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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 se 
zaměřením 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 41 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.  
Z celkového počtu učeben je 16 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, učebna 
sloužící k výuce šití a učebna speciálního pedagoga. Co se týká množství odborných 
učeben a jejich vybavení, je škola nejlépe vybavenou 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 školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 606 žáků ve  26 třídách, 14 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 pátým 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 
knihovně Petra Bezruče.  Žákovská knihovna je doplňována novými tituly knih, a to za 
vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy. 



   

 6 

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 a také v zájmových útvarech 
organizovaných školou. 
Klub nadaných dětí Mensy ČR, který pracuje od února 2011, byl pro velký zájem a 
díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy veden opět ve dvou skupinách  (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 ). 
Osmým 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 
reedukace mimo vyučování. Naše škola se zapojila do projektu Od integrace k inkluzi 
(OIKI), který probíhá od června 2013 do prosince 2014. Projekt realizuje Krajské zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín ve 
spolupráci s devíti základními školami, na nichž je zřízeno školní poradenské pracoviště. 
Cílem je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na 
odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.  
Žáci se účastnili nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, 
reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody). Zaváděly se inkluzivní metody a 
formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní 
programy). Zákonní zástupci se účastnili společných dílen, kde se seznámili s možnými 
postupy práce s dítětem v domácím prostředí. Vzděláváním pedagogických pracovníků a 
odborných pracovníků školních poradenských pracovišť se zvýšily jejich kompetence pro 
práci s individuálně integrovanými žáky. Školním speciálním pedagogům je po celou dobu 
projektu zajištěna metodická podpora ze stran metodiků pedagogicko-psychologických 
poraden. 
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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 velice úspěšného 
republikového finále v soutěži „O nejlepší pohybovou skladbu“, kde se podařilo 
získat jako hlavního patrona Věru Čáslavskou a po dobu soutěže téměř zaplnit celou 
městskou víceúčelovou halu. Krajské soutěže jsme pořádali v přespolním 
běhu, atletickém čtyřboji, Poháru Rozhlasu, Velkou cenu 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. Organizovali jsme soutěže  „partnerských“ měst 
Ratiboře, Katovic, Zywce, Budapešti a Liptovského Mikuláše s naší Opavou. Škola 
pořádala dalších 50 akcí okresního či městského významu. Při výčtu pořádání 
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 
čtvrté vyhlášena nejúspěšnější atletickou školou v České republice.  

Skvělými výsledky se prezentovali naši žáci na republikových soutěžích. Největší úspěch 
dosáhla děvčata, která po vítězství na MČR základních škol v přespolním běhu 
dokázala zvítězit na Mistrovství Evropy v Polské Lodži, chlapci po zisku stříbra na 
MČR brali na ME čtvrté místo. Mladší žákyně dokázaly zvítězit ve finále Poháru 
Rozhlasu s nejlepším bodovým výsledkem v celé historii 46 ročníků, dařilo se i 
mladším žákům, kteří získali také zlaté medaile s třetím nejvyšším bodovým ziskem 
v historii, starší žáci skončili pátí. Velkým úspěchem se prezentovala děvčata ve finále 
MČR O nejlepší pohybovou skladbu, kde v kategorii II. stupně ZŠ zvítězila a 
v kategorii I. stupně obsadila čtvrté místo. Nejlepší v celé ČR byly i naše atletky 
v atletickém čtyřboji. Nepopulární čtvrtá místa přivezli mimo našich dívek I. stupně 

v soutěži pohybových skladeb i chlapci z republikového finále ve sportovní gymnastice a 
školní tým v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Na Mistrovství ČR 
základních škol postoupili naši žáci i ve vybíjené (8. místo) a v orientačním běhu 
(13.místo) 
Velmi si ceníme i nesportovních úspěchů – Barbora Lichnovská obsadila 3. místo 
v celostátní floristické soutěži, taneční soubor  MIRAH dokázal dokonce zvítězit ve 
své kategorii na MS pořádaném v Liberci. Při setkání nejlepších žáků městských škol 
v Opavě s primátorem města byli oceněni Petra Králová a Kristýna Dušková.  
Škola v průběhu školního roku uspořádala několik atraktivních besed spojených 
s autogramiádou. Největší zážitek si žáci školy odnesli ze setkání s nejúspěšnější 
sportovkyní ČR všech dob a jednou z největších osobností světového sportu 
sedminásobnou olympijskou vítězkou paní Věrou Čáslavskou. 
Neutuchající potlesk provázel po 2 hodinové besedě i světového rekordmana ve 
skoku dalekém, dvojnásobného mistra světa Mika Powella. Tradicí se již stala 
beseda s našimi absolventy, medailisty z MS a ME, Jakubem Holušou a Janem 
Kudličkou.  
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Ze setkání s osobnostmi kulturního dění se největšího ohlasu setkala beseda 
s divadelní skupinou LA PUTYKA. 
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 celostátních testování vědomostí. Skvělý byl zvláště výsledek v testování PISA, 
kde naši deváťáci dosáhli nejlepšího výsledku v celé ČR, v první „desítce“ byli i 
v přírodních vědách, řešení problémů a ve čtení ! 
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 koordinátoři, 
koordinátor EVVO a speciální pedagog. Výuku nepovinného předmětu 
náboženství vedla externí pedagožka - katechetka. Ve školní družině 
pracovala hlavní vychovatelka a 5 vychovatelek. 48 pedagogických 
pracovníků splňovalo požadavky odborné a pedagogické způsobilosti. 1 
pedagog (celkem 0,73 úvazku) podmínku kvalifikace podle zákona o 
Pedagogických pracovnících nesplňoval. Sbor tvořilo 8 mužů a 40 žen. 

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 18,00 hodin, v dubnu a  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.  

17%

83%

Muži

Ženy
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Velmi aktivně pracovalo při ZŠ 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. 

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 
kompetence nejen k učení, ale i kompetence občanské, pracovní, sociální, 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 
terénu 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 
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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, Edison, O včelách, Emise. 

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, Loutkové divadlo, Arboretum Nový Dvůr, kino 
Mír, Slezské muzeum, Slezská univerzita, Červený kříž, Slezské gymnázium, Základní 
školy se zaměřením na atletiku - Ostrava Poruba,  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,  
OR AŠSK, Knihovna Petra Bezruče, Mendlovo gymnázium, Open Street, Výukové 
středisko UG Ostrava, SZŠ Opava, Autoškola OSA, OKO Opava, Zimní stadion, Městské 
lázně. 

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, atletický trojboj, OVOV, stolní tenis) 
Lyžařské výcviky, školy v přírodě 
Vydávání časopisu  „HOP“ 
Družební akce s Polskem – Ratiboř 
Víkendové pobyty – Družletka a Klubletka 
Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu 
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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 

 
 
 
 

Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob 
Přepočtený 

evidenční počet 

Pedagogičtí zaměstnanci 48 43,97 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny 
stravy 

9 8,92 

0 0 

(dle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2014) 
 

 

Přehled pracovníků školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%

83%

Nepedagogičtí
zaměstnanci

Pedagogičtí
zaměstnanci
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. 
tříd 

k 1. 9. 
2013 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet 
žáků 

nepatřících do 
spádového 

obvodu školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet 
1. tříd 

k 1. 9. 2014 

850 3 108 5 68 3 

 
 
 

Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Studium 
v zahr. 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 67 0 67 0 0 

2. 69 2 63 4 0 
3. 59 0 55 4 0 

4. 67 0 51 16 0 

5. 69 1 43 25 0 
Celkem za 1 st. 331 3 279 49 0 

6. 76 1 47 28 0 
7. 62 0 28 33 1 

8. 68 1 30 35 2 
9. 69 1 22 45 1 

Celkem za 2. st. 275 3 127 141 4 
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a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 
 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 
školského zákona) 

Konečný stav 
rozmístění 

žáků 

Gymnázia 19 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 42 

Střední vzdělání 0 

Střední vzdělání s výučním listem 7 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 68 
 
 

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

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 1 0,16% 

3. 1 0,16% 

c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí 
 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

5 16 0,03 

 

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 9. ročníku v roce 2013-2014: 

Škola 
Percentil v rámci ČR 

Čj M AJ OSP 

Základní škola Opava, Englišova 82 76 64 65 70 

 
Český jazyk: 
Výsledky v českém jazyce jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol 
v testování. Na základě porovnání výsledů v testu ČJ a OSP jsme zjistili, že ve škole je 
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře.  Výsledky žáků z ČJ jsou na 
vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě 
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 
 

28%

62%

10%

Gymnázia

Střední vzdělání s

maturitou

Střední vzdělání s

výučním listem
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Matematika: 
Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a 
máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě porovnání výsledů v testu 
M a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván 
optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
Anglický jazyk: 
Výsledky naší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a 
máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě porovnání výsledů v testu 
AJ a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v angličtině využíván 
optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
Při porovnání výsledků současných deváťáků s výsledky, které vykazovali tito žáci 
v pátém ročníku (2009-2010), 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 2009/2010 s výsledky 
stejných žáků v 9. ročníku ve školním roce 2013/2014: 
 

Škola 

Český jazyk Matematika OSP 

5. roč. 
2009-10 

9. roč. 
2013-14 

5. roč. 
2009-10 

9. roč. 
2013-14 

5. roč. 
2009-10 

9. roč. 
2013-14 

ZŠ Englišova 82 70 76 66 64 75 70 

 
 
IQ testy organizované společností Mensa ČR 
Vzhledem k anonymitě výsledků uvádíme celkové výsledky našich žáků bez porovnání 
s ostatními účastníky testu. Byli testováni pouze zájemci a to ze všech ročníků školy. 

 
Hodnocení žáků 8. ročníku v roce 2013-2014 v testu čtenářské gramotnosti: 
Naše škola  se  zúčastnila  testování  čtenářské  gramotnosti  v rámci  projektu  Čtenář.  
Testování  proběhlo na jaře  2014  a  připravila  ho  opět společnost  SCIO. Výsledky jsou 
uvedeny v grafu na další straně. Testem bylo zjištěno, že žáci vykazují výrazně 
nadprůměrně (při porovnání s ostatními žáky základních škol ČR) výsledky ve čtenářské 
gramotnosti.  
Srovnali jsme navíc výsledky stejných žáků, kteří se účastnili tohoto testování také ve 
čtvrtém ročníku. Ve školním roce 2009/2010 byly výsledky naší školy v testu čtenářských 
dovedností nadprůměrné a patřili jsme mezi úspěšné školy a měli lepší výsledky než 80% 
zúčastněných škol. Po porovnání výsledků jsme mohli následně konstatovat, že vysokou 
úroveň v budování čtenářských kompetencí se nám podařilo udržet. 
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Testy PISA 2012 
Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student 
Assessment) jako největší mezinárodní testování dlouhodobě 
sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné 
gramotnosti patnáctiletých žáků. Projekt nehodnotí, jak žáci 
zvládli předepsané učivo, ale klade důraz na prověření znalostí a 
dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěšné uplatnění v 
budoucnosti. Šetření probíhá ve tříletých cyklech, v každém 
cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí.  
Zbylé dvě oblasti jsou zastoupeny v menší míře a získaná data 
slouží zejména ke sledování změn ve výsledcích žáků v průběhu 
času. Cyklus PISA 2012 je zaměřen na matematiku.  Jeho 
součástí bylo navíc i zjišťování, jaká je finanční gramotnost 
patnáctiletých žáků a jak umí řešit problémové úlohy 
mezipředmětového charakteru. Do projektu se v tomto cyklu 
zapojilo 69 zemí z celého světa. Výsledky testů z roku 2012 jsme 
obdrželi až letos. 
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Klub nadaných dětí Mensy ČR  

Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracoval ve školním roce 2013/2014 
při ZŠ Englišova již čtvrtým rokem. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z řad žáků 
různých opavských i mimoopavských škol klub pracoval ve dvou skupinách. První 
skupina byla určena dětem od prvního do třetího ročníku, druhá skupina dětem od 
čtvrtého do šestého ročníku. Ve školním roce 2013/2014  měl klub 44 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 z 
nejaktivnějších a nejúspěšnějších z celé ČR, prezentoval opavský klub na konferenci 
"Mensa pro rozvoj nadání" v říjnu 2013 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. 

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. 
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Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky, besedy 6 421 17 

Akce v rámci volného času 10 155 10 

Požární prevence, krizové situace 3 203 9 

Kohezní programy 4 44 2 

Pravidelné setkávání – schůzky parlamentu 10 24 1 

Projekt –Kouření a já  9 173 9 

Vzdělávací pořady 11 725 35 

Práce s třídami 26  650 25 

Den profesí 1 60 5 

Exkurze 5 212 7 

Kulturní pořady 20 1730 88 

Výstavy 3 406 16 

Knihovnické lekce 11 237 11 

Dopravní výchova 7 118 7 

Plavání 40 180 8 

Bruslení  11 495 20 

Ekologická výchova -  Den Země 5 602 26 

Chorvatsko 1 29 3 

Tvořivé dílny  2 78 4 

Vodácký kurz 1  32 4 

Ročníkové a třídní projekty 4 446 20 

Projekt – Den nevidomých 1 143 6 

Klub nadaných dětí  25 912 4 

Projekt – Den národů 1 273 12 

Pravidelné setkávání žáků - Redakční rada školního čas. 12 11 1 

Pravidelné setkávání žáků - Školní pěvecký sbor 32 24 1 

Pravidelné setkávání žáků - Debrujáři 32 12 1 

Anglie + Paříž 1 51 4 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Speciální pedagogika 10 

ICT školení 3 

Obecná pedagogika 3 

Cizí jazyky 8 

Jazyk český 2 

Výchovný poradce  2 

Preventista - studium soc.-patol.jevů 1 

Speciální pedagog  1 

Matematika 11 
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Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Vedení školy 4 

Správa školy 7 

Výtvarná výchova 1 

Kurzy pro celý učitelský sbor 82 

Moderní dějiny 1 

Školní řád 2 

Psychohygiena učitele 2 

EVVO 1 

 
Část VII. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Akce organizované školou 

I. Republikové s mezinárodní účastí  a  krajské akce 

1. Republikové finále „O nejlepší pohybovou skladbu“ 
2. Závody tělesně handicapovaných   
3. Krajské finále v přespolním běhu 
4. Krajské finále Poháru rozhlasu 
5. Krajské setkání zástupců AŠSK 
6. Velká cena Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje  
7. Krajské finále v atletickém čtyřboji    
8. Krajský přebor přípravek (žáků 1. až 5 tříd) v atletickém čtyřboji 

II. Okresní akce 

9.  Okresní setkání zástupců ZŠ AŠSK 
10.  Vyhodnocení nejlepších ZŠ okresu Opava – „Liga Sportu“ 
11.  Okresní finále v přespolním běhu ZŠ -  I. stupeň ZŠ 
12.  Okresní finále v přespolním běhu ZŠ -  II. stupeň ZŠ 
13.  Okresní finále v plavání pro I. stupeň ZŠ 
14.  Okresní finále v plavání pro II. stupeň ZŠ 
15.  Okresní finále v  basketbale dívek 6.- 7. tříd 
16.  Okresní finále v orientačním běhu ZŠ i SŠ 
17.  Vánoční laťka 6.-7. a 8.- 9. tříd  
18.  Okresní finále v basketbale dívek  8. – 9. tříd 
19.  Okresní finále v atletickém trojboji 2. – 3. tříd 
20.  Okresní finále v Poháru Rozhlasu 6. – 7. tříd 
21.  Okresní finále v Poháru Rozhlasu 8. – 9. tříd 
22.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 4. – 5. tříd 
23.  Velikonoční laťka 
24.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 6. – 7. tříd 
25.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 8. – 9. tříd 
26.  Finále Velké ceny v atletice ZŠ okresu Opava 
27.  Okresní liga školních družin ve florbale  
28.   Okresní finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 



   

 21 

III. Okrskové akce 

29.  Okrskové kolo ve vybíjené  chlapci  6. tříd 
30.  Okrskové kolo ve volejbale chlapci  6. – 9. tříd 
31.  Okrskové kolo v basketbale 6.-7. tříd – dívky 
32.  Okrskové kolo – florbal dívky  8. – 9.tříd 
33.  Okrskové kolo – florbal dívky  6. – 7.tříd 
34.  Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 4.-5. tříd 
35.  Okrskové kolo – florbal chlapci   6. – 7.tříd 
36.  Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.- 5.tříd  
37.  Okrskové kolo ve florbale chlapci 8. – 9.tříd 
38.  Okrskové kolo v basketbale dívky  6. – 9.tříd 
39.  Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.tříd 
40.  Okrskové kolo v basketbale chlapců 8. – 9. tříd  
41.  Okrskové kolo v basketbale dívek 8. – 9. tříd 
42.  Okrskové kolo ve volejbale dívky 6. – 9. tříd 
43.  Okrskové kolo školních družin v pálkované 
44.  Okrskové kolo v atletickém čtyřboji 6. – 9. tříd 

 IV. Ostatní akce 

45.  Kulturní vystoupení pěveckého sboru v charitním stacionáři 
46.  Sportování s Medvídkem – akce pro žáky MŠ 
47.  Kulturní vystoupení žáků v  MŠ Olomoucká 
48.  Pohádkový týden pro předškoláky 

49.  Hlíněná paráda 

50.  Keradost 

V. Akce pořádané pro žáky školy 

51.  Podzimní soustředění 6.tříd - Suchá Rudná 
52.  Podzimní soustředění 7.tříd - Suchý Rudná 
53.  Podzimní soustředění 8.tříd - Nová Ves 
54.  LVZ – 7., 8. a 9. nesportovních tříd  – Dolní Morava  
55.  Zimní soustředění 6.B, S třídy – Beskydy - Javorový Vrch 
56.  Zimní soustředění 7.B, S třídy – Jeseníky - Praděd 
57.  Zimní soustředění 8.B, S třídy – Jeseníky - Praděd 
58.  Zimní soustředění 9.B, S třídy – Jeseníky – Praděd 
59.  Zimní soustředění 5.B, S třídy – Jeseníky – Švýcárna 
60.  Výběrové soustředění  8. – 9.tříd – Jeseníky (Praděd) 
61.  Slavnosti ke Dni matek 
62.  Karneval ŠD 
63.  Vánoční besídky pro rodiče 
64.  Výběr do sportovních tříd 
65.  Zápis do 1. tříd 
66.  Den profesí 
67.  Den Země- ekologický týden 
68.  Den národů 
69.  Návštěva Planetária Ostrava 
70.  Studijní poznávací zájezd – Anglie, Paříž 
71. Jarní soustředění 7. tříd – Nová Ves (Jeseníky) 
72.  Sportovní soustředění 9.tříd v Chorvatsku  
73.  Zlatá tretra 
74.  Škola v přírodě – Zlaté Hory 
75.  Školní výlety 
76.  Hurááá na Zlatou tretru 
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77.  Sportovní zdravotní prohlídky pro žáky 5. a 6. tříd 
78.  Jarní atletické soustředění 6.tříd 
79.  Projekt Edison 
80.  Den nevidomých 
81.   Vodácký kurz pro 8. třídy 
82.  Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 

VI. Víkendové pobyty ŠD – Družletka 

83.  Vrškový výlet – Hradec nad Moravicí 
84.  Lesní Bar v Horní Lipové 
85.  Praha – Olympijský park  
86.  Olomouc – svíčkárna a ZOO 
87.  Výlet do Prahy 

 

VII. Akce KND - Klub nadaných dětí Mensy ČR  
 

Datum 
 

Téma 

23. 9. 2013  
1. + 2.skupina  

"ZAČÍNÁME!  
  HRY DESKOVÉ A LOGICKÉ"  

7. 10. 2013  
1. skupina  

 
 
7. 10. 2013  
2. skupina 

"NÁVŠTĚVA AFRICKÉ VESNICE aneb  
 CO TERMITI NESEŽRALI"  
GALERIJNÍ ANIMACE - ŽIVOT, KULTURA, OBŘADY A RITUÁLY 
MAGICKÉHO KONTINENTU - V DOMĚ UMĚNÍ V OPAVĚ  

 
„POZNEJ SVOJE MĚSTO“  
Aktivní procházka historickým centrem Opavy  

19. 10. 2013  
SOBOTA  
1. + 2.skupina  
 

"VÝPRAVA DO PRADĚDOVY GALERIE  
a na HRAD SOVINEC"  
NÁVŠTĚVA UNIKÁTNÍ ŘEZBÁŘSKÉ GALERIE V JIŘÍKOVĚ  
U RÝMAŘOVA A NEJROZSÁHLEJŠÍHO MORAVSKÉHO HRADNÍHO 
KOMPLEXU V NÍZKÉM JESENÍKU  

4. 11. 2013  
1. skupina  
 
 
2. skupina 

"CO JE TO ŘEMESLO aneb ŘEMESLA A CECHY VE 
SLEZSKU"  
INTERAKTIVNÍ PROGRAM VE SLEZSKÉM MUZEU  
 

"HRANÍ NA POČÍTAČI"  
POHYBLIVÉ OBRÁZKY  

18. 11. 2013  
1. skupina  
 
2. skupina 

"BÁDÁNÍ S FYZIKOU aneb FYZIKA TROCHU JINAK "  
FYZIKÁLNÍ JEVY HRAVĚ NA ZŠ ENGLIŠOVA V OPAVĚ  

 
"CESTA DĚJINAMI MĚSTA"  
Interaktivní průřezový program o historii města Opavy od pravěku do 
současnosti  

2. 12. 2013  
1. skupina  
 
 
2. skupina 

"CHEMIE S MIKULÁŠEM"  
CHEMICKÁ LABORATOŘ V PRAXI NA MENDELOVĚ GYMNÁZIU  
V OPAVĚ  
 

"VÁNOČNÍ ČAS"  
Návštěva gymnázia (chemie s Mikulášem) a návštěva muzea  

16. 12. 2013  
1. skupina  

 
 
9. 12. 2013  
2. skupina  

"SOCHAŘ MICHAL GABRIEL aneb NEPLIVEJTE 
PECKY NA ZEM"  
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ SOUSOŠÍ V DOMĚ UMĚNÍ V 
OPAVĚ  
 

"NEPLIVEJTE PECKY NA ZEM"  
Galerijní animace k výstavě Michala Gabriela Sousoší  
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13. 1. 2014  
1. skupina  
 
 
2. skupina  

"ČESKÉ POVĚSTI aneb BYL GOLEM DOBRÝM 
POMOCNÍKEM?"  
KNIHOVNICKÁ BESEDA O ČESKÝCH POVĚSTECH V KPB V OPAVĚ  

 
"DESKOHRANÍ"  
Hry deskové a logické  

27. 1. 2014  
1. + 2.skupina  

"TECHNICKÉ MUZEUM DOLNÍ VÍTKOVICE"  
VÝSTAVA TECHNIKY PRO MALÉ I VELKÉ  
 

10. 2. 2014  
1. skupina  
 
 
2. skupina 

"ARCHEOLOGIE PRO NEJMENŠÍ aneb ŠTĚTEČKEM 
A MOTYČKOU PROKOPEM SE ULIČKOU"  
INTERAKTIVNÍ PROGRAM VE SLEZSKÉM MUZEU V OPAVĚ  
 

"OPAVSKÉ HRADBY"  
Výstava dobových vyobrazení hradeb, obránců města a používaných zbraní a 
archeologických nálezů.  

24. 2. 2014  
1. + 2. skupina  

"ODKUD SE BERE MLÉKO ?"  
EXKURZE DO MLÉKÁRNY V HLAVNICI  
 

24. 3. 2014  
1. + 2. skupina  

"OD PAROVOZU K LETADLU"  
INTERAKTIVNÍ PROGRAM O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A 
ROBOTECH V NAŠEM ŽIVOTĚ V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH  
 

7. 4. 2014  
1. + 2. skupina  

"BYDLENÍ PRO DENISE"  
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ ARCHITEKTURA 2014 V DOMĚ 
UMĚNÍ V OSTRAVĚ  
 

24. 4. 2014  
1. + 2. skupina  

"A CO S NADOJENÝM MLÉKEM ?"  
EXKURZE DO MLÉKÁRNY V HLAVNICI  

 
5. 5. 2014  
1. + 2. skupina  

"NÁVŠTĚVA MUZEA NENÍ ŽÁDNÁ NUDA"  
INTERAKTIVNÍ PROGRAM V EXPOZICI ČASU VE 
ŠTERNBERKU  

 
12. 5. 2014  
1. + 2. skupina  

"POHÁDKOVÝ VÝLET ZA ČERTOVÝM POKLADEM"  
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU V HRADCI NAD 
MORAVICÍ  
 

24. 5. 2014  
SOBOTA  
1. + 2. skupina  

BRNO JE ZLATÁ LOĎ...  
NÁVŠTĚVA NEJVĚTŠÍ MORAVSKÉ METROPOLE - ŠPILBERK, 
KASEMATY, HISTORICKÉ CENTRUM, NÁVŠTĚVA ZOO ...  
 

9. 6. 2014  
1. + 2. skupina  

LOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI  
VYHODNOCENÍ CELOROČNÍCH AKTIVIT  

 

 

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 talentované mládeže žáků ZŠ v Opavě 
- Atletický mítink v Ratiboři 
- Silniční běh 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 2013/2014 

 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 

(nebo oblastním) 
v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                    
příp. v 

mezinárodním kole 
Soutěže typu A 

A01) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 3.,8.-9.,24.-29.,29.-36.,43.-56.m     

A02) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 13.,18.místo     

A03) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 24., 25.místo     

A04) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 4.,7.,31.místo 10.místo   

A05) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH-Olym. v AJ 6.-7.,13.místo     

-   konverzační soutěž v AJ - Šternberk   3.,3.místo   

- AJ - Funny English 3.místo     

A06) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 6., 18.-19.místo     

A07) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 7., 24.-25.místo 30.místo   

A08) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1.,3.,20.místo 9.místo   

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 1.místo (v celorepubl. měřítku)     

A11)  ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ   13.,23.,31.,39.místo   

A13) PYTHAGORIÁDA 

3.-6.,6.-7.,7.-10.,9.-15.,11.-21., 

16.-23.,22.-29.,42.-48.,55.-
59.,60 

    

    

Soutěže typu B 

B01) POHÁR VĚDY-OL.FY.A DALŠ.VĚD-
Debrujáři 

    19.místo 

B09) LOGICKÁ OLYMPIÁDA   
6.,24.-25.,26.,40.-
53.,45.-59.m 

25.místo 

Soutěže typu C 

C13) MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 6.,7.místo     

 

 
 
 

 
 

 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním) 

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                    
příp. v 

mezinárodním kole 

Další soutěže vyhlašované AŠSK  

B41) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČS 1., 1., 1., 1. místo 1., 1., 1., 3. místo 1., 1., 5. místo 

B43) FLORBAL 2., 2., 5.,m, 2.místo v okrsku     

B44) PŘESPOLNÍ BĚH - BĚHÁME S BK TOUR 1., 1., 1., 2., 3., 3., 3., 4. místo 1., 1., 3., 6. místo 1., 2. místo 

B44) PŘESPOLNÍ BĚH - BĚHÁME S BK TOUR Mistrovství Evropy - Lodž   1.místo, 4.místo 

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1., 1., 2., 2., místo 1., 1., 2., 2., místo 1. místo 

B46) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 2., 2. místo v okrsku     

B47) VYBÍJENÁ  1., 1. místo 1., 3. místo 8. místo 

B48) BASKETBAL ZŠ 2., 4. místo      

B49) PLAVÁNÍ 1., 1., 1., 1., 1., 3. místo 3., 3. místo   

C32) BASKETBAL - AND1 CUP 1., 1. místo 4. místo   

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR 1., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 6. místo 1., 3., 4., 7. místo 4. místo 
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Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním) 

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                    
příp. v 

mezinárodním kole 

O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU  1., 2. místo 1., 4. místo 

ORIENTAČNÍ BĚH  1. místo  1. místo  13. místo 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMP.VÍTĚZŮ 1. místo 2. místo 4. místo 

Stolní tenis 1., 1., 5.-8.,  7.-9. místo 1., 2. místo   

Atletický čtyřboj 4.-5. tříd 1. místo     

Volejbal 3+3 D+H 2. místo     

Minivolejbal 2. místo     

Šplh 2., 2.,3.,3.,4.,4. místo     

Florbal 1. stupeň 3. místo v okrsku     

Vánoční laťka 1., 1., 1., 5. místo     

Velká cena Opavy pro talentovanou mládež   1. místo   

Memoriál Mirko Fišera 1. místo     

Štafeta 8x200 1. místo     

    

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 

(nebo oblastním) 
v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                    
příp. v 

mezinárodním kole 

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky 1., 2. 3., 4. místo       

Rosteme s knihou - Příběh planety     účast 

Matematický maraton 12.-13.místo     

M-Taktik-celor. koresp.soutěž v rámci republiky     1.-93.,1.-144.,1-162.m 

Piškvorkářský minimaraton pro 4. a  5.ročník 10.,12.m     

Piškvorky 4.-5.,10.místo     

Datel - psaní deseti prsty  3.místo     

Turnaj v sudoku pro tříčlená družstva  10.,14.,17.místo     

Vánoční matematika (družstva) 8.-9.místo     

Bajtík - počítačová soutěž 4.místo     

O cenu primátora účast - zatím nevyhodnoceno     

Floristická soutěž 1.místo 4.místo 3.místo 

Soutěž Ekokonference   účast   

Dendrologie MSSZ  1.místo     

                           -  počasí teplo ,motory 6.místo     

                            - rozbor vody 6.místo     

                            - vánoční floristika 5.místo     

ZOO Ostrava   
15.,35.,38.,40.,76.,90.,11

4.,117. 
  

Vánoční strom 3.místo     

Výtvarná soutěž  - Kreslíš, kreslíš, kreslíme 1.místo     

Výtvarná soutěž  - Model obaly 1.,1.,2.místo     

Výtvarná soutěž - Pojmenuj si svůj trolejbus 1.místo     

Výtvarná soutěž -O nejkrásnější poštovní známku 2.místo     

Výtvarná soutěž - Naše planeta roce 3001     účast 
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Výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí 3.místo     

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním) 

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                    
příp. v 

mezinárodním kole 
Výtvarná soutěž - 3D na vlnách účast     

Výtvarná soutěž - Veselý čertík 3.místo     

Výtvarná soutěž - Naše rodinka 3.místo     

Výtvarná soutěž - Ohrožené druhy 2.,3.místo     

Opavský průmysl očima dětí účast     

Soutěž v technických dovednostech účast     

Vydlabej si svoji dýni  1.místo     

 

Šachy 
5.místo     

Plaveme s EU     účast bez urč. pořadí 

Recitační soutěž  6.místo     

Opavský Skřivánek 2.,3.místo     

Dopravní soutěž 3.místo     

ŠD - Mistrovství světa v tancích     1.místo 

ŠD - Krajská postupová soutěž Kopřivnice   2.místo   

ŠD - Národní kolo v taneční soutěži     6.místo 

SD - Otevřená pohárová soutěž v tancích 1.,3.místo     

ŠD - Pěvecká soutěž 1.,3.místo     

ŠD - Plavání  4.místo     

ŠD - Florbal 4.,4.,5.místo     

ŠD - Dopravní soutěž 1.místo     

ŠD - Lehkoatletický čtyřboj 2.místo     

ŠD - Pálkovaná 3.místo     

ŠD - Fotbal 5.- 8.místo     

ŠD - EO.N. fotbálek 3.místo     

 

 

d) Účast školy na sportovních soutěžích 2013/2014 

Akce nejsou seřazeny podle významu, ale podle data konání. Červeně jsou znázorněny soutěže 
mezinárodní a mistrovství ČR, modře pak krajské akce. 

  

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – republikové finále – 6.9.2013 Praha 

  Družstvo školy:  4. místo  

Polednová, Králová, Klimšová, Gerecká, Capko, Faller J., Vrba, Černík 

 

Štafeta 8x200 finále Velké ceny ZŠ – 18.9.2013 - Opava 

Umístění: družstvo školy  1. místo 

Čepková, Uvíra, Zemanová, Mecner, Baroňová L., Buček, Červeňáková, Čermín 

 

Přespolní běh –  25.9.2013  Opava, Stříbrné jezero 

Umístění: chlapci 2.-5. třída 4. místo v okrese 

  Vícha, Zamazal, Valík, Šárka, Kadlec, Špička   

chlapci 6.-7. třída 2. místo v okrese 

Baštýř, Vrba, Kramný, Stuchlík, Ondráček, Jelen  
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chlapci 8.-9. třída 3. místo v okrese 

Čermín, Pusch, Harazim, Černík, Němec, Widhalm 

  dívky 2.-5. třída  1. místo v okrese 

  Hromadová, Bartošová, Čechová, Volovecká, Brunová, Kupková 

dívky 6.-7. třída 1. místo v okrese    

  Lichnovská B., Lichnovská T., Stratilová V., Stratilová N., Čepková, Kokešová  

  dívky 8.-9. třída 1. místo v okrese 

  Králová, Weichtová, Víchová, Červeňáková, Šmalcová, Svozilová 

 
Přespolní běh –  Krajské finále – 1.10.2013 – Opava 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 1. místo v kraji    

  Hluchá A., Lichnovská T., Stratilová V., Stratilová N., Čepková, Hluchá T. 

chlapci  6.-7. třída 1. místo v okrese 

Baštýř, Vrba, Kramný, Stuchlík, Ondráček, Jelen  

 

Přespolní běh –  Republikové finále – 18.10.2013 – Hradec Králové 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 1. místo v republice    

  Hluchá A., Lichnovská T., Stratilová V., Stratilová N., Čepková, Hluchá T. 

chlapci  6.-7. třída 2. místo v republice 

Baštýř, Vrba, Kramný, Stuchlík, Ondráček, Jelen  

 

Memoriál Mirko Fišera – 9.10.2013 - Háj ve Slezsku  

Umístění: celkově: 1. místo v okrese 

Jurásek, Kramný, Ondráček, Kašpárek, Uvíra, Stuchlík, Lichnovská B., 

Stratilová N., Stratilová V., Lichnovská T., Blažejová, Horáková 

 

Stolní tenis – okresní finále - 25.10.2013 – Opava 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 1. místo v okrese    

chlapci  6.-7. třída 1. místo v okrese 

 

Stolní tenis – okresní finále - 25.10.2013 – Opava 

Umístění: dívky  8.- 9. třída 7.-9. místo v okrese 

chlapci  8.-9. třída 5.-8. místo v okrese 

 

Stolní tenis – krajské finále - 7.11.2013 – Opava 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 1. místo v kraji    

chlapci  6.-7. třída 2. místo v kraji 

 

Plavání – okresní finále - Opava 12.11.2013 

  dívky 1.-5.třída 1.místo v okrese 

  Binderová, Volovecká, Gratzová, Kašpárková, Bartošová, Šínová A. 

  dívky 6.-7. třída 1.místo v okrese 

  Lichnovská T., Horáková D., Kunzová, Zdražilová, Hluchá T., Poláková 

  dívky 8.-9. třída 1.místo v okrese 

  Šmalcová, Králová, Vykydalová, Šínová, Polednová, Bjalková K. 

  chlapci 1.-5. třída 3. místo v okrese 

  Špilháček, Vláčil O., Glocman, Zamazal, Horný, Záruba K. 

  chlapci 6.-7. třída 1.místo v okrese 

Kašpárek, Jurásek, Vláčil J., Jelínek, Pavelek, Plaček 

  chlapci 8.-9. třída 1. místo v okrese 
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  Kolašín, Pusch, Matýsek, Valík, Faller J., Záruba O. 

Plavání – krajské finále – Karviná 3. 12. 2013 

  chlapci 6.-7. třída 3. místo v kraji 

Kašpárek, Jurásek, Vláčil J., Jelínek, Lamich, Plaček 

  dívky 6.-7. třída 3. místo v kraji 

Lichnovská B., Horáková D., Kunzová, Zdražilová, Hluchá T., Lichnovská T. 

chlapci 8.-9. třída 4. místo v kraji 

Valík, Pusch, Kolašín, Černík,Faller J., Matýsek  

  dívky 8.-9. třída 4. místo v kraji 

Šmalcová, Králová, Václavíková D., Šínová, Bjalková K., Vykydalová D. 

 

Vánoční laťka – Krnov 22. - 23. 11. 2013 

  Starší žáci  4.místo  

 /Záruba, Matýsek, Čermín, Kolašín/ 

  Starší žákyně  1.místo  

 /Baroňová, Králová, Červeňáková, Polednová/ 

  Mladší žáci  1.místo  

 /Mecner, Jurásek, Kramný, Kašpárek/ 

  Mladší žákyně  2.místo  

 /Stratilová N., Kantorová, Zemanová, Brixová/ 

 

Velká cena Opavy pro talentovanou mládež v halovém osmiboji – 20.11.2013 Opava  

Umístění:    1. místo  

Jurásek, Kramný, Uvíra, Kašpárek, Horáková H. , Hřivnáčová, Lichnovská B., 

Lichnovská T.  

     4. místo 

Piosek, Vavříček, Gebauer, Plaček, Hluchá A., Hluchá T., Brodská, Kunzová 

 

Basketbal    Opava  /hoši –3.12.2013, dívky – 2.12.2013/ 

Umístění:   chlapci  4. místo  v okrese 

/Weinert, Kavan, Pfleger, Pusch, Čermín, Muroň, Widhalm, Harazim,/ 

   dívky   2. místo v okrese  

/Václavíková, Trlicová, Weichtová, Ruská, Šmalcová, Gerecká,  

Zemanová/ 

 

Vánoční laťka – Opava – 4. 12. 2013  

Umístění: mladší žáci 

/Kašpárek, Jurásek, Kramný, Stuchlík/   5. místo v okrese 

starší žáci 

/Mecner, Pfleger, Capko, Hořínek/    1. místo v okrese 

mladší žákyně 

/Stratilová V., Stratilová N., Blažejová, Lihnovská T./ 1. místo v okrese 

starší žákyně       

  /Králová, Pospěchová A., Kantorová, Gerecká/  1. místo v okrese 

 

Opavské Vánočky –19.12.2013 

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 
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/Lichnovská B., Lichnovská T., Kupčíková, Solná, Čepková, Horáková H., 

Hřivnáčová, Šťastná J., Stratilová N, Stratilová V./ 

Volejbal 8.-9. třída dívky  2.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/ 

 

Florbal – okresní finále Opava 17. 12. 2013 

 družstvo  2.-5.tř   2. místo v okrsku 

/Celtová, Beneš, Hartmann, Kazimírská, Brunová, Zamazal, Šárka, Valík, Urban, Vícha, 

Horný/ 

 

Florbal – okresní finále Opava 11.2.2014 

 hoši 8.-9.tř   3. místo v okrsku 

/Capko, Zeisberger, Černohorský, Pusch, Faller J.,Harazim, Záruba, Černík, Čermín, / 

 

Florbal – okresní finále Opava 16.1.2014 

 hoši 6.-7.tř   5. místo v okrese 

/Faller J., Faller L., Pérez, Černohorský, Zeisberger, Mecner, Černík, Němec, Záruba, Henzl, 

Stuchlík, Jurásek, Harazim/ 

 

Florbal – okresní finále Opava 17.1.2014 

 Dívky 6.-7.tř    2. místo v okrese 

/Lichnovská, B., Lichnovská T., Stratilová V., Stratilová N., Blažejová, Hřivnáčová, Horáková H., 

Pospěchová, Kantorová, Lhotská, Gerecká, Solná, Klimšová, Bjalková, Zemanová, Svozilová / 

 

Florbal – okresní finále Opava 12.2.2014 

 dívky 8.-9.tř  2. místo v okrese 

/Gřundělová, Holásková, Horáková, Špilháčková, Žůrková, Kleslová, Smijová, Dietrichová, 

Ruská, Weichtová, Šmalcová, Trlicová/ 

 

  

Šplh – okresní finále Opava – 19.2.2014 – 21.2.2014 

dívky 1.-5.třída 2.místo v okrese 

  Brunová, Gatnárková, Schindlerová, Volovecká 

  dívky 6.-7. třída 2.místo v okrese 

  Stratilová V., Stratilová N., Lichnovská B., Lichnovská T. 

dívky 8.-9. třída 4.místo v okrese 

  Červeňáková, Svozilová, Brixová, Vontrobová 

  chlapci 1.-5. třída 4. místo v okrese 

  Kutty, Vícha, West, Kadlec 

  chlapci 6.-7. třída 3.místo v okrese 

Harazim, Strakoš, Jurásek, Růžička 

  chlapci 8.-9. třída 3.místo v okrese 

Němec, Černík, Pérez, Weinert 
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Vybíjená – Preventan CUP - okresní finále Opava 21.2.-26.2.2014 

 kategorie otevřená 4.-5. třídy  1.místo v okrese 

/Solný, Kavan, Záruba K., Vícha, Zamazal, Kutty, Urban, Krušberský, Černý, Glocman, 

Bernard, Šárka/ 

 kategorie dívky 4.-5. třídy  1. místo v okrese 

/Navrátilová H. Navrátilová J., Lazarová, Mynářová, Kašpárková, Schindlerová B., 

Cihlářová, Brunová, Volovecká, Gatnárková B., Chovancová/ 

 

Vybíjená – Preventan CUP - krajské finále Krnov, Frýdek - Místek 1. - 2.4.2014 

 kategorie otevřená 4.-5. třídy  4.místo v kraji 

/Solný, Kavan, Záruba K., Vícha, Zamazal, Kutty, Urban, Krušberský, Černý, Glocman, 

Bernard, Šárka/ 

 kategorie dívky 4.-5. třídy  1. místo v kraji 

/Navrátilová H. Navrátilová J., Lazarová, Mynářová, Kašpárková, Schindlerová B., 

Cihlářová, Brunová, Volovecká, Gatnárková B., Chovancová/ 

 

Vybíjená – Preventan CUP – republikové finále – Pecka 3.6. – 4.6.2014 

 kategorie dívky 4.-5. třídy  8. místo v republice 

/Navrátilová H. Navrátilová J., Lazarová, Mynářová, Kašpárková, Schindlerová, Cihlářová, 

Brunová, Volovecká, Gatnárková B., Chovancová/ 

 

Minivolejbal - okresní finále 15. 4. 2014 Opava 

Družstvo školy:  2. místo v okrese 

/Šťastná J., Černá, Hlaváčková, Ehlerová/ 

 

Volejbal 3 + 3 - okresní finále 16. 4. 2014 Opava 

Družstvo školy:  2. místo v okrese 

/Ondráček, Lamich, Henzl, Piosek, Šťastná J., Hluchá A., Hluchá T., Černá, 

Ehlerová/ 

 

 

Gymnastika  Opava /hoši – 27.3.  dívky – 25.3.2014/ 

Umístění:  ml. dívky (I. kat) 6. místo v okrese 

             /Klechová, Warischová, Cetlová, Štěbrová/ 

ml. chlapci (I. kat) 3. místo v okrese 

             /Schwan,  Moore M., Warisch, Gužiak/ 

             ml. chlapci (II. kat) 3. místo v okrese 

   /West, Kadlec, Kutty, Glocman/ 

           ml. dívky (II. kat) 3. místo v okrese 

   /Gatnárková B., Schindlerová B., Chovancová, Pospěchová V./ 

ml. chlapci (III. kat)  2. místo v okrese  

/Harazim V., Jurásek, Kašpárek, Růžička/ 

   ml. dívky (III. kat)     1. místo v okrese  

           /Šoltysová, Brodská, Lichnovská B., Lichnovská T./  

         st. chlapci (IV. kat)  3. místo v okrese 

  /Hříbek P., Záruba O., Pérez, Vrba/ 

  st. dívky (IV. kat) 2. místo v okrese 

  /Pospěchová A., Kellnerová, Dušková, Polednová/ 
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Gymnastika  krajské finále Krnov 31.3.2014 

Umístění:  ml. dívky (II. kat) 7. místo v kraji 

           /Gatnárková B., Schindlerová B., Chovancová, Pospěchová V./ 

ml. dívky (III. kat)     4. místo v kraji 

/Šoltysová, Brodská, Lichnovská B., Lichnovská T./  

         st. dívky (IV. kat)  3. místo v kraji 

  /Pospěchová A., Kellnerová, Dušková, Polednová/ 

  st. chlapci (IV. kat)  1. místo v kraji 

   /Hříbek P., Harazim, Jurásek, Kašpárek/ 

 

Gymnastika  republikové finále Prostějov 12. 4. 2014 

Umístění:  st. chlapci  4. místo v republice 

  /Harazim V., Jurásek, Hříbek P., Kašpárek, Záruba O./ 

 

  

AND1 Cup  Basketbal – 21.3.2013 dívky – 18.3.2014 hoši  Opava  

hoši:    4. místo v okrese 

/Haas, Harazim V., Jurásek, Kašpárek, Kramný, Mecner, Ondráček, Paláček, Růžička, Stuchlík/  

dívky:   1. místo v okrese 

/Stratilová N., Stratilová N., Horáková H., Lichnovská B., Bjalková, Gerecká, Klimšová, 

Zemanová, Svozilová, Pospěchová, Gatnárková, Kantorová/  

 

Halový Atletický čtyřboj – Havířov 28.-29.3.2014 

  mladší dívky: Stratilová Nela 3. místo 

    Stratilová Valerie 4. místo 

  mladší hoši: Kašpárek Vojtěch 5. místo 

    Jurásek Matěj  7. místo 

  starší dívky: Gerecká Vendula 3. místo 

    Kantorová Lucie 5. místo 

  starší hoši: Mecner Jakub  5.místo 

    Záruba Otakar  8.místo  

  Družstvo školy   2. místo 

 

Basketbal    Opava  2.12.2013 

Umístění:  dívky   2. místo v okrese  

/Václavíková, Trlicová, Weichtová, Ruská, Šmalcová, Gerecká, Zemanová/ 

 

Pohybové skladby – Republikové finále 3.4.2014 Opava 

  I. kategorie : 4. - 6.místo  

/Pospěchová V., Schindlerová B., Pavelková, Volovecká, Gatnárková B., Chovancová, 

Warischová, Cetlová, Brodská, Klechová, Štěrbová, Šínová/ 

   II. kategorie: 1. místo  

/Polednová, Kellnerová, Dušková, Pospěchová A., Gatnárková T., Brodská, Šoltysová, 

Lichnovská B., Lichnovská T., Ehlerová, Jančarová, Slezáková, Křempková/ 

  

MC Donald´s Cup – 16.5.2014 – 14.5.2014 Opava 

Umístění:   II. kat - 2. místo v okrsku 

/Bernard, Skalička, Solný, Beneš, Krušberský, Šárka, Špilháček, Kutty, Kadlec, Záruba K., 

Černý, Vícha, Kavan, Glocman / 

    I. kat – 2. místo v okrsku 
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/Habura, Dietrich, Sosna, Hellebarndt, Briguchala, Henzl, Vícha, Tichý, Theuer, Urbanský, 

Breksa/ 

 

Atletický čtyřboj  - okresní finále – Opava 6.5.-7.5.2014 

Umístění: st. žákyně 1. místo v okrese 

  /Kantorová, Pospěchová, Červeňáková, Baroňová L., Svozilová/ 

  st.žáci  2. místo v okrese 

  /Čermín, Hořínek, Harazim, Kolašín, Mecner/ 

  ml.žáci  2. místo v okrese 

  /Vrba, Strakoš, Kašpárek, Stuchlík, Proske/ 

ml.žákyně 1. místo v okrese 

  / Stratilová V., Stratilová N., Horáková H., Čepková, Blažejová/ 

 

Štafetový pohár 2014 – 15.5.2014 – Ostrava 

Umístění:  7. místo 

  /Vícha, Urban, Valík, Glocman, Schindlerová B., Čechová, Brunová, Hromadová/ 

 

Orientační běh  - krajské finále 28.5.2014 Opava 

  družstvo školy  1. místo v kraji 

/Valík A., Kostka, Jelínek, Lamich, Ondráček, Procházka, Valík J., Pusch, Weichtová, Šmalcová, 

Ruská, Poláková, Lichnovská T, Šťastná J./ 

 

Orientační běh  - republikové finále 11.6.2014 Turnov 

  družstvo školy  13. místo v republice 

/Valík A., Kostka, Jelínek, Lamich, Procházka, Valík J., Pusch, Weichtová, Šmalcová, Ruská, 

Poláková, Lichnovská T, Šťastná J./ 

 

Atletický čtyřboj  - krajské finále – Opava 28.5.2014 

Umístění: ml.žáci  2. místo v kraji 

 /Kramný, Kašpárek, Ešík, Jurásek, Uvíra/ 

ml. žákyně 1. místo v kraji 

 / Stratilová V., Stratilová N., Horáková H., Čepková, Blažejová/ 

st.žáci  2. místo v kraji 

 /Čermín, Kupčák, Harazim, Kolašín, Pérez/ 

st. žákyně 1. místo v kraji 

 /Gerecká, Kantorová, Červeňáková, Pospěchová A., Králová/ 

 

 

Atletický čtyřboj  - republikové finále – Břeclav 12.6.-13.6.2014 

Umístění: st. žákyně 1. místo v republice 

 /Gerecká, Kantorová, Červeňáková, Pospěchová A., Králová/ 

 

 

Atletický čtyřboj 4.a 5. tříd  23. 5. 2014 Opava 

Umístění:   žáci  2.  místo v okrese 

  /Vícha, Záruba K., Kavan, Lazecký/ 

   žákyně  2. místo v okrese 

  /Brunová, Gatnárková B., Kynčeková, Kupková/ 
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Pohár rozhlasu – okresní finále – 13.5.2014-14.5.2014 Opava 

Umístění: starší žákyně 1. místo v okrese 

/Králová, Červeňáková, Pospěchová A., Halfarová, Weichtová, Zemanová, 

Baroňová L., Svozilová, Trlicová, Makovická, Vontrobová/ 

  mladší žákyně 1.místo v okrese 

/Čepková, Gerecká, Solná, Stratilová V., Hluchá A., Hluchá T., Stratilová N., 

Brixová, Kantorová, Lichnovská B., Blažejová  /  

  starší žáci 1. místo v okrese 

/Čermín, Kolašín, Záruba, Harazim O., Černík, Pusch, Kupčák, Pérez, Hořínek, 

Davídek/ 

mladší žáci 1. místo v okrese  

/Mecner, Harazim, Kramný, Vrba, Stuchlík, Strakoš, Kašpárek, Jurásek, Henzl, 

Valík / 

 

Pohár rozhlasu – krajské finále 20.5.2014 Třinec  

Umístění: starší žákyně 3. místo v kraji 

/Králová, Červeňáková, Pospěchová A., Halfarová, Weichtová, Svozilová, 

Baroňová, Vontrobová, Zemanová, Trlicová/ 

  mladší žákyně 1.místo v kraji 

/Gerecká, Čepková, Stratilová N., Stratilová V, Hluchá A., Hluchá T., Brixová, 

Kantorová, Blažejová, Bjalková K., Lichnovská B./  

  starší žáci 1. místo v kraji 

/Čermín, Kolašín, Záruba O., Harazim O., Černík, Pusch, Kupčák, Pérez, Hořínek  / 

mladší žáci 1. místo v kraji  

/Vrba, Mecner, Kašpárek, Kramný Stuchlík, Strakoš, Jurásek, Henzl, Harazim V., 

Valík/ 

 

Republikové finále Poháru Rozhlasu -  Plzeň  3.6.2014 

Umístění: starší žáci 5. místo v republice  

Čermín, Kolašín, Záruba, Harazim, Černík, Pusch, Pérez, Davídek, 

Kupčák, Capko 

  mladší žáci 1. místo v republice 

Mecner, Strakoš, Vrba, Kramný, Gebauer, Henzl, Jurásek, Kašpárek, 

Stuchlík, Harazim O. 

  mladší žákyně 1. místo v republice 

Gerecká, Stratilová V, Kantorová, Čepková, Hluchá A., Lichnovská 

B., Brixová, Solná, Hluchá T., Stratilová N. 

 

Hurá na Zlatou tretru – 16. 6. 2014 - Ostrava 

  Družstvo školy:  1. místo 

/Gatnárková B., Kupková B., Schindlerová B., Volovecká Z., Brunová V., 

Kašpárková E., Záruba K., Kavan K., Lazecký P., Kutty R., Vícha L., Urban D. / 

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní finále – 12.5.2014 Opava 

  Družstvo školy:  1. místo  

/Pospěchová, Kantorová, Gerecká, Zemanová, Kramný, Vrba, Strakoš, Harazim V./ 

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské finále – 12.6.2014 Havířov 

  Družstvo školy:  2. místo  

/Čepková, Kantorová, Gerecká, Zemanová, Kramný, Vrba, Strakoš, Harazim V./ 
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Liga sportu 2013/14 

celoroční soutěž ZŠ ve vybraných sportech 

1. místo 

Velká cena Opavy v atletice 2013/14 

celoroční soutěž ZŠ 

1. místo  

 

 
Část VIII 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

 
1.) Ve školním roce 2013/2014 na naší škole proběhla 10. 9. 2013 kontrola pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nemocenského 
pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. 
 Závěr kontroly: nedostatky nebyly zjištěny. 
 
 

 

. 

Část IX. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 

A) Základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze stát. rozp. 
 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

      

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2013       

Vráceno v 

průběhu roku 
zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 
použito  
k 31. 12. 

2013 

Vratka 
dotace při 
finančním 

vypořádání 

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

  
Neinvestiční dotace celkem 

20 946 000,00 0,00 
20 946 
000,00 0,00 

  v tom:         

33353 

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 20 946 000,00 0,00 

20 946 

000,00 0,00 

     z toho:         

         a) platy zaměstnanců 14 921 000,00 0,00 

14 921 

000,00 0,00 

         b) OON zaměstnanců 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 5 875 000,00 0,00 
5 875 

000,00 0,00 

33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní       0,00 
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vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2013 

33024 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám 
žáků - cizinců z tzv. třetích zemí       0,00 

33025 
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením v roce 2013       0,00 

33043 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v zákl. 

školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií       0,00 

33044 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v 
roce 2013       0,00 

33166 Soutěže       0,00 

33435 

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního 

vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského 
státu EU       0,00 

33435 

Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých 

azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o 
udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a 
dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců       0,00 

33457 
Rozvojový program na podporu financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním v roce 2013       0,00 

 

 

 
      

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie   

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto 

k 31.12.2013 

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 
31.12.2013 

Vratka 
dotace při 

finančním 
vypořádání 

33123 Projekt EU peníze do škol 556 000 0 556 000 0 

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 
počet k 

31.12.2013 

(stat.v. P1-04)    

 Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu  51,088   

 z toho:           pedagogičtí pracovníci x 43,048   

                        nepedagogičtí pracovníci x 8,04   
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B) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 
         

Náklady v roce 2013 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky 
Plán 
2013 

Navýšení- 

snížení 
finan. 
plánu 

2013 
zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Zapojení 

navýšen.-
snížených 

výnosů 

oproti 
plánu 

Celkem 

upravený 
finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost 
k 31.12. 

2013 

(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2013 v % 

Skutečnost 

k uprav.FP 
v 

%(správně 

100%) 

Plán 
2013 

Skutečnost 
k 31.12. 

2013 

(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

501 Spotřeba materiálu   410,66 0 147,57 0 558,23 558,23 135,9348 100 0 0 

v tom - potraviny     0   0,00         

           - prádlo, oděv, obuv          0,00         

           - knihy, učební pomůcky  70,66   20,42   91,08 91,08 128,899 100     

           - drobný  hmot. majetek 50,00   108,86   158,86 158,86 317,72 100     

           - spotřeba materiálů ostatní 250,00   12,23   262,23 262,23 104,892 100     

           - ostatní  40,00   6,06   46,06 46,06 115,15 100     

502 Spotřeba energie  1923,30 0 -792,11 0 1131,19 1131,19 58,81506 100 150,00 82,20 

v tom - spotřeba vody        53,00   29,21   82,21 82,21 155,1132 100 30,00 17,41 

           - ÚT a ohřev vody 1510,00   -862,79   647,21 647,21 42,86159 100 90,00 51,25 

           - spotřeba plynu 2,00   -0,96   1,04 1,04 52 100     

           - spotřeba el. energie 350,30   45,55   395,85 395,85 113,0031 100 30,00 13,54 

           - pohonné hmoty a maziva 8,00   -3,12   4,88 4,88 61 100     

           - ostatní         0         

511 Opravy a udržování 600,00 1100,00 131,19 284,51 2115,70 2115,70 352,6167 100     

512 Cestovné 24,00   -12,92   11,08 11,08 46,16667 100     

513 Náklady na reprezentaci     0   0         

518 Ostatní služby        578,04 0 -70,87 0 507,17 507,17 87,7396 100 0 0 

v tom- služby poštovní 19,00   -6,18   12,82 12,82 67,47368 100     

           - služby telekom. a radiokom. 97,00   40,21   137,21 137,21 141,4536 100     

           - nájemné 0,00       0,00 0       

           - konzult., porad. a právní 17,00   1   18,00 18,00 105,8824 100     

           - školení a vzdělávání 16,00   -11,85   4,15 4,15 25,9375 100     

           - nákup služeb ostatní 250,00   -116,12   133,88 133,88 53,552 100     

           - programové vybavení (DDNM) 10,00   -10   0,00 0 0      

           - výměna písku - otevřené zahrady 0,00       0,000 0       

           - internet 21,00       21,00 21,00 100 100     

           - správa sítě 10,00   -2,8   7,20 7,20 72 100     

           - bankovní poplatky 20,20   -2,37   17,83 17,83 88,26733 100     

           - učel. dotace-plavecký výcvik 72,84   37,24   110,08 110,08 151,1258 100     

             

-náklady na přísp.-pronájem.pro práci s 

mládeží 
45,00       45,00 45,00 100 100     
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Náklady v roce 2013 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky 
Plán 
2013 

Navýšení- 
snížení 

finan. 
plánu 
2013 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Zapojení 
navýšen.-

snížených 
výnosů 
oproti 

plánu 

Celkem 

upravený 
finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost 

k 31.12. 
2013 

(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2013 v % 

Skutečnost 

k uprav.FP 
v 

%(správně 

100%) 

Plán 
2013 

Skutečnost 

k 31.12. 
2013 

(závěrka) 

  b c   b c   b c   b 

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 82,00 0 28,49 0 110,49 110,49 134,7439 100 0 46,95 

v tom  - platy zaměstnanců         0,00         

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 82,00   28,49   110,49 110,49 134,7439 100   46,95 

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 27,00 0 4,42 0 31,42 31,42 116,3704 100 0 15,83 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 27,00   4,42   31,42 31,42 116,3704 100   15,83 

525 Jiné sociální pojištění 0,50   -0,13   0,37 0,37 74 100   0,2 

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 1,00 0 1,99 0 2,99 2,99 299 100 0 0,47 

v tom  - FKSP zaměstnanců         0,00         

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 1,00   1,99   2,99 2,99 299 100   0,47 

528 Jiné sociální náklady 1,00   -1,00   0,00 0 0      

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

551 Odpisy dlouhodobého majetku 465,00   412,75   877,75 877,75 188,7634 100 20,84 15,47 

558 Náklady z DDNM a DDHM 150,00   173,29   323,29 323,29 215,5267 100     

549 Ostatní náklady z činnosti 15,00 0 -2,00 0 13,00 13,00 86,66667 100 0 0 

v tom - pojištění majetku  15,00   -2,00   13,00 13,00 86,66667 100     

          - ostatní         0,00         

          0,00         

 Ostatní nejmenované položky 312,00 653,10 -20,67 0,00 944,43 944,43 302,7019 100 0 0 

v tom  - náklady projektu    556,00     556,00 556,00  100     

            - náklady na účelový příspěvek 180,00   -10,27   169,73 169,73 94,29444 100     

-náklady na účelový příspěvek-lyžař.výcvik 132,00 -6,00     126,00 126,00 95,45455 100     

           - náklady Mensa   100,00 -10,40   89,60 89,60  100     

          0        

           - náklady vědomostní soutěže   3,10     3,10 3,10  100     

          0        

Náklady celkem 4589,50 1753,10 0,00 284,51 6627,11 6627,11 144,40 100 170,84 161,12 
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Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč, na dvě des. místa)         

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 
2013 

Úpravy 
finančního 

plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Navýšení 

- snížení 
výnosů 
oproti 

plánů 

Celkem 

upravený 
finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost k 
31.12. 

2013(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2013 v % 

Skutečnost k 
upravenému FP 

v % 

Plá

n 
201

3 

Skutečnost k 31.12. 
2013(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

Příjmy ze školného 146     -13,12 132,88 132,88 91,0137 100     

Příjmy ze stravného         0         

Úroky 2     -1,62 0,38 0,38 19 100     

Použití rezervního fondu do výnosů 10     17,17 27,17 27,17 271,7 100     

Použití investičního fondu do výnosů 320     266,91 586,91 586,91 183,4094 100     

Použití fondu odměn do výnosů 10     15,17 25,17 25,17 251,7 100     

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0   185 184,25 

v tom:          0         

pronájem tělocvičny         0     185 184,25 

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0 556,00 0 0 556,00 556,00  100 0 0 

v tom:         0         

projekt   556,00     556,00 556,00  100     

Výnosy celkem 488 556 0 284,51 1328,51 1328,51 272,24 100 185 184,25 

                   

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 
2013 

Navýšení- 
snížení 

finan. plánu 
2013 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Zapojení 
navýšen.-

snížených 
výnosů 
oproti 

plánu 

Celkem 
upravený 

finanční 
plán (FP) 

2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 
(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2013 v % 

Skutečnost k 

uprav.FP v 
%(správně 

100%) 

Plá

n 
201

3 

Skutečnost k 31.12. 
2013 (závěrka) 

4589,50 1753,10 0,00 284,51 6627,11 6627,11 144,40 100,00 
170
,84 

161,12 
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ROZDÍL (náklady minus výnosy - 

HČ) 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2013 

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2013 

Skutečnost 
k 31.12. 2013 

(závěrka) 

Skutečnos
t k plánu 
2013 v % 

Skutečnost 

k 
upravenému 

FP v % 

Plán 
2013 

Skutečnost k 
31.12. 2013 
(závěrka) 

  
4101,50 5298,60 5298,60 129,19 100 14,16 23,13 

     

HČ-dotace od 

zřizov. 

HČ-dotace 

od zřizov. 
   Zisk z DČ 

 

 

     
   

  

Vypsat ostatní nejmenované položky 
z nákladů (finanční prostředky z 

jiných zdrojů- dotace, projekty...) 

Hlavní činnost   

Plán 
2013 

Navýšení 
finančního 
plánu 2013 

zřizovatele
m 

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 
položkami 

Zapojení 

navýšen.-
snížených 

výnosů 

oproti 
plánu 

Celkem 
upravený 
finanční 

plán (FP) 
2013 

Skutečnost k 
31.12. 2013 

(závěrka) 

Skutečnost k 
plánu 2013 v % 

Skutečnost 
k 

upravenému 

FP v % 
  

Sportovní akce školy 180,00     -10,27 169,73 169,73 94,29 100   

Klub nadaných dětí Mensa   100,00   -10,40 89,60 89,60  100   

Projekt EU   556,00     556,00 556,00  100   

Oprava umělého povrchu hřiště   1100,00     1100,00 1100,00  100  
 

Vědomostní soutěže   3,10     3,10 3,10  100  

Celkem 180,00 1 759,10 0,00 -20,67 1 918,43 1 918,43 1065,79 100   

 
 
 

Upravený hospodářský výsledek      

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 2 des. 

místa 
     

 - z hlavní činnosti 0,00      

 - z doplňkové činnosti 23 130,00      

Celkem k 31.12.2013 před zdaněním 23 130,00      

Předpokládané zdanění celkem 0,00      

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 23 130,00      

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 23 130,00 
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Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013   

Ukazatel Kč      

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 23 130,00      

   -  z hlavní činnosti 0      

   -  z doplňkové činnosti 23 130,00      

Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0      

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 2013 za IČ (v Kč)  

Ukazatel 
Bez PV, LV, 

hřišť a zahrad 
V plné výši  

   

Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele 
celkem na rok 2013 

4 917 247,00 5 298 597,00 
    

Náklady skutečnost na rok 2013 bez FP z jiných 

zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF) 
5 050 510,00 5 431 860,00 

    

Náklady skutečnost  na rok 2013 6245760,00 6 627 110,00   

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2013 583 583     

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  8 434 9 089     

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF 8 663 9 317     

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) 10 713 11 367     

       

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

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2013 

Návrh na 
příděl ze ZHV 

2013 

Návrh na 
převod v 

roce 2013 

Současný aktuální stav k 
datu zpracování 

  

Rezervní fond 118 890,36 23 130,00 x 118 890,36   

Fond odměn 3 309,00 0,00 x 3 309,00   

Investiční fond 352 488,36 x x 352 488,56   

Převod z rezervního do investičního fondu 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   677 923,- 

Rekonstrukce dráhy a oprava povrchu hřišť na 
míčové hry 

1 437 777,- 

 
 

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku 
z vlastních zdrojů 

Částka celkem 

                                    - - 

 
 

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku 
ze zdrojů odboru investic MMO 

Částka celkem 

                                    -  - 

 
 

 

Část X. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

Název programu 
Způsob zapojení 

školy 

Počet zúčastněných – přímo 
zapojených 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

Peníze EU školám, 
Vyhlásil: MŠMT 

Realizátor projektu 485 32 1 

Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji 
Masarykova střední škola zemědělská a 
Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková 
organizace 

Partner projektu 92 4 0 

Správný obor - základ 
úspěchu 
POE EDUCO, spol. s r. o. 

Partner projektu 43 2 0 

Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací 
soustavy v České republice 
Česká školní inspekce 

Partner projektu 0 2 1 
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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 
(dětí) 

pedagogů ostatních  

- - - - - 

 
 
 
 

Část XII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financ. z cizích zdrojů 

 

Typ programu Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

    Program EU Projekt  „Peníze školám“ 766 099,- 766 099,- 

 
 

 
Projekty, granty, sponzoři 

 

Mimorozpočtové 
zdroje 

Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

sponzoři třídy Rodiče žáků 2.A  10 000,- 10 000,- 

sponzor KND Klub nadaných dětí 4 000,- 4 000,- 

sponzoři sportu Sportovní zajištění ST     sponzor 1 56 500,- 56 500,- 

ostatní Výběr SRPDŠ 118 000,- 118 000,- 

ostatní  
(výběr Sdružení 
ST) 

Spoluúčast na sportovní vybavení žáků 89 183,- 89 183,- 

Spoluúčast na soustředění žáků 353 471,- 353 471,- 

Výběr příspěvku na provoz sport. tříd 325 620,- 325 620,- 

Členské příspěvky Sokol Opava 125 700,- 125 700,- 
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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 286 

Městská Policie  
DDH – Malé Hoštice 

Dopravní výchova 62 

Čas proměn Dospívání 41 

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

249 

MSŠZe a VOŠ Den mláďat 381 

Knihovna P. Bezruče Knihovnické lekce 200 

Autoškola OSA Dopravní výchova 56 

Zimní stadion Bruslení 495 

Městské lázně Plavání 180 

Úřad práce Profesní orientace 129 

SZŠ AIDS 120 

LŠU Hudební nástroje 66 

OKO Opava Městské hradby 26 

Výukové středisko UG 
Ostrava 

Sluneční soustava, Dopravní prostředky, 
Roboti, Vesmír 

171 

MGO Fyzika zajímavě 65 

OSPOD Trestní zodpovědnost 68 

OPEN STREET Náplň volného času 89 

PPP  
Komunikace a řešení problémů, vztahy a 
komunikace, emoce, vztahy ve třídě  

320 

Slezské muzeum 
Přírodovědný program, Řemesla a cechy 
ve Slezsku 

135 
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Část XIV. 
 

Účast na dalších akcích 
( vybráno z měsíčních plánů práce ) 

 

 
     září  

- Slavnostní zahájení školního roku 
- Vrškový výlet – Hradec nad Moravicí 
- RF - Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV - Praha 
- Úřad práce – beseda pro 9. třídy 
- Atletické závody 4.kolo družstev ml. žactva - Třinec 
- Vítání prvňáčku – organizováno SMO  
- Sportovní den partnerských měst – „Olympiáda“ 
- Den stromů – organizováno SMO 
- Kino Mír  - Madagaskar – pro 6. – 8. ročník   
- Finále Velké ceny v atletice  (štafeta 8x200m) – Tyršův stadion 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Dopravní výchova pro 3. – 4. ročník 
- Okresní finále v přespolním běhu – Stříbrné jezero 
 
 

   říjen 

- Krajské finále v přespolním běhu 
- Memoriál M. Fišera – Háj ve Slezsku 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Programy PPP – komunikace a řešení problémů – pro 5.ročník 
- Open street – beseda – prevence – náplň volného času 
- Světový den zvířat – SVČ 
-  Opava  
- Družletka – Lesní Bar v Horní Lipové 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- ŠD – Den draků – školní hřiště 
- Okresní finále ve stolním tenise ZŠ – herna TJ Sokol Kateřinky 
- Abraka muzika – Zdravý životní styl – Loutkové divadlo pro 3.- 5. r. 
- OIKI  
- Republikové finále v přespolním běhu  
- Podzimní soustředění 7.B,S – Andělská Hora 
- Podzimní soustředění 6.B,S – Andělská Hora 
- Slavkovský lesík – přespolní běh 
- Beseda „Čas proměn“ pro dívky 6. ročníků 
- Slavnostní předávání Slabikáře  
- Hallowen pro 1.- 5. ročník 
- ŠD – Dušičkový den 
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listopad 
 

- Projekt – Den národů pro 6. – 9. ročník 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Hasík – nácvik krizových situací – pro 2. a 6. ročník 
- Zahájení plaveckého výcviku pro 3.ročník 
- Sběr papíru – celoškolní 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Informa pro 9.ročník  
- Krajské finále ve stolním tenise ZŠ – herna TJ Sokol Kateřinky 
- Krajské kolo logické olympiády – Ostrava 
- Knihovnické lekce 
- Besedy - Renarkon pro 7. ročník 
- Okresní finále v plavání chlapců  a dívek ZŠ – Městské lázně 
- ŠD - Dobrodružné nocování v družině – soutěž o nej. tvaroh 
- Olympiáda z dějepisu – školní kolo  
- Programy PPP – vztahy a komunikace pro 2.ročník 
- Besedy - Renarkon pro 9. ročník 
- Den profesí pro 9.ročník 
- Okresní finále s krajskou účastí – Teamgym junior pro ZŠ a SŠ 
- Světové mistrovství v břišních tancích v Liberci  
- Konference Mensa 
- Okresní finále ve volejbale ZŠ a SŠ chlapců – SŠT Opava 
- Okresní finále ve volejbale dívek ZŠ a SŠ – Obchodní akademie Opava 
- Velká cena Opavy pro talentovanou mládež MSK – Tyršův stadion 
- Výroba dárků pro Tříkrálovou sbírku 
- Konverzační soutěž v cizím jazyce – Šternberk 
- Cvičení s předškoláky   
-     Advent na Zemědělské škole v Opavě  /MSZeŠ a VOŠ/   

 
 
 
prosinec 

- Testování IQ žáků  
- Soutěžní Ekokonference – Ostrava 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Krajské finále v plavání – Karviná 
- Návštěva TEVY – 9.ročník 
- Vánoční floristika – vzdělávání /MSZeŠ a VOŠ/   
- Plavecký výcvik pro 3.ročník 
- Vánoční laťka ve skoku vysokém chlapců a dívek - Tyršův stadion  
- Návštěva předškoláků z MŠ v 1.třídách 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Okresní finále v basketbalu  chlapců  ZŠ – ZŠ Mařádkova 
- Okresní finále – šachy – herna Tyršův stadion  
- AIDS - přednáška pro 9. ročník – aula SZŠ Opava  
- Čertovská škola aneb čertům a čerticím vstup do školy povolen 
- Mikulášské nadělení 
- Soutěžní Ekokonference – v Ostravě 



   

 46 

- Okrsková kola ve florbale I. stupně 
- Vyhodnocení Ligy sportu ZŠ – Minorit 
- Mobilní planetárium pro 4. a 6. ročník 
- Exkurze žáků 8. ročníku – HIUNDAI 
- Výběrové soustředění - Praděd 
- Minoritský klášter – Zpívejte, dítky, koledy pro 1. třídy 
- Vánočky  
- Výstava Betlému v Arboretu Nový Dvůr  
- Vánoční zdobení stromu a  zpívání před školní družinou 
- Andělský den – zpívání na schodech – 1.- 5.ročník 
 
 

    leden 

   
- To je Hlína – zahájení výstavy v Obecním domě v Opavě 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Sportování s Medvídkem – akce školy pro předškoláky MŠ 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Atletická halové závody v tunelu pro 5. a 6. ročník – Ostrava  
- ŠD-  turnaj ve společenských hrách  
- Lyžařský výcvik pro 1.- 5.ročník 
- Okrskové kolo ve florbale dívek  ZŠ  - ZŠ Englišova 
- Okrskové kolo ve florbale chlapců ZŠ – ZŠ Englišova 
- Zeměpisná olympiáda – školní kolo 
- Společná hodina v 1.ročníku a  MŠ Zborovská 
- Olympiáda v Aj – školní kolo 
- Schůzka pro rodiče předškoláků v MŠ Olomoucká 
- Kohezní program pro 5. ročník 
- Olympiáda n Nj – okresní kolo  
- Okresní finále ve florbale dívek  ZŠ – ZŠ Otická 
- Okresní finále ve florbale chlapců  ZŠ – ZŠ Otická 
- Roboti – program - Vítkovice  
- Slezské divadlo – Sněhurka, zvířátka a 8 trpaslíků pro 2. a 3. ročník 
- Olympiáda v Matematice – okresní kolo 
- Zápis do 1. tříd 
- Projekt – Včely – pro 6.ročník 
- Zimní soustředění 7.B, S tříd  – Praděd – chata Sabinka  
- Dějepisná olympiáda – okresní kolo  
- Knihovnické lekce 
- Krajské finále ve florbalu dívek ZŠ – ZŠ Mařádkova 
- Soutěž - MSZeŠ a VOŠ – pro 6.ročník 
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      únor 

 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Staré pověsti české pro 5. ročník - Slezské divadlo  
- Okrsková kola ve vybíjené „ Peventan“ pro I. stupeň ZŠ – ZŠ Mařádkova 
- Olympiáda v Čj – okresní kolo 
- Soutěž ve sjezdovém lyžování – projekt SG 
- Renarkon - Preventivní program pro 6. ročník 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Plavání školních družin 
- Týden sportování ve ŠD  
- Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 
- Ospod – Beseda pro 8. a 9. ročník 
- Vyhodnocení nejlepšího žáka ZŠ  
- Přírodopisná olympiáda – školní kolo 
- Výroba keramických dárků na zápis do 1.tříd 
- Družletka – Olympijský Park – Praha  
- Recitační soutěž – Dětská scéna 2014 – okrskové kolo  
- Okresní finále ve vybíjené „ Peventan“ pro I. stupeň ZŠ – ZŠ E. Beneše 
- Okresní finále ve šplhu 1.stupeň a 2.stupně – ZŠ Šrámkova 
- Zimní soustředění 6.B,S – Javorový Vrch 
 

 
březen 

- Lyžařský kurz nesportovních tříd  
- Slezské divadlo - Cesta kolem světa za 80 dní – pro 4.ročník 
- Okresní finále v basketbale dívek  ZŠ – ZŠ Englišova  
- ZOO Ostrava – přírodovědná soutěž - školní kolo 
- Projektový den – Vítkovice – 6. a 9.ročník 
- Zimní soustředění 9.B,S – Praděd 
- Recitační soutěž – okresní kolo – Loutkové divadlo 
- Zimní soustředění 8.B,S – Praděd 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Opavský skřivánek – školní a okrskové kolo  
- Zimní soustředění 7.B,S – Praděd 
- Okrsková kola v basketbale chlapců AND1 CUP  ZŠ – ZŠ Mařádkova 
- Matmaraton – okrskové kolo  - ZŠ Kylešovice 
- Okresní finále v  basketbale chlapců AND1 CUP  
- Přednáška – Včely – pro 6.ročník 
- Zeměpisná olympiáda – krajské finále 
- OIKI – Inkluzivní hodina – 5.ročník 
- ZOO Ostrava – přírodovědná soutěž – krajské kolo  
- Zlatovláska – pro 1. ročník - Loutkové divadlo 
- Chemická olympiáda - okresní kolo – ZŠ E. Beneše 
- Soutěž v Aj – Funny English pro 4. a 5. ročník – ZŠ Vrchní 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Zimní soustředění 5.B,S – Švýcárna 
- Biologická olympiáda – okresní kolo – SVČ Opava 
- Matematický Klokan, Cvrček – školní kolo  
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- Pohádkové dny pro mateřské školky v ŠD ! Pojďte s námi do pohádky aneb 
české večerníčky 

- Okresní finále ve sportovní gymnastice dívek ZŠ – ZŠ Šrámkova 
- Okresní finále ve sportovní gymnastice chlapců – ZŠ Šrámkova 
- Fyzikální olympiáda – okresní kolo – Mendlovo gymnázium 
- Broučkový maškarní karneval – ŠD  
 
 

 
   duben 

 
- Ocenění nejlepšího pedagogického pracovníka ke Dni učitelů 
- Krajské finále – vybíjená dívek ZŠ – ZŠ E. Beneše 
- Tři mušketýři pro 6. a 7. ročník - Slezské divadlo   
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Věra 68 – dokumentární film + beseda s V. Čáslavskou – kino Mír 
- Hodina Fyziky pro MŠ  
- Republikové finále poháru AŠSK  „O nejlepší pohybovou skladbu “ 

Víceúčelová hala Opava 
- Turnaj v Sudoku – ZŠ T.G. Masaryka 
- Matematická olympiáda – okresní kolo  
- ŠD - soutěž zručnosti v jízdě na kole 
- Biologická olympiáda – okresní kolo – SVČ Opava  
- Projektový den – Vítkovice – 8. a 9.ročník 
- Dopravní soutěž ŠD – okresní kolo  
- Keradost – keramika pro děti a dospělé  
- Taneční soustředění ŠD 
- Světlo Orientu  Kopřivnice – taneční soutěž ŠD 
- Družletka – Olomouc svíčkárna a ZOO 
- Dental prevention – beseda pro 1. a 4.ročník  
- Okresní finále v minivolejbalu dívek ZŠ – ZŠ Otická 
- Okresní finále v minivolejbalu smíšená družstva ZŠ – ZŠ Otická 
- Pečení Jidášů  
- Přijímací zkoušky na SŠ a SOU 
- Hlíněná paráda – okresní soutěž ŠD v keramice 
- Kyberšikana – hodiny informatiky pro 7.ročník 
- Přírodopis na Zemědělce pro 8.ročník 
- To je hlína – téma“ Světlo“ 
- Soutěž technických dovednostech pro 7.ročník na Střední technické škole 

v Opavě 
- Okrskové a okresní finále v minifotbalu chlapců ZŠ – ZŠ Kylešovice 
- Den Země organizovaný SMO 
- Program Landek pro 8.ročník 
- Dopravní výchova pro 4.ročník 
- Optys – pracovní dílničky pro 1.,3. a 4.ročník 
- Okrsková kola v atletickém čtyřboji ZŠ – určené ZŠ 
- Přehlídka pohybových skladeb ZŠ – ZŠ Vrchní  
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  květen 

 
- Projekt „Den nevidomých“ pro 4.a 8.ročník 
- Dental prevention – beseda pro 2. a 3.ročník  
- Den matek - vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky 
- Optys – pracovní dílničky pro 1. ročník 
- Vzdělávací zájezd do Anglie   
- Dopravní soutěž mladých cyklistů – městské kolo 
- Mc Donald´s Cup – 1.- 3. tříd – okrskové kolo a okresní finále - ZŠ Kylešovice 
- Mc Donald´s Cup – 4.- 5. tříd – okrskové kolo a okresní finále - ZŠ Kylešovice 
- Okresní finále atletického čtyřboje ml.žactvo  ZŠ – Tyršův stadion 
- Okresní finále atletického čtyřboje st.žactvo  ZŠ – Tyršův stadion 
- Sběr papíru – celoškolní 
- Hudební nástroje – LŠU pro 1.ročník 
- E.ONCITY CUP – Horní náměstí v Opavě 
- Květinový den – Český den proti rakovině 
- Kopřivnické Mecheche – Krajská taneční pohárová soutěž  
- Taneční soutěž Eurotopia 
- ŠD - výstava keramiky a výtvarných prací  
- Okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pro ZŠ – ZŠ 

Englišova 
- Kyberšikana – hodiny informatiky pro 7.ročník 
- Okresní finále – Pohár rozhlasu ml.žactvo 6.- 7.ročník – Tyršův stadion 
- Okresní finále – Pohár rozhlasu ml.žactvo 8.- 9.ročník – Tyršův stadion 
- Krajské finále v minifotbalu chlapců ZŠ – ZŠ Kylešovice 
- NIQES - plošné testy vědomostí žáků 5.- 9. ročník 
- Povídejme si, děti – tři minimuzikály na motivy J. Čapka   
      kino Mír pro 1., 2. – 3.ročník 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Počítačová soutěž Bajtík –ZŠ B. Němcové 
- Sluha dvou pánů – Slezské divadlo pro 7.,8. a 9. ročník 
- Vodácký kurz pro 8. ročník 
- Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní finále 
- Štafetový pohár 2014 – Vítkovice /výběr pro 1.-5. ročník  
- OIKI – společní dílna pro 5.ročník 
- Zápis žáků do sportovních tříd – ZŠ Englišova 
- Knihovnické lekce 
- Program Landek pro 9.ročník 
- Pythagoriáda – okresní kolo 
- Škola v přírodě – Zlaté Hory pro 1.B a 2.A 
- Expedice raduňské moštárny – vybraní žáci  
- Organizace a účast v okresní lize ve florbalu ŠD 
- Biologická olympiáda – krajské finále   
- Okresní finále atletického čtyřboje ml.žactvo 4.- 5. tříd ZŠ – ZŠ Englišova  
- Krajské finále  atletického čtyřboje st. žactva ZŠ – Tyršův stadion  
- Krajské finále v orientačním běhu – Frýdek Místek  
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   červen 
 

- Den dětí – předávání sladkostí od SRPDŠ dětem 
- Republikové finále ve vybíjené dívek v Pecce 
- Republikové finále „ Pohár Rozhlasu“  - Plzeň 
- ŠD Národní kolo – „Světlo orientu“ – Uherský Brod 
- Česko se hýbe – Praha 
- Krajské finále OVOV – Havířov  
- Celé česko čte dětem – 6. – 7.ročník 
- Knihovnické lekce 
- Atletický trojboj 2.- 3. tříd ZŠ  
- Republikové finále v orientačním běhu – Turnov 
- Republikové finále v atletickém čtyřboji ZŠ – Břeclav 
- Projektový týden Edison pro 6. -9.ročník 
- OIKI –kohezní program pro 5.ročník¨ 
- Hurá na Zlatou tretru 
- ŠD - Tančírna – vystoupení pro MŠ Olomoucká 
- Fyzika zajímavě (předváděcí akce MGO pro 8.ročník 
- Volejbalová liga ZŠ 
- Zlatá tretra 
- Sportovní olympiáda dětí a mládeže Opava – Ratiboř 
- SĎ – Turnaj v pálkované 
- Výběrové soustředění – Chorvatsko pro 9.ročník  
- Školní výlety 
- Družletka – tradiční výlet do Prahy 
- Vrškový výlet ŠD   
- Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd – KD Na Rybníčku 
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Část XV. 
 

Přílohy 

 

A) Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2013/2014 

 

Škola:  ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace 

Adresa školy:  Englišova 82, 746 01 Opava 

Jméno ŠP/ŠSP:  Mgr. Jana Bláhová 

 

Funkce:  školní speciální pedagog                Další funkce ve škole: -                   

Aktuální úvazek ŠP/ŠSP:  celý                     Další úvazek ve škole: - 

Počet žáků školy: k 30. 9. 2013 – 608 žáků 

Počet žáků se speciál. vzděl. potřebami (dle výkazu M 3 odd.IX):  29 

Počet asistentů pedagoga pracujících na škole: 0 

 
1.  Jak hodnotíte postavení (pozici) ŠPP v rámci školy: 

Hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1-nejhorší, 10-nejlepší) 
 
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):  
Dlouhodobější výcvik – roční ( 5 dvoudenních kurzů, listopad 2013 – květen 2014) 
Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve školách 
Krátkodobé výcviky, kurzy a vzdělávací akce  
Vedení třídnických hodin ( dvoudenní kurz) 
Vedení obtížného rozhovoru ( přednáška) 
 
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     20% 
    reedukační činnost    50% 
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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 2013/2014 péče 
ŠP/ŠSP: 
 

Kategorie žáků 

Celkový 
počet žáků, 
kterým byla 
věnována 

(poskytnuta
) péče 

z toho 
jednorázo

vě 

z toho 
opakova

ně 

z toho individuální 
péče** (počet 

jednotlivých žáků 
– ne kontaktů) 

skupinová 
péče***  

(celkový počet 
skupin – ne 
zařazených 

žáků) 

MŠ*      

ZŠ – 1.stupeň 57 5 52 57 15 

ZŠ – 2.stupeň 14 2 12 14 3 

SŠ - - - - - 

Celkem 71 7 64 71 18 

 * je-li MŠ součástí školy 

 ** z celkového počtu žáků 

 *** skupina vytvořená ŠP/ŠSP (např.reedukační, výcviková, terapeut. aj.)!!! 
b/ Počet odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání  
    (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : 

 

Kategorie 
realizovaných 
individuálně 

realizovaných skupinově 

Rodiče - konzultace 37 - 

Rodiče – besedy,ostatní 5 - 

Učitelé 2 2 

Vedení školy 6 - 

SPC, PPP 2 - 

OSPOD, metodik 
prevence, výchovný 
poradce 

11 - 

 Ostatní rozepište: (např. metodik prevence, výchovný poradce, asistenti pedagoga 
aj.) 

 
c/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. jako 
nejčastější): 

 
Důvody * Pořadí 

Školní zralost          8 

Problémy v osobnostním vývoji            7 

Vztahové obtíže          5-6 

Výukové problémy          3-4 

Poruchy učení          3-4 

Výchovné problémy a poruchy chování          5-6 

Péče o integrované žáky          1-2 

Profesní poradenství          9-10 

Mimořádné nadání          9-10 

Ostatní **          1-2 
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* problematiku, které se nevěnujete, neoznačujte 
** Ostatní rozepište: 
 
d/ Ostatní aktivity  a odborné činnosti ŠP/ŠSP:  

Zaměření  Počet aktivit 

Prevence školního selhávání 2xtýdně 

Depistáže, skupinová diagnostika 12 

Primární diagnostika 11 

Práce se třídou (bez diagnostiky) 50 

Reedukace, terapie 15-18xtýdně 

Součinnost v primární prevenci soc.-
patolog.jevů  

3 

Podpora vzdělávacích aktivit školy 2 

Pobytové akce s žáky mimo školu 0 

Koordinační činnost v rámci ŠPP 2 

Metodická činnost pro učitele 6 

Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ 
pro pedagogy/ rodičovskou veřejnost) 

2 

Tvorba metodických materiálů 3 

Zapojení do projektu školy 2 

Psaní zpráv, sdělení pro instituce 2 

Jiné *  - 

 
 
8. Zapojení školního psychologa/spec.pedagoga do aktivit v rámci prevence 
rizikových projevů chování: 
- 
 
 
9. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah 
spolupráce): 

Instituce 
Ano-

ne 
Obsah spolupráce 

PPP Ano tvorba IVP 

Sociální odbory a kurátor Ano výchovné komise, šetření OSPOD 

SPC Ano péče o integrované žáky, projekt Den nevidomých 

SVP Ne  

Psychiatr Ne  

Kliničtí psychologové Ano 
konzultace na žádost rodičů dítěte navštěvujícího 
klin. psych. 

Nestátní organizace Ne  

Policie ČR Ano  

CPIV (Centrum podpory 
inkl.vzd.)  Ne 

 

VÚ (Vých. nebo 
Diagn.ústav) Ano 

 

Klinický logoped Ne  

DD (dětské domovy) Ne  

Zdravotnická zařízení Ne  
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Školy základní Ano projekty a spolupráce mezi školami 

Školy speciální Ne  

Instituce 
Ano-

ne 
Obsah spolupráce 

MŠ Ano 
projekty a spolupráce mezi školami, návštěvy 
předškoláků 

Městská policie Ano prevence sociálně patologických jevů 

FOD Ne  

Zařízení sociální péče Ne  

Komise OSPOD Ne  

Komise komunitního 
plánování  Ne 

 

DM (Domovy mládeže) Ne  

Krizové centrum pro děti a 
rodinu Ne 

 

Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené DN Ne 

 

Úřad práce Ne  

Firmy, ostatní  Ne  

 
 

Další instituce:  
 
 
10. Jiná sdělení: 

- 
 
 
 
Datum: 20. 6.2014 
Zpracoval: Mgr. Jana Bláhová, školní speciální pedagog    
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B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2013/2014 

 
Při přípravě programu prevence sociálně patologických jevů spolupracovala naše škola 
s paní Šimečkovou a paní Poláškovou, oblastními metodičkami prevence 
ŠPP pracuje ve složení:  
školní speciální pedagog - Mgr. J. Blahová 
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, minimálně jednou za měsíc. 
 
 
Primární nespecifická prevence: 
1. – 9. třídy J. Blahová +TU – depistáž, dotazníky, šetření, vztahy v kolektivu, konflikty, 

agresivita, komunikace, pravidla třídy 
1. – 9. třídy třídnické hodiny – probíhají pravidelně 1x za 14 dnů, v rámci těchto hodin 

řeší třídní učitelé s žáky efektivní trávení volného času, bezpečnost při 
užívání mobilu, internetu,  práci s životními hodnotami, sebeuvědomění, 
nácvik krizových situací, pravidla chování, vztahy v kolektivu. K průběhu 
třídnických hodin je podle situace také přizvána školní speciální pedagožka. 

 
2. třída Hasičský záchranný sbor-nácvik krizových situací 

Programy PPP pod vedením p.Šimečkové – orientované na sebepojetí, 
asertivitu, vztahy, konflikty, komunikaci  

 

1.-2. třída Projekt Zdravé zuby 

3.-5. třída  Zdravý životní styl – hudebně divadelní program divadla Abraka muzika 

zaměřený kromě jiného na vztahy, komunikaci, volný čas, bezpečí, asertivitu 
4.třída  Dopravní výchova 

  Projektový Den nevidomých – ŠPP 

 Programy PPP pod vedením p.Šimečkové – orientované na sebepojetí, 

asertivitu, vztahy, konflikty, komunikaci  
 

5. třída M. Heinzová+TU – vztahy v kolektivu, komunikace, pravidla třídy 
 Programy PPP pod vedením p.Šimečkové – orientované na sebepojetí, 

asertivitu, vztahy, konflikty, komunikaci  
 
 
 

6.-9. třída Open street Opava – prezentace terénního programu pracovníky sdružení 
Open House a beseda o gamblingu, efektivním trávení volného času, 
hodnotách a asertivitě jeko prevenci závislostí  
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6.třídy  Renarkon – Komunikace a vztahy – prožitkový program 

  Renarkon – Prevence šikany 

  Hasičský záchranný sbor-nácvik krizových situací 

  Kyberšikana – hodiny informatiky 

  Nebezpečí návykových látek – hodiny Rv 

  Čas proměn – beseda o dospívání 

 

7.třídy  Renarkon – komunikace a vztahy – prožitkový program 

  Kyberšikana – hodiny informatiky 

           Nebezpečí návykových látek – hodiny Rv 

Centrum inkluze – realizovalo program prevence rizikového chování se 

zaměřením na kyberšikanu v 7. třídách, tento projekt bude ještě pokračovat 

v těchto třídách v příštím školním roce 

 

8.třídy  Sociálně-právní ochrana dětí, trestní odpovědnost – kurátoři OSPODu 

  Nebezpečí návykových látek – Rv 

  Projektový Den nevidomých – ŠPP 

  Kyberšikana – hodiny informatiky 

    

9.třídy  Renarkon – návykové látky          

    

  Kyberšikana – hodiny informatiky 

  Projekt Help P3-beseda o poruchách příjmu potravy- SGO 

 
 
Další nespecifická prevence: 

 Kroužky: 
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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  11 žáků, p.uč. Gracová 
v Žákovském parlamentu   24 žáků, p.uč.Tramplerová, 

 Školní akce: 

Projektový Den nevidomých pro 4. a 8. třídy 
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 a dubnu proběhlo jednodenní školení Sborovna zaměřené na první 
pomoc. Zúčastnilo se 49 učitelů. 

 
 
 
V Opavě dne 22.6.2014   Školní metodik prevence  Ing. Ivana Tramplerová 
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C) Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 2013/2014 

 
 

 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 

 

 Den Země: 

- NS se zúčastnil Dne mláďat, malování na chodník, obhlídky zahrádek v okolí   
   školy.  
-  Proběhly besedy Tonda obal na cestách pro 3., 6. a 9. třídy,  
- 5. třídy navštívily broukoviště v Městských sadech 
- 7. třídy navštívily třídící linku Technických služeb a pomáhaly s úklidem kolem  
    Městského hřbitova 
- 8. a 9. třídy se podílely na úpravě a úklidu na školním pozemku 
 

 Městský den země-organizoval odbor životního prostředí, zúčastnila se M. Lhotská 
s dětmi z 3.A a 9.A 

 

 Výtvarné soutěžt Ohrožení živočichové se zúčastnily třídy 3.A, 3.B, 4C,  
      obsadily 2. a 3. místo, získali ekoprogram v Městském muzeu a SVČ 
 

 Na nástěnce před učebnou přírodopisu je pro žáky školy k dispozici Přírodovědný 
zpravodaj vydávaný společností Natura Opava 

 
 
 
 

20. 6. 2014 v Opavě      Ing. Ivana Tramplerová 
 
        Mgr. Monika Lhotská 
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D) Zpráva výchovných  poradců za školního rok 2013/2014 

 
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, Mgr. Janou Bláhovou, Mgr. Janou 
Skálovou a metodikem prevence Ing. Ivanou Tramplerovou. 
 
I. stupeň 
 

Seznam zdravotně ohrožených žáků a individuálně integrovaných žáků byl vypracován v 
září. 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 19 integrovanými žáky, kteří byli 
rozděleni do šesti skupin. Činnosti dyslektických asistentů vykonávala Mgr. Mgr. M. 
Lhotská,  Mgr. L. Hutařová, Mgr. B. Heraltová, Mgr. G. Špičková, Mgr. Jitka Špilháčková. 
U jednoho žáka bylo na žádost otce zrušeno vzdělávání podle IVP. Speciální pedagog 
školy Mgr.Jana Bláhová se zabývala práci žáků ve skupinách a práci s třídními kolektivy.  
K 20.6.2014 je na nižším stupni 18 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. Spolupracujeme s PPP, konzultace IVP 
proběhla s Mgr. Zuzanou Pavelovou. 
 
II. stupeň 
 
3. a 4. září 2013 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 
průmyslová a umělecká škola Opava, Obchodní akademie a Střední škola logistická 
Opava, Mgr. Jan Hartoš – ÚP 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, p. uč. J. Špilháčkové a p. uč. M. Pavlíčkové. Celkem bylo na II.stupni 10 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. 
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Dne 19. 11. 2013 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.  
 
Školy zapojené do projektu: 
1. Střední průmyslová a umělecká škola Opava 
2. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická 
3. Mendelovo gymnázium Opava 
4. Slezské gymnázium Opava 
5. Střední škola hotelnictví a služeb Opava 
     
V listopadu 2013 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.  
 
Škola se zapojila do projektu „Správný obor – základ úspěchu“, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizátor projektu je POE 
EDUCO, spol. s r.o. Projekt je určen žákům 7.a 8. tříd ZŠ, kteří stojí před volbou střední 
školy a povolání. V letošním roce se do projektu zapojilo 44 žáků 8. ročníku.  
 
V červnu 2014 opustí naší školu 71 žáků (68 žáků 9.tříd, 1 žák 7. třídy – byl přijat ke 
studiu na Střední škole technické v Opavě a 2 žáci z 5. ročníku – odcházejí na víceleté 
gymnázium) 
 
Přijati žáci podle typu školy 
 
Gymnázium   - 19 žáků  (27,94%) 
 
SOŠ a maturitní obory - 42 žáků  (61,76%) 
 
SOU    - 7 žáků  (10,29%) 
 
 
S možností studia na středních školách byli postupně seznamováni také žáci osmých tříd. 
 
 
V Opavě 19. 6. 2014                                         Zpracovala:  Mgr. Jana Čížová  

          Mgr. Lenka Hutařová 
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E) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 
2013/2014 

 
 

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 174 dětí, v 2.pololetí 170, v ŠK 80. 
 
Organizace ŠD a ŠK : 

 
Provoz  :  6.00  -   8.45 hod. 
              11.30  - 17.00 hod. 
 
Rozdělení oddělení : 
 
1.oddělení  :   1.B ,3.B               p.vych. Miroslava Běčáková 
2.oddělení  :   2.B, 2.C,3.B        p.vych. Jitka Kvapilová 
3.oddělení  :   3.A, 3.B               p.vych. Jana Vaněčková  
4.oddělení  :   1.C, 3.B               p.vych. Eva Kociánová                                             
5.oddělení  :   2.A, 2.B               p.vych. Terezia Hrbáčová 
6.oddělení  :   1.A                      oddělení s krátkou dobou pobytu 
   
7.oddělení    :  školní klub          p.vych. Petra Miškovová 
                                                                                            
 
Pracovní úvazky vychovatelek ve škole : 
 
p.vych. Eva Kociánová             -   15 hod.    
 
Pracovní úvazky vychovatelek v ŠD : 
 
p.vych.  Jitka Kvapilová  -    30 hod. 
p.vych.  Miroslava Běčáková   -    30 hod. 
p.vych.  Terezia Hrbáčová   -    30 hod. 
p.vych.  Eva Kociánová   -    16 hod.   
p.vych.  Jana Vaněčková  -    30 hod.  
p.vych.  Petra Miškovová  -    15 hod.  
 
 
Zájmové kroužky ŠD : 
 
 1. taneční kroužek  p.vych. M. Běčáková 
 2. břišní tance začátečníci  p.vych. M. Běčáková 
 3. břišní tance pokročilí     p.vych. M. Běčáková 
 4. počítačová grafika  p.vych. M. Běčáková 
 5. keramika pro začátečníky   p.vych. J. Vaněčková 
 6. keramika pro pokročilé      p.vych. J. Kvapilová 
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 7. keramika pro rodiče s dětmi  p.vych. J. Kvapilová 
 8. dívčí ateliér  p.vych. T. Hrbáčová 
 9. šachy  p.vych. T. Hrbáčová                        
10. turistika  p.vych. T. Hrbáčová                               
11. pohybové hry  p.vych. J. Vaněčková 
12. míčové hry  p.vych. J. Vaněčková 
13. vaření  p.vych. J. Vaněčková 
14. atletická přípravka  p.vych. E. Kociánová 
15. skládání z papíru                                p. vych. J. Kvapilová, J. Grueberová 

Zájmové kroužky ŠK 
 
1. zumba  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 října 2013 do května 2014 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. 
P. vych Eva Kociánová je pověřená ředitelem školy organizací sportovních akcí  1.stupně. 
Vychovatelky ŠD se podílely na organizaci školních akcí. 
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 
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.ved.vych. Kvapilová pracuje v kabinetu vychovatelek ŠD. 
 
 
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. 
 V tomto školním roce p. vych. Vaněčková pořádala 4  výlety (Družletky) pro děti 1. 
stupně ZŠ. 
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ŠD se opět zapojila do krajské soutěže ve sběru víček Pet lahví. Ve spolupráci s lesníky 
uspořádala sběr kaštanů – p. vych.J. Vaněčková 
Tento rok se naše družina zapojila do sběru hliníku – p. vych. J. Vaněčková 
 
září :  Vrškový výlet Hradec nad Moravicí  p. vych. Hrbáčová, Kvapilová 
 
říjen : Dušičkový den – p. vych. Miškovová  
 Den draků – p. vych. Miškovová, Vaněčková 
 Družletka Lesní Bar – p. vych. Vaněčková                  
 
listopad :  Dobrodružné nocování v ŠD – p.vych.Kvapilová,Vaněčková, 
   p.vych. Hrbáčová 
  soutěž pro maminky – nej tvaroh 
  Adventní věnce dílna pro rodiče – p. vych. Vaněčková, Kvapilová 
                          účast na MS Babylon Liberec břišní tanečnice – p.vych. Běčáková 
 
prosinec :  vánoční zdobení stromu před ŠD – všechny vychovatelky   

výstava Betlému v Arboretu Nový Dvůr – p. vych. Kvapilová  
  Čertovský den – všechny vychovatelky 
                          okresní pěvecká soutěž ŠD – p. vych. Vaněčková 
      
leden :  Turnaj ve společenských hrách – p.vych. Hrbáčová,  
   
 
únor  :     výroba keramických dárků na zápis do 1.tříd – p.vych. Kvapilová 
  Týden sportování v ŠD – p. vych. Kociánová 
                          Družletka Olymp. Park Praha – p. vych. Vaněčková, Kvapilová 
 
březen :  Pohádkové dny pro mateřské školy – p.vych. Běčáková         
   a všechny vychovatelky  
                          maškarní karneval (Broučkový) – p.vych. Miškovová a všechny 
                          vychovatelky 
            
duben :  Okresní přehlídka ŠD v pódiových skladbách p.vych. Běčáková 

 soutěž zručnosti v jízdě na jízdním kole – p. vych. Vaněčková 
účast na okresní dopravní soutěži ŠD - p.vych. Vaněčková 

                         Světlo Orientu Kopřivnice – p. vych. Běčáková 
 Taneční soustředění – p.vych. Běčáková, Kvapilová 
Družletka Olomouc svíčkárna a ZOO – p. vych. Vaněčková, Kvapilová 
 

květen :         Den matek (vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky) 
  – p. vych. Kociánová a  všechny vychovatelky 
   výstava keramiky ke Dni matek   - p. vych. Kvapilová 
             výstava výtvarných prací ke Dni matek 
            Organizace okresní soutěže ŠD v atletickém čtyřboji- p.vych. Kociánová 

 Kopřivnické Mecheche – p. vych. Běčáková 
  Taneční přehlídka Eurotopia – p. vych. Běčáková 
              
                          Organizace a účast v okresní lize ŠD ve florbalu - p.vych. Kociánová 
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červen :    účast v národním kole soutěže orientálních tanců v Uherském Ostrohu – 
p. vych. Běčáková 

  vystoupení pro MŠ  Olomoucká  - Tančírna -    p. vych.  Běčáková 
                          okresní liga ŠD v pálkované – p.vych. Kvapilová  
                          Družletka- tradiční výlet do Prahy  - p.vych. Vaněčková, Miškovová 
                          Vrškový  výlet 2014  - p. vych. Vaněčková, Miškovová 
   
 
Naše školní družina organizovala a pořádala okresní ligu ŠD ve florbale 3. a 5.tř., 
okresní ligu ŠD v pálkované a okresní ligu ŠD v kopané . 
P. vych. Kvapilová uspořádala 3. ročník přehlídky „ To je hlína“  
pro školy okresu Opava a 2.ročník přehlídky „KERADOST“   
             
 
Akce školního klubu : 
 
ŠK  spolupracoval se školní družinou na těchto akcích. Žáci klubu je  
samostatně připravili a zajistili.  

- Dušičkový den 
- Čertovský den 
- Dětský den 

  
 
Ve školním klubu proběhly tyto akce 

- turnaj ve stolním tenise – ŠD versus ŠK 
- turnaj ve stolním tenise 6. – 7. ročníků 
- dívčí turnaj ve stolním tenise 
- MISS ŠK 
- MISS Zumba 
 

 
ŠK se  zapojil do sběru víček PET lahví a sběru hliníku. 
 
 
 
                                                                                                Jitka Kvapilová 
                                                                                           vedoucí vychovatelka 
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F) Další významné ocenění a skutečnosti ve školním roce 2013/2014 
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S Výroční zprávou za školní rok 2013/2014 byl pedagogický sbor seznámen 
na  pedagogické radě dne  14. 10. 2014 
 
Výroční zprávu školy schválila Školská rada dne 22. 10. 2014 
 
 
 

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


