
Matmaraton – okresní kolo
Poslední lekce plaveckého výcviku pro 3. + 4. ročník
Recitační soutěž – okresní kolo
Jazyková soutěž –Funny English day – ZŠ Vrchní
Plaveme s EU
ZOO Ostrava – přírodovědná soutěž
Matematická olympiáda – krajské kolo – ZŠ Otická
Okresní finále ve sportovní gymnastice chlapců – ZŠ Vrchní
Okresní finále v minivolejbalu dívek 6. – 7.tříd ZŠ –ZŠ Otická
Opavský skřivánek – SVČ
Volejbalová liga opavských ZŠ
Zimní soustředění 5.B,S – Švýcárna
Bruslení pro přihlášené třídy
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
Jarní lidové zvykosloví pro 3.ročník
Ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů
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-

Okrskové kolo v basketbale dívek ANDI 6.- 7. tříd ZŠ – ZŠ Englišova
Jarní lidové zvykosloví pro 4.ročník
Pečení Jidášů pro 1. ročník
Projekt 9.ročníku – „Když děti učí děti“
Bilogická olympiáda – okresní kolo

duben
-

Okresní finále v basketbale dívek ANDI CUP 6.- 7.tříd ZŠ – ZŠ Englišova
Okresní finále v basketbale chlapců ANDI CUP 6.- 7. tříd ZŠ Mařádkova
Keradost – keramika pro děti a dospělé
Program Ajax – Policie ČR – besedy pro 2. a 3.ročník
Den učitelů
Výchovný koncert „ Hudební nástroje“ pro 1.stupeň
Dalskabáty hříšná ves – Slezské divadlo pro 7.ročník
Družletka – výlet do Prahy
Volejbalová liga opavských ZŠ
Němčina zábavně pro ZŠ – ZŠ Englišova
Okrskové kolo a okresní finále ve volejbale dívky 8. – 9.tříd ZŠ
To je hlína – téma „Hudba“
Turistický výlet ŠD – ZOO Ostrava
Republikové finále ve sportovní gymnastice chlapců – Liberec
Recitační soutěž – krajské kolo
Okrskové kolo a okresní finále ve volejbale chlapců 8. – 9. tříd ZŠ
Hlíněná paráda – okresní soutěž ŠD v keramice
Okresní přehlídka ŠD v pódiových skladbách
ŠD - soutěž zručnosti v jízdě na kole
Cesta kolem světa – Slezské divadlo pro 6. ročník
Opavský Skřivánek – loutkové divadlo
Den Země organizovaný SMO
Dopravní soutěž ŠD – okresní kolo
Přijímací zkoušky na SŠ a SOU
Krajské finále volejbal dívek 8. – 9.tříd ZŠ
Okrskové kolo a okresní finále v basketbale chlapců 8.- 9.tříd ZŠ
Projekt „Den nevidomých pro 4.a 8.ročník
pro 4.a 8.ročník
Okresní finále v orientačním běhu ZŠ – ZŠ Englišova
Šlape celá družina
Okrskové kolo a okresní finále v basketbale dívek 8.-9. tříd ZŠ
Den mláďat pro 1.stupeň
Exkurze Arako – 1.stupeň
Den Země – školní projekt
Atletický víceboj žactva – Třinec
Taneční soustředění ŠD
ŠD - Den Země – keramické tvoření pro 1.stupeň naší školy
Světlo Orientu Kopřivnice – taneční soutěž ŠD
Organizace a účast v okresním lize ŠD ve florbalu
Škola v přírodě – Zlaté hory 1.A a 3.B
Staré pověsti české – Slezské divadlo pro 3.ročník
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květen
-

Den matek - vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky
Dopravní soutěž mladých cyklistů – městské kolo
Exkurte Praha – 7.B
Krajské finále v soutěže „O nejlepší pohybovou skladbou“ – Víceúčelová hala
Přednáška – Policie ČR – právní povědomí – 9.B,S
Volejbalová liga opavských ZŠ
Beseda „Jak se žije v lese“ pro 1. a 2.ročník
Exkurze Vídeň – výběr žáků 2.stupně
Mc Donald´s Cup – 1.- 3. tříd – okrskové kolo
Mc Donald´s Cup – 4.- 5. tříd – okrskové kolo a okresní finále
Okrskové kolo atletického čtyřboje mladšího a staršího žactva ZŠ
NIQES - plošné testy vědomostí žáků 5.- 9. ročník
Okresní finále – Pohár rozhlasu ml.žactvo 6.- 7.ročník – Tyršův stadion
Okresní finále – Pohár rozhlasu ml.žactvo 8.- 9.ročník – Tyršův stadion
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní finále
Čokoládová tretra
Květinový den – Český den proti rakovině
Taneční soutěž Eurotopia
ŠD - výstava keramiky a výtvarných prací
Okresní ligy ŠD v Pálkované
Okresní kolo Pythagoriády – 5. – 6. ročník – SVČ
Program Ajax – Policie ČR – besedy pro 2. a 3.ročník
Krajské finále Pohár rozhlasu ml. a st. žactva MSK – Tyršův stadion
Kinderiáda - Ostrava
Olympiáda tělesně handicapovaných
Sběr papíru – celoškolní
Okresní finále atletického čtyřboje ml.žactvo 6.- 7.ročník ZŠ – Tyršův stadion
Okresní finále atletického čtyřboje st.žactvo 8.- 9.ročník ZŠ – Tyršův stadion
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
MČR – Víceboj – Mladá Boleslav
Dopravní výchova 4.ročník – Malé Hoštice
Krajské finále atletického čtyřboje st.žactvo 8.- 9.ročník ZŠ – Tyršův stadion
Okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pro 6.- 7.ročník ZŠ
Republikové finále „O nejlepší pohybovou skladbu“ – Praha
Den dětí – dárky od SRPDŠ

červen
-

Republikové finále ve vybíjené dívek
ŠD Národní kolo – „Světlo orientu“ – Uherský Brod
ŠD - přehlídka keramické tvorby pro 2.stupeň naší školy
Výběrové soustředění – Chorvatsko pro 9.ročník
Republikové finále „Pohár rozhlasu“ – Litomyšl
Soutěž - Nejrychlejší“ opavák
Návštěva Slezského muzea – 5.ročník
Preventivní program Policie ČR – 9.A
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-

Testy NIQES ukončení testování žáků 5. a 9. ročník
Republikové finále v orientačním běhu - Třeboň
Volejbalová liga opavských ZŠ
Účast na Světovém mistrovství v házení papírových vlaštovek – Ostrava
Účast na přehlídce tanečních souborů „Matička“ – Ostrava
Účast na přehlídce tanečních souborů v Kopřivnici
Školní výlety
ŠD – taneční vystoupení pro seniory v Domově důchodců
Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – ZŠ Englišova
Pohár vědy – Nobel 2013 - Nymburk
Republikové finále v atletickém čtyřboji - Kolín
Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd – Minoritský klášter
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Část XV.
Přílohy
A) Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2012/2013

Škola: ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace
Adresa školy: Englišova 82, 746 01 Opava
Jméno ŠP/ŠSP: Mgr.Markéta Heinzová
Funkce: školní speciální pedagog
Další funkce ve škole:
Aktuální úvazek ŠP/ŠSP: celý
Další úvazek: Počet žáků školy: 580
Počet žáků se speciál.vzděl.potřebami (dle výkazu S 3 – 01 odd.IX): 38
Počet asistentů pedagoga pracujících na škole: 0
1. Jak hodnotíte vlastní pozici v pedagogickém sboru školy:
Hodnocení
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

2. Jaká rizika pro činnost ŠPP ve škole registrujete:
V současnosti žádná závažná rizika nespatřuji
3. Zapojení do DVPP – absolvované vzdělávací a výcvikové akce (ve škol. roce):
Vedení obtížného rozhovoru
4. Náměty pro zajištění podmínek činnosti ŠPP (potřeby, požadavky na školení,
příp. vlastní
záměry odborného růstu):
5. Které diagnostické nástroje a didaktické testy jste nově pořídili nebo nově
začali používat
v tomto šk.roce:
6. Zhodnoťte v procentuálním poměru rozložení poskytovaných poradenských
činností
ŠSP/ŠP:
diagnostická činnost
10%
intervenční činnost
20%
metodická činnost
25%
ostatní, jiné činnosti –reedukační terapeutická činnost
45%
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7. Přehled odborných činností školního psychologa/spec.pedagoga v tabulkové
části.
a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2012/2013
péče ŠP/ŠSP:
Celkový
z toho
z toho
počet
individuální
skupinová
žáků,
z toho
z toho
Kategorie
péče** (počet
péče***
kterým
jednoráz opakova
žáků
jednotlivých
(celkový počet
byla
ově
ně
žáků – ne
žáků ve všech
věnována
kontaktů)
skupinách)
péče
MŠ*
ZŠ – 1.stupeň
69
20
49
8
41
ZŠ – 2.stupeň
22
13
10
5
5
SŠ
Celkem
91
33
59
13
46
 je-li MŠ součástí školy
 ** z celkového počtu žáků
 *** skupina vytvořená ŠP/ŠSP (např.reedukační, terapeut. aj.)!!!
b/ Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet
setkání
(např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) :
realizovaných
realizovaných
Kategorie
individuálně
skupinově
Rodiče (škola)/konzultace
19
Učitelé/vedení ZŠ
9
2
Rodiče předškoláků
3
SPC, PPP
11
OSPOD, metodik prevence,
13
výchovný poradce
c/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. jako
nejčastěji):
Pořadí

Důvody *

Školní zralost
Problémy v osobnostním vývoji
Vztahové obtíže
Výukové problémy
Poruchy učení
Výchovné problémy a poruchy chování
Péče o integrované žáky
Profesní poradenství
Mimořádné nadání
Poruchy pozornosti a hyperaktivita

7
8
4
5
3
6
1-2
9-10
9-10
1-2
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d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP:
Zaměření
Počet aktivit
Prevence školního selhávání
4xtýdně
Depistáže, skupinová diagnostika
10
Primární diagnostika
23
Práce se třídou (bez diagnostiky)
51
Reedukace, terapie
12-15xtýdně
Součinnost v primární prevenci soc.9
patolog.jevů
Podpora vzdělávacích aktivit školy
5
Pobytové akce s žáky mimo školu
3
Koordinační činnost v rámci ŠPP
13
Metodická činnost pro učitele
11
Vedení přednášky, semináře (pro žáky/
2
pro pedagogy/ rodičovskou veřejnost)
Tvorba metodických materiálů
12
Zapojení do projektu školy
3
Psaní zpráv, sdělení pro instituce
11
Jiné *
8. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah
spolupráce):
AnoInstituce
obsah spolupráce
ne
PPP
Ano Diagnostiky, tvorba IVP
sociální odbory a kurátor
Ano Výchovné komise, šetření OSPOD
SPC
Ano Péče o integrované žáky, projekt Den nevidomých
SVP
Ne
Psychiatr
Ne
Konzultace na žádost rodičů dítěte navštěvujícího
kliničtí psychologové
Ano
klin. psych.
nestátní organizace
Ne
Policie ČR
Ano
CPIV (Centrum podpory
Ne
inkl.vzd.)
VÚ (Vých. nebo
Ano Informace a zprávy o umístěných dětech
Diagn.ústav)
klinický logoped
Ne
DD (dětské domovy)
Ne
zdravotnická zařízení
Ano Informace a zprávy o umístěných dětech
školy základní
Ano Projekty a spolupráce mezi školami
Školy speciální
Ano Projekty a spolupráce mezi školami
Projekty a spolupráce mezi školami, návštěvy
MŠ
Ano
předškoláků
Městská policie
Ano Prevence sociálně patologických jevů
FOD
Ne
zařízení sociální péče
Ne
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komise OSPOD
komise komunitního
plánování
DM (Domovy mládeže)
krizové centrum pro děti a
rodinu
intervenční centrum pro
osoby ohrožené DN
úřad práce
Firmy, ostatní

Ano

Výchovné komise, šetření OSPOD

Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne

Předprofesní příprava

Další instituce:
9. Jiná sdělení:
Datum: 19.6.2013
Zpracoval: Mgr. Markéta Heinzová, školní speciální pedagog
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B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2012/2013
Při přípravě programu prevence sociálně patologických jevů spolupracovala naše škola
s p. Šimečkovou, oblastní metodičkou prevence.
ŠPP pracuje ve složení:
školní speciální pedagog - Mgr. M. Heinzová
výchovný poradce pro 1.stupeň - Mgr. L. Hutařová
výchovný poradce - Mgr. J. Čížovou.
metodik prevence - p.Tramplerová+ vedení školy
Tito pedagogičtí pracovníci vytvořili funkční poradenské centrum, jehož členové se
scházeli k poradám podle potřeby.
Primární nespecifická prevence:
1. – 5. třídy M. Heinzová +TU – vztahy v kolektivu, komunikace, pravidla třídy
2. – 3. třídy Policie – Preventivní program Ajax
4.+ 9.třída Dopravní výchova
4. třída
Preventivní program Modrá kočka – vztahy v kolektivu – 1 x 2 hod (nepříliš
povedený, nebudeme opakovat)
Projektový Den nevidomých – ŠPP
5. třída
Preventivní program SWING – vztahy v kolektivu, prevence šikany,
komunikace – 4 x 2 hod(nebudeme opakovat)
3.-5. třídy
preventivní hudebně divadelní program Jak žijeme (ABRAKA MUZIKA)
velmi povedené
6.třídy
Renarkon – Prevence šikany prožitkový program
Kyberšikana – hodiny informatiky
Nebezpečí návykových látek – hodiny Rv
Čas proměn – beseda o dospívání
7.třídy
Renarkon – komunikace a vztahy, prevence šikany – prožitkový program
Kyberšikana – hodiny informatiky
Nebezpečí návykových látek – hodiny Rv
8.třídy
Renarkon-Poruchy příjmu potravy – prožitkový program
Nebezpečí návykových látek – Rv
Projektový Den nevidomých – ŠPP
Kyberšikana – hodiny informatiky
9.třídy

Renarkon – návykové látky
Probační a mediační služba-Trestní odpovědnost
Kyberšikana – hodiny informatiky

Ve všech třídách proběhlo 2x ročně mapování vztahů v kolektivu TU, popřípadě ve
spolupráci s pracovníky ŠPP
Primární specifická prevence:
6. B - na základě mapování vztahů ve třídě proběhl adaptační den pod vedením p.
Heinzové a p. Rychtové
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Další nespecifická prevence:
Kroužky:
Pohybové hry, Sportovní hry, Aerobic, Vaření, Keramika 3x, Flétna, 2 kroužky školního
klubu, Informatika, Florbal, Volejbal, Gymnastika, Podiové skladby, Sborový zpěv,
Debrujáři, Zdravotnický kroužek 2x
Celkem se v těchto kroužcích scházelo: 305 žáků
Žáci, kteří mají zájem o dění ve škole se pravidelně scházejí
v redakční radě školního časopisu Hop 6 žáků, p.uč.Rychtová
v Žákovském parlamentu
24 žáků, p.uč.Světlíková,
Školní akce:
Projektový Den nevidomých pro 4. a 8. třídy
Závody pro handicapované děti – podzim, jaro-učitelé Tv, technická četa žáci VS
Sportování s medvídkem-pro předškoláky - učitelé, žáci
Den matek - družina, učitelé
Hallowen - družina
Mikulášská nadílka-9.třídy prvnímu stupni - p.Tramplerová
Projekt Den národů - celoškolní

Vzdělávání učitelů:
V březnu proběhlo dvoudenní školení na MMO zaměřené na komunikaci s rodiči.
Zúčastnilo se 9 učitelů

V Opavě dne 30.6.2013

školní metodik prevence Ing. Ivana Tramplerová
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C) Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 2012/2013

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na naší škole vychází ze školní strategie
EVVO pro rok 2009 - 2012.







Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech – zajištěno v
ŠVP, učitelé budují jednotlivé KK, zařazují do hodin průřezová témata a uplatňují
projektové formy vyučování (viz ŠVP)
Samostatný předmět Ekologie – pro 9. třídy 1 hodina týdně
Vytvoření Ekotýmu školy – v září pokračoval ve své činnosti ekotým školy, který
se posléze spojil s žákovským parlamentem na vyšším stupni, na NS koordinuje
činnost ekotýmu p. uč. Monika Lhotská.
Ekotým se v tomto školním roce věnoval převážně rozsáhlým úpravám školního
pozemku a skleníku.
Den Země – NS se zúčastnil Dne mláďat, malování na chodník, oblídky zahrádek
v okolí školy. VS navštívil opavské Stříbrné jezero, třídící linku Technických
služeb a Naučnou stezku Hvozdnice, žáci si zahráli hry a uklidili svěřené úseky.
Informovanost – články o aktivitách ekotýmu jsou zveřejněny na internetových
stránkách školy a ve školním časopisu HOP.

V Opavě 31. 5. 2013

Ing. Ivana Tramplerová
Mgr. Monika Lhotská
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D) Zpráva výchovných poradců za školního rok 2012/2013
Ve škole pracují 2 výchovní poradci – Mgr. Lenka Hutařová působí jako výchovná
poradkyně pro 1. stupeň a má na starosti žáky 1. – 5. třídy a Mgr. Jana Čížová působí
jako výchovná poradkyně pro 2. stupeň a má na starosti žáky 6. – 9. tříd. Spolupracujeme
se speciálním pedagogem Mgr. Markétou Heinzovou a metodikem prevence Ing. Ivanou
Tramplerovou.
I. stupeň
V září byl vypracován seznam zdravotně ohrožených žáků a individuálně integrovaných
žáků. Byla zkontrolována platnost všech posudků. V průběhu školního roku byly podány
žádosti o kontrolní vyšetření v PPP.
Integrovaní žáci byli vřazeni do péče dyslektických asistentů. Byly vypracovány IVP. V
letošním školním roce se na nižším stupni pracovalo s dvaceti šesti integrovanými žáky,
kteří byli rozděleni do osmi skupin. Činnosti dyslektických asistentů vykonávala Mgr. D.
Marečková, Mgr. M. Lhotská, Mgr. L. Hutařová, Mgr. B. Heraltová, Mgr. G. Špičková a
Mgr. M. Heinzová. Speciální pedagog školy Mgr. M. Heinzová se zabývala práci žáků ve
skupinách. Integrovaný žák D. Sojčák přestoupil ve II. pololetí na ZŠ Velké Velké
Heraltice. V květnu k integrovaným žákům přibyl L. Koudelka.
K 20. 6. 2013 je na nižším stupni 27 integrovaných žáků, kteří jsou vzdělávání podle IVP.
Seznam zdravotně ohrožených žáků byl aktualizován v průběhu školního roku. Všichni
vyučující v daných třídách byli seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami a se
zdravotními problémy žáků. V říjnu a v květnu navštívila školu Mgr. Quisová, která
sledovala v běžné výuce děti s vadami řeči. Konala se spolupráce s pracovníky SPC při
řešení aktuálních problémů. V červnu byly ve spolupráci s třídním učitelem a rodiči
řešeny vztahové problémy ve čtvrtém ročníku.
II. stupeň
5. září a 12. září 2012 navštívili žáci devátých tříd Úřad práce Opava. V průběhu měsíce
září a října byli žáci informování o možnostech studia na středních školách v opavském
regionu, o otevíraných oborech a o náplni přijímacích pohovorů. Tyto informace byly také
sděleny rodičům na třídních schůzkách , kterých se zúčastnili zástupci některých
středních škol (Střední škola technická Opava, Mendlovo gymnázium Opava, Slezské
gymnázium Opava, Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava, Střední
zdravotnická škola Opava). Informace o přijímacích pohovorech byly sděleny také třídním
učitelům pátých a devátých tříd.
Byla provedena kontrola platnosti vyšetření u žáků s vývojovými poruchami učení. Tito
žáci byli přiřazeni dyslektickým asistentkám p. uč. L. Rychtové, p. uč. E. Grácové, p. uč.
M. Illíkové a p. uč. J. Špilháčkové. Celkem bylo na II.stupni 11 žáků s normativem.
Dyslektické asistentky vypracovaly pro žáky individuální vzdělávací plány, které byly
odsouhlaseny PPP. Dále byl také vypracován seznam žáků se zdravotními problémy.
S žáky s vývojovými a zdravotními problémy byli seznámeni všichni vyučující.
Dne 17. 10. 2012 proběhl projekt „ Den profesí“. Žáci devátých tříd byli rozděleni do pěti
skupin a navštívili pět vybraných středních škol. Seznámili se nejen s nabídkou studijních
a učebních oborů, které střední školy nabízí, ale i s praktickou výukou studentů a sami si
některé pracovní činnosti vyzkoušeli.
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Školy zapojené do projektu:
1. Střední průmyslová škola stavební Opava
2. Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Opava
3. Mendelovo gymnázium Opava
4. Slezské gymnázium Opava
5. Střední zdravotnická škola Opava
V listopadu 2012 se žáci zúčastnili burzy škol, kterou každoročně pořádá Střední škola
technická Opava. Dále žáci dostali informační brožury úřadu práce, kde mohli najít
veškeré potřebné informace týkající se možnosti studia na středních školách
Moravskoslezského kraje.
Průběžně byl zjišťován zájem žáků o studijní a učební obory. V prosinci a lednu probíhaly
individuální konzultace se žáky a rodiči o vhodnosti vybrané školy nebo oboru. S
pololetním vysvědčením byly žákům rozdány přihlášky na střední školy, byli poučeni o
tom, jak přihlášky vyplnit . Byli také seznámení se způsobem přijímacího řízení dle
znění vyhlášky o přijímacím řízení.
V průběhu konání přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků.
V červnu 2013 opustí naší školu 72 žáků (66 žáků devátých tříd, 1 žákyně osmé třídy –
Barbora Býmová, která byla přijata na SŠ obchodu a služeb v Ostravě - Porubě a 5 žáků
páté třídy – Petr Uhlíř, Gabriela Kremerová, Eva Šupolová, Robin Grussmann, Vojtěch
Krobot, kteří odcházejí na osmileté gymnázium)
Přijati žáci podle typu školy
Gymnázium

- 16 žáků (24,24%)

SOŠ a maturitní obory

- 43 žáků (65,15%)

SOU

- 7 žáků (10,61%)

S možností studia na středních školách byli postupně seznamování také žáci osmých tříd.

V Opavě 20. 6. 2013

Zpracovala: Mgr. JanaČížová
Mgr. Lenka Hutařová
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E) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok
2012/2013
Činnost školní družiny byla řízena ŠVP ŠD a celoročním plánem školy.
V tomto školním roce pracovalo ve školní družině 6 oddělení
a 1 odd. školního klubu.
V ŠD bylo zapsáno v 1. pololetí 175 dětí, v 2.pololetí 169, v ŠK 80.
Organizace ŠD a ŠK :
Provoz : 6 – 8.45 hod.
11.30 - 17 hod.
Rozdělení oddělení :
1.oddělení
2.oddělení
3.oddělení
4.oddělení
5.oddělení
6.oddělení

:
:
:
:
:
:

2.A ,3.C
2.B.,4.B
3.A.,3.B
1.C,4.A,2,A
1.B,4.B,3.A
1.A (oběd )

oddělení

: školní klub

p.vych. Eva Kociánová
p.vych. Miroslava Běčáková
p.vych. Terezia Hrbáčová
p.vych. Jitka Kvapilová
p.vych. Jana Vaněčková
p.vych. se střídají
p.vych. Petra Miškovová

Pracovní úvazky vychovatelek ve škole :
p.vych. Eva Kociánová

- 15 hod. Tv - 2.A B, 4.A B, 3.A

Pracovní úvazky vychovatelek v ŠD :
p.vych.
p.vych.
p.vych.
p.vych.
p.vych.
p.vych.

Jitka Kvapilová
Miroslava Běčáková
Terezia Hrbáčová
Eva Kociánová
Jana Vaněčková
Petra Miškovová

- 30 hod.
- 30 hod.
- 30 hod.
- 16 hod.
- 30 hod.
- 22 hod.

Zájmové kroužky ŠD :
1. taneční kroužek
2. břišní tance začátečníci
3. břišní tance pokročilí
4. počítače
5. keramika pro začátečníky 1
6. keramika pro pokročilé
7. keramika pro rodiče s dětmi
8. stolní tenis

p.vych. M. Běčáková
p.vych. M. Běčáková
p.vych. M. Běčáková
p.vych. M. Běčáková
p.vych. J. Kvapilová
p.vych. J. Kvapilová
p.vych. J. Kvapilová
p.vych. T. Hrbáčová
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9. tvůrčí dílny
10. šachy
11. turistika
12. pohybové hry pro 1.ročník
13. vaření
14. keramika pro začátečníky 2
15. míčové hry
16. atletická přípravka

p.vych. T. Hrbáčová
p.vych. T. Hrbáčová
p.vych. T. Hrbáčová
p.vych. J. Vaněčková
p.vych. J. Vaněčková
p.vych. J. Vaněčková
p.vych. J. Vaněčková
p.vych. E. Kociánová

Zájmové kroužky ŠK
1. vaření
p. vych. P.Miškovová
2. zumba
p. vych. P.Miškovová
3. informatika
p. vych. P.Miškovová
4. tvoření
p. vych. P.Miškovová
Práce jednotlivých kroužků se řídila vlastními plány činnosti.
Práce a činnost ŠD :
Práce ŠD byla především zaměřena na rekreační a zájmovou činnost.
V každém oddělení byl kladen důraz na rekreaci dětí po vyučování
/hlavně rekreačními pobyty venku/.
Od listopadu 2012 do května 2013 ŠD pracovala formou týdenních zájmových činností.
Každý týden byly dětem nabídnuty týdenní zájmové činnosti, ze kterých si mohly vybrat a
po celý týden v těchto zájmových odděleních pracovat.
Od října 2012 do června 2013 pracovaly kroužky ŠD a ŠK.
O nástěnky a výzdobu společných prostor se staraly p.vych. J.Vaněčková, Kvapilová.
Vychovatelky ŠD vypomáhaly škole suplováním za nepřítomné učitele.
Pomáhaly také při zajišťování některých akcí pořádaných školou :
Mc Donalds Cup – p. vych. Kociánová
Orientační běh - p.vych. Kociánová
Krajské finále Kinderiády v atletice - p.vych. Kociánová
Atletické závody pořádané naší školou - p.vych. Kociánová
Okresní finále v přespolním běhu - p.vych. Kociánová
Celostátní finále pódiových skladeb - p.vych. Kociánová
Lyžařské výcviky žáků 2.stupně – p.vych. Kociánová
Sportování s medvídkem – p.vych. Kvapilová,Kociánová,Běčáková, Hrbáčová,Vaněčková
Organizace školního sběru papíru – p.vych. Kociánová
Organizace celoškolní akce ke Dni matek – p.vych. Kociánová, Vaněčková
Dílničky, vystoupení žáků a občerstvení ke Dni matek – všechny vychovatelky
Pomoc tř. učitelům na školních výletech
Účast na okresních a krajských a národních přehlídkách tanečních souborů
– p. vych. Běčáková
Vychovatelky se účastnily vzdělávacích akcí.
P.hl.vych. Kvapilová pracuje v kabinetu vychovatelek ŠD.
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Přehled akcí ŠD :
Každý měsíc probíhala celodružinová výtvarná soutěž - práce byly vystaveny ve
vstupních prostorách ŠD.
V těchto soutěžích spolupracovali s dětmi rodiče. Výtvarnou soutěž vedla
p.vych. Hrbáčová.
I v tomto školním roce p. vych. Kvapilová a Vaněčková pořádaly pravidelné měsíční
víkendové výlety (Družletky) pro děti 1. stupně ZŠ.
Turistické výlety pořádala p. vych. Hrbáčová
ŠD se opět zapojila do krajské soutěže ve sběru víček Pet lahví ( 2.místo v kraji) a ve
spolupráci s lesníky uspořádala sběr kaštanů.
září :

Družletka – Linhartovy, Hraniční vrch
turistický výlet Beskydy, Prašivá
Družletka – Lesní bar v Horní Lipové

říjen :

Družletka – cyklovýlet Skrochovice
turistický výlet – Bílá Opava
Dušičkový den – p. vych. Miškovová
Den draků – p. vych. Kvapilová
okresní turnaj ŠD ve vybíjené – p. vych. Vaněčková

listopad :

Družletka – Ostrava výstava Z. Milera
turistický výlet - Šelenburg
dobrodružné nocování v ŠD – p.vych.Kvapilová,Vaněčková
p.vych. Miškovová, p.vych. Hrbáčová
soutěž pro maminky – nej muffin
okresní liga ŠD v házené – p. vych. Vaněčková

prosinec :

vánoční zdobení stromu před ŠD – všechny vychovatelky
výstava Betlému v Arboretu Nový Dvůr – p. vych. Kvapilová
adventní dílna pro rodiče – p.vych Vaněčková, Kvapilová
Čertovský den – všechny vychovatelky

leden :

Družletka – Opava, loutkové divadlo, muzeum
Sněhova neckyáda – p. vych.Miškovová, Vaněčková
Turnaj ve společenských hrách – p.vych. Hrbáčová, Běčáková,
Vaněčková
Okresní liga ŠD v házené – p.vych.Vaněčková

únor :

výroba keramických dárků na zápis do 1.tříd – p.vych. Kvapilová
maškarní karneval (Pirátský) – p.vych. Miškovová a ostatní vychovatelky
Družletka – Hlučín Dětský ranč
Turistický výlet Hradec nad Moravicí
okresní pěvecká soutěž ŠD – p.vych. Vaněčková

březen :

Pohádkové dny pro mateřské školy – p.vych. Běčáková
a všechny vychovatelky
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duben :

Družletka – Praha
turistický výlet – ZOO Ostrava
okresní přehlídka ŠD v pódiových skladbách p.vych. Běčáková
Hliněná paráda – účast na okresní soutěži ŠD v keramice
– p.vych. Kvapilová
soutěž zručnosti v jízdě na jízdním kole – p. vych. Vaněčková
účast na okresní dopravní soutěži ŠD - p.vych. Vaněčková
Šlape celá družina – p. vych. Kociánová
organizace a účast v okresní lize ŠD ve florbalu - p.vych. Kociánová
Světlo Orientu Kopřivnice – p. vych. Běčáková
Taneční soustředění – p.vych. Běčáková, Miškovová
Den země – keramické tvoření pro 1 stupeň naší školy
– p. vych. Kvapilová

květen :

Den matek (vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky)
– všechny vychovatelky
výstava keramiky ke Dni matek
výstava výtvarných prací ke Dni matek
okresní soutěž ŠD v atletickém čtyřboji- p.vych. Kociánová
okresní liga ŠD v pálkované – p.vych. Kvapilová/ pro špatné počasí
přesunuta na září 2013/
Taneční přehlídka Eurotopia – p. vych. Běčáková
Taneční soustředění – p. vych Běčáková, Miškovová

červen :

přehlídka keramické tvorby pro 2. st.naší školy – p. vych. Kvapilová
účast na Světovém mistrovství v házení papírových
vlaštovek v Ostravě-Výškovicích – p.vych. Vaněčková
účast na přehlídce tanečních souborů „ Matička“ v Ostravě
– p. vych. Běčáková
účast v soutěži tanečních souborů v Kopřivnici
/ Mecheche/– p. vych. Běčáková
účast v národním kole soutěže orientálních tanců v Uherském Ostrohu –
p. vych. Běčáková
vystoupení pro seniory v Domově důchodců
– p. vych. Běčáková, Miškovová, Vaněčková

Naše školní družina organizovala a pořádala okresní ligu ŠD ve florbale 1.tř.
okresní ligu ŠD v pálkované a okresní ligu ŠD v kopané (přeloženo na září 2013).
P. vych. Kvapilová uspořádala 2. ročník přehlídky „ To je hlína“
pro školy okresu Opava a 1.ročník přehlídky „KERADOST“
Akce školního klubu :
ŠK se letos více zaměřil na spolupráci se školní družinou. Žáci klubu
samostatně připravovali a pracovali na těchto akcích
- Čertovský den
- Dušičkový den
- Pirátský karneval
- Dětský den
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Ve školním klubu proběhly tyto akce
- návštěva krnovských hudebních slavností – koncert Mandrage
- turnaj ve stolním tenise – ŠD versus ŠK
- dívčí turnaj ve stolním tenise
- MISS ŠK
- ŠK má talent
- Sportovec a sportovkyně ŠK
Kroužek ŠK Zumba měl 2x soustředění a zúčastnil se vystoupení pro seniory v domově
důchodců.
ŠK se také zapojil do sběru víček PET lahví.

Jitka Kvapilová
hlavní vychovatelka ŠD
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F) Další významné ocenění a skutečnosti ve školním roce 2012/2013
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Naše škole i
pro školní rok 2012/2013 obhájila certifikát od společnosti
www.rodicevitani.cz„ Rodiče vítáni“. Je to značka, která potvrzuje, že je škola otevřená
rodičům. Podle této značky se dá poznat, že se jedná o dobrou školu. Škola splňuje
kritéria uvedená později:
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S Výroční zprávou za školní rok 2012/2013 byl pedagogický sbor seznámen
na pedagogické radě dne 15.10.2013
Výroční zprávu školy schválila Školská rada dne 16.10.2013

Výroční zprávu vypracoval spolu s pedagogickým sborem ředitel školy:
Mgr. Jan Škrabal
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