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                                                             Část I 
 

 
Charakteristika školy 

 
 

Základní škola Opava, Englišova 82 je dlouhodobě největší plně organizovanou  
školou v Opavě. Její součástí jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
zaměřené na atletiku. 
 
Škola je pavilónového typu  - skládá se z budov 1. stupně, 2. stupně a přístavby školní 
družiny se školní jídelnou. Byla postavena v roce 1961 v klidném prostředí na okraji 
města. 
 
Ve školních budovách je celkem 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. Nově bylo 
vybudováno hřiště pro školní družinu s průlezkami, hracími prvky a odpočinkovými 
prostory. 
 
Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven – chemie/zeměpis, fyzika, 
přírodopis, hudební učebna, dvě 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 zajištěnou v celé Opavě.   
 
Jednou z  priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních  
a komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku 
ICT, ale i výuku dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky – 
celkem 41 žákovských stanic. Široké veřejnosti slouží aktualizované webové stránky 
s informačním  systémem,   který  usnadňuje  komunikaci  mezi  rodiči  a  učiteli  školy.  
Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně, ve všech kabinetech školy a také ve všech 
třídách 1. i 2. 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 2020/2021 navštěvovalo naši školu celkem 720 žáků – což odpovídalo  
30 třídám (16 na 1. stupni, 14 tříd na 2. stupni). Tradičně byly v 5. – 9. ročníku nabídnuty 
sportovní třídy se zaměřením na atletiku. Školní družina měla osm oddělení a jedno 
oddělení školního klubu pro žáky 3. – 6. 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.  
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Na chodbách budovy 2. stupně jsou umístěny stoly na stolní tenis. Škola disponuje 
automatem s mléčnými výrobky. Již dvanáctým rokem využíváme projekt „Mléko do škol“ 
a „Ovoce do škol“. 
Žáci si mohou půjčovat knihy a publikace ve školní žákovské knihovně. Pro zvýšení 
zájmu o četbu se děti 1. stupně pravidelně 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. 
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 (adaptační dny, 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 certifikát „ Aktivní  škola“, který  jsme obdrželi za péči 
o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní specializaci. 
 
 
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. 
 
O dění  ve škole informujeme prostřednictvím webových stránek a školního časopisu  
Hop. Nově se začal vydávat časopis pro I. stupeň – Čertíci. 
Čtrnáctým 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. 
 

Přes náročnou situaci zaviněnou pandemií koronaviru byli velice úspěšní naši žáci 
9. tříd v přijímacích zkouškách, když 30,14% žáků bylo přijato na gymnázia, 64,38% 
na střední školy ukončené maturitní zkouškou a 5,48% žáků na střední odborné 
školy s výučním listem. Sedm žáků 5. ročníku bylo přijato ke studiu na Mendelově 
gymnáziu Opava.  

 
Velká pozornost byla věnována integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami  
učení. Jedenáct pedagogických pracovníků pracovalo pravidelně v rámci individuální 
reedukace mimo vyučování (R. Bednářová, E. Gracová, M. Heinzová, B. Heraltová,  
M. Illíková, D. Jarošová, M. Pavlíčková, L. Rychtová, K. Salzmannová, H. Šebestová  
a J. Špilháčková). 
 
 
 
Školní rok byl výrazně poznamenán epidemií koronaviru. Od 14. 10. 2020 přešla 
celá škola do režimu distanční výuky.  
Škola plně využila celý příspěvek 870 000,-Kč „Finanční prostředky na pořízení 
technického vybavení ZŠ“ poskytnutý Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na 
zakoupení notebooků a technického vybavení potřebného k výuce na dálku. V době, kdy 



   

 7 

byla výuka všech žáků prováděna distanční formou, bylo zapůjčeno přes 100 kusů 
přenosných zařízení (notebooků, tabletů). Vybavení všech vyučujících potřebnou 
technologií bylo po celou dobu výuky samozřejmostí. V jarních měsících fungovala škola 
na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje 14 dní jako zařízení pro žáky 
rodičů zaměstnaných v kritické infrastruktuře. Po celou dobu školního roku byla 
maximálně využita možnost návratu dětí k prezenční výuce, nejprve střídáním 
jednotlivých ročníků, od května 2021 se do lavic vrátili všichni žáci. V maximální možné 
míře byla využita možnost pořádání škol v přírodě, o letních prázdninách pořádali učitelé 
naší školy jak letní kempy, zaměřené na doučování a prohloubení probrané látky, tak 
sportovní soustředění ke zvýšení fyzické kondice žáků. 
 
Zapojili jsme se do programu IROP v rámci projektu „Modernizace dvou počítačových 
učeben na ZŠ Englišova“. Cílem projektu byla modernizace odborných učeben PC a 
zajištění bezbariérového přístupu, včetně bezbariérového sociálního zařízení. Realizací 
tohoto projektu se zvýšila kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce.  
 
Z účasti našich žáků na soutěžích zbylo z důvodu covidu proti předešlým letům jen 
„torzo“. Přes to všechno se podařilo zapojit do řady soutěží, pořádaných převážně na 
dálku. Naši výtvarníci a vydavatelé školního časopisu se mohou pyšnit předními 
umístěními v krajských a celorepublikových kolech. Sportovci se dokázali prosadit na 
podzimním Mistrovství ČR, kde získali 7 finálových umístění. Družstvo starších žáků 
skončilo 2 na Mistrovství Moravy a Slezska, mladší žáci obsadili bronzový stupeň. Na 
červnovém republikovém finále Štafetového poháru pořádaném pro žáky I. stupně 
základních škol, obsadili naši reprezentanti 5. místo. Tradičně se žákům dařilo v logické 
olympiádě s postupem až do republikového finále. 
 
 
 
 
Skladba pedagogického sboru: 
Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupce ředitele 
školy pro 1. stupeň, zástupce ředitele pro 2. stupeň 
a 43 učitelů. Z nich byli dva výchovní poradci pro 
1. a 2. stupeň, školní metodik prevence, dva ICT 
koordinátoři, koordinátor EVVO a  speciální 
pedagog. Ve škole působili čtyři asistenti 
pedagoga. Ve školní družině a školním klubu 
pracoval vedoucí vychovatel, šest vychovatelek a 
jeden vychovatel.  
Sbor tvořilo celkem 12 mužů a 47 žen. 
 
 
 

20%

80%

Muži

Ženy
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Organizace volného času žáků: 

Nabídka volnočasových aktivit byla ve školním roce 2020/2021 silně omezena v důsledku 
mimořádných opatření v době pandemie Covid-19. Školy byly po většinu školního roku 
uzavřeny, od 14.10.2020 probíhala výuka distanční formou. Ve druhém pololetí se 
uskutečnila střídavá výuka. Byly omezeny veškeré sportovní i nesportovní aktivity, 
kroužky nefungovaly. 

Rodiče: 

Rodiče dostávali informace o  výsledcích vzdělávání především prostřednictvím Školy 
OnLine, e-maílové a telefonické komunikace. Třídní schůzky a individuální pohovory 
s rodiči probíhaly pouze distanční formou, on-line, prostřednictvím elektronické platformy 
MS - Teams.  
Ve školním roce 2020/2021 se zároveň uskutečnila i volba nových členů do Školské rady 
jak z řad zástupců zřizovatele, z řad rodičů i pedagogických pracovníků. 
Školská rada byla vedením školy informována o záměrech a plánech školy a seznámena 
s Výroční zprávou školy a hospodařením školy. 
Při naší ZŠ i nadále pracovalo  také Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Komunikace 
Výboru a školy probíhala také pouze elektronicky. Nejen rodiče, ale i občanská veřejnost 
získávali  informace o škole mimo školní komunikační cesty (Škola online a MS – Teams) 
prostřednictvím měsíčníku Hláska (vydává MMO) a  regionálního tisku. 
 

Další aktivity školy: 

Práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami a s poruchami řeči vyžaduje úzkou 
spolupráci s PPP a SP centry. Tato spolupráce probíhala i v době přechodu žáků na 
distanční výuku.  
V oblasti profesní orientace žáků je velmi dobrá spolupráce s Úřadem práce v Opavě, 
opavskými gymnázii, středními  odbornými školami i učilišti. V době prezenční výuky na 
začátku školního roku ještě stačily proběhnout besedy se zástupci Úřadu práce ve všech 
třídách 9. ročníku. 
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. 
Výuka plavání 2. – 4. tříd, kterou zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou Leandros 
v Opavě, ve školním roce 2020/21 neproběhla. 
Na úseku dopravní výchovy jsme spolupracovali s MP Opava. Praktická výuka na 
dopravním hřišti na ulici Mírová a v Malých Hošticích proběhla. Vybrané třídy 1. stupně 
výuku absolvovaly ještě před uzavřením škol v měsíci září a na začátku října. 
Environmentální výchova je vždy zajišťována ve spolupráci se Stanicí mladých 
přírodovědců, organizací Natura a  odborem životního prostředí MMO. V tomto školním 
roce se spolupráce vzhledem k pandemické situaci neuskutečnila. 
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Projekty: 

Pravidelně organizované projekty se uskutečnily pouze v omezené míře.  
Zdravé zuby:  
Komplexní preventivní program zubního zdraví zařazený do výuky na 1. stupni. Děti 
pracovaly s pracovními listy a na závěr obdržely diplom. Budovaly se především 
kompetence k učení, občanské, pracovní, sociální, personální a komunikativní. 
Den národů:  
Třídy od šestého do devátého ročníku každoročně připravují kulturně vzdělávací 
prezentaci o některé zemi světa. V letošním školním roce se tento projekt kvůli 
epidemiologické situaci neuskutečnil. 
Den profesí: (výběr střední školy):  
Žáci 9. ročníku se každoročně před podáním přihlášek účastní exkurzí ve středních 
školách a průmyslových podnicích. V letošním školním roce se tento projekt kvůli 
epidemiologické situaci neuskutečnil. 
72 hodin: 
Projekt 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže s podporou MŠMT. Cílem projektu je 
pomoci přírodě, smysluplné trávení času a posílení vztahů v komunitě. Vzhledem 
k epidemiologické situaci se projekt neuskutečnil. 
 
 
 

Partneři spolupráce: 

Během celého školního roku jsme s partnery, se kterými pravidelně 
spolupracujeme, akce plánovali, ale vzhledem k situaci většina z nich neproběhla. 

Městská policie Opava, OSPOD, Scio, Cermat, Adra, Pedagogicko–psychologická 
poradna Opava, Pedagogicko–psychologická poradna Ostrava, Statutární město Opava, 
Speciálně pedagogické centrum Opava, Speciálně pedagogické centrum Ostrava, MŠ 
Olomoucká, ZŠ Havlíčkova, MŠ Zborovská, Kofola Krnov, Hasičský záchranný sbor 
Opava, Středisko výchovné péče, Sokol Opava, MSZeŠ a VOŠ Opava, Optys, Úřad 
práce Opava, Slezské divadlo, ZŠ pro tělesně postižené na Dostojevského ul., Středisko 
volného času v Opavě, Loutkové divadlo Opava, Arboretum Nový Dvůr, kino Mír, Slezské 
zemské muzeum, Slezská univerzita, Český červený kříž, Slezské gymnázium v Opavě, 
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 a Okresní rada Asociace školních sportovních klubů, Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě, Mendelovo gymnázium, Open Street, Výukové středisko U2 Ostrava, 
SZŠ Opava, Zimní stadion Opava, Městské lázně Opava, Mensa ČR, Plavecká škola 
Leandros, BK Opava, Svět vzdělání, Svět techniky v Ostravě, LŠU Opava. 
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Tradiční akce školy: 

Adaptační dny pro 5. a 6. ročníky 
Zápis do 1. tříd 
Mikulášská nadílka 
Předávání Slabikáře 
Ukončení 1. pololetí pro žáky 1. tříd 
Knihovnické lekce 
Školy v přírodě 
Vydávání časopisů HOP, Čertík 
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd 
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 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  platnost od 01. 09. 2019 

 
 

Část III 
 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Zaměstnanci školy Počet 

fyzických 
osob 

Z toho 
kvalifikovaní 

Přepočtený 
evidenční 

počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 59 58 55,9033 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
z toho zaměstnanci výdejny 
stravy 

11 11 10,0978 

0 0 0 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2021) 

 

Přehled pracovníků školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15%

85%

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. 

předchozího 

šk. roku 

Počet 
zapsaných 

žáků 
 

Z toho počet 
žáků nepatřících 
do spádového 
obvodu školy 

Počet 
přijatých 

žáků 
k 1. 9. 2020 

Počet 
1. tříd 

k 1. 9. 2020 

850 3 70 11 51 3 

 
 
 

Část V 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Studium 
v zahr. 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 51 0 51 0 0 

2. 68 0 64 4 0 

3. 73 3 62 8 0 

4. 67 1 58 8 0 

5. 104 2 85 16 1 

Celkem za 1 st. 363 6 320 36 1 

6. 103 3 60 40 0 

7. 95 2 58 35 0 

8. 85 0 55 30 0 

9. 74 1 42 31 0 

Celkem za 2. st. 357 6 215 136 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

51

68 73
67

104 103
95

85
74

0

20

40

60

80

100

120

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.

Počty žáků v ročnících
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a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 
 

 

 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského 
zákona) 

Konečný stav rozmístění 
žáků 

Gymnázia 22 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 47 

Střední vzdělání - 

Střední vzdělání s výučním listem 4 

Neumístěno - 

Počet žáků 9. tříd celkem 73 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

d) Výsledky školy v nezávislých testech 

Testování žáků ve školním roce 2020/2021 neproběhlo. 

 
 

Rozmístění žáků 9. ročníku

30%

65%

5%

Gymnázia

Střední vzdělání s

maturitou

Střední vzdělání s

výučním listem
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Klub nadaných dětí Mensy ČR  

Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracoval ve školním roce 2020/2021 
při ZŠ Englišova již jedenáctým rokem. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z řad žáků  
opavských i mimoopavských škol klub pracoval ve dvou skupinách. První  byla určena 
dětem od prvního do třetího ročníku, druhá skupina žákům od čtvrtého do šestého 
ročníku. Ve školním roce 2020/2021 měl klub 27 členů. Pod vedením čtyř vedoucích se 
schůzky konaly jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí.  

 

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, zprostředkovat poznávání zajímavých míst, 
nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování 
obzorů, je tedy  pestrá a různorodá. 

Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, 
interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování. Žáci řeší různé hlavolamy, 
rébusy, soutěží v logických a deskových hrách. 

Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení 
významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. 
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Akce KND - Klub nadaných dětí Mensy ČR v roce 2020 - 2021 
 
 
 

Uplynulý rok, plný měnících se mimořádných opaření a omezení byl pro celou 

společnost velkou zatěžkávací zkouškou. To ovlivnilo mimo jiné i činnost našeho klubu. 

Přesto jsme se snažili připravit činnost pro členy našeho klubu tak, aby bylo možné 

maximálně využít dobu vhodnou k pořádání schůzek. Děkujeme proto vedení naší školy 

(Základní škola Opava, Englišova 82 – p. o.) za to, že nám vytvořilo podmínky pro 

pořádání mimořádných schůzek a exkurzí v mimořádných termínech a časech. 

Doufáme, že příští školní rok bude klidnější a že pro naši činnost budeme moci 

během celého roku využívat časů uvedených na úvodní stránce našeho klubu. 

 

Nejsem jenom velká louže (1. a 2. skupina) 
Exkurze v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně 

7. 9. 2020 

Návštěva v Pradědově říši (1. a 2. skupina) 
Pradědova galerie u Halouzků Jiříkov u Rýmařova 

14. 9. 2020 

Cesta do oblak (1. a 2. skupina) 
Cesta Valaška mezi korunami stromů v Trojanovicích 

21. 9. 2020 

Bav se a hrej si s kamarády (1. a 2. skupina) 
Deskové hry, soutěže a kvízy na ZŠ Englišova 

5. 10. 2020 

Malí zlatokopové (1. a 2. skupina) 
Rýžování zlata ve Zlatorudných mlýnech 

14. 6. 2021 

Svět starých Slovanů (1. a 2. skupina) 
Jak se žilo na slovanském hradišti – exkurze v Archeoparku 
Podobora 

23. 6. 2021 

Jak se dělá papír (1. a 2. skupina) 
Prohlídka expozice a workshop v ruční papírně ve Velkých 
Losinách 

24. 6. 2021 

Novinky v ZOO Ostrava (1. a 2. skupina) 
Návštěva ZOO Ostrava. 

28. 6. 2021 

 
 
 

      Celkem se zúčastnilo 125 dětí. 
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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  16 502 22 

Vzdělávací pořady 6 195 10 

Exkurze 4 143 9 

Kulturní pořady 1 98 4 

Knihovnické lekce 1 20 1 

Dopravní výchova 8 175 9 

Cyklistická soustředění  2 94 9 

Adaptační kurzy 8 169 9 

Ročníkové a třídní projekty 3 82 5 

Klub nadaných dětí  8 125 4 

Školy v přírodě 3 96 12 

Vodácký kurz 1 19 3 

Pravidelná setkávání žáků – redakční rada školního 
časopisu 

24 15 1 

 
 
 
 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Speciální pedagogika, Inkluze, Nadání 4 

Obecná pedagogika 2 

Cizí jazyky – Doplňující studium didaktiky Aj 1 

Jazyk český, Čtenářská gramotnost 3 

Výchovný poradce  1 

Matematika, Matematická gramotnost 3 

Vedení školy, Management, Koučink 58 

Správa školy 7 

První pomoc 19 

Přírodovědné předměty 3 

Počítačová gramotnost 14 
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 Část VII 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Ostatní akce – vzhledem k pandemické situaci byl počet akcí omezen 

1.  Kulturní vystoupení pěveckého sboru  
2.  Divadelní hra 
3.  Den Debrujárů 
 

a) Akce pořádané pro žáky školy - vzhledem k pandemické situaci byl počet akcí 
omezen 

4. Podzimní soustředění 6. tříd – Budišov nad Budišovkou 
5. Podzimní soustředění 7. tříd – Budišov nad Budišovkou 
6. Výběrové soustředění  8. – 9. tříd – Jeseníky (Praděd) 
7. Výběr do sportovních tříd  
8. Zápis do 1. tříd 
9. Rozloučení s žáky 9. tříd 
10. Den profesí 
11. Sportovní zdravotní prohlídky pro žáky 5. a 6. tříd 
12. Letní výběrové soustředění – Karlov (Jeseníky) 
13. Škola v přírodě 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

b) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 
 
                                     ---------------------------- 
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c) Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve šk. roce 2020/2021 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                                
(nebo oblastním)  

v krajském kole v ústředním 
(celorepubl.), příp.  
v mezinár. kole 

Soutěže typu A 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1., 7.,10., 19., 29. místo - 5. roč.     

  
23. místo – 6.roč., 1., 36. místo -7.roč.,  
4. ,15., 26. místo – 8.ročník   

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
1x vítěz kat. F, 6x úspěšný řešitel kat. 
F, 2x úspěšný řešitel kat. E 

 2 x účast bez 
umístění   

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA   48., 80. místo  

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - Olympiáda v AJ 5., 18. místo     

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 8., 10. místo     

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 15. místo     

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

8., 20.,29. místo - 6. roč. 3., 10., 37. 
místo -7.roč., 21., 25., 28. místo – 8. a 
9. ročník.  6. místo   

MATEMATICKÝ KLOKAN 3. místo   

Soutěže typu B 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA   
6., 40. místo  
-1. stupeň  

    1.místo - 2. stupeň  27. místo 

Eurebus – vědomostní soutěž   

9. místo v soutěži 
ZŠ, 37. místo v kat. 
ZŠ a gymnázií 

Soutěže typu C 

Pangea – matematická soutěž   

22., 31. místo –  
5. ročník 
10.,10. místo – 
7.ročník 

Výtvarná soutěž Eurotopie 1. místo     

                           Brouci    1x čestné uznání  

                           Pojmenuj svůj trolejbus účast bez umístění   

                           Akvarijní rybičky na známkách 2. místo   

                           Příroda kolem nás   účast bez umístění 

                           Miluji Opavu 3. místo   

                           Lidice   účast bez umístění 

                           Den Země – Ze života hmyzu  1. místo  

                           Western a koně očima dětí   5. místo 

                           Chráním Zemi !   
2. místo, 5 x čestné 
uznání 

                           Cesta do pravěku   
1.místo –kolektivní 
práce  

                           Mapa mého budoucího světa   účast bez umístění 

Jiné soutěže 

MTB Cross 
1.,1.,1.,2.,2.,4.,4.,4.,4.,5.,5.,5., 6., 
11.,11., 15., 16., 17. místo   

Štafetový pohár   5. místo 

Soutěž - Školní časopis roku 2021  2.,2. a 2. místo  

Účast na soutěží ŠD       

Výtvarná soutěž – „Akvarijní rybičky na známkách“ 3. místo    

Výtvarná soutěž – „J. A. Komenský – Škola hrou“ 1., 2. a 3. místo    
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d) Účast školy na sportovních soutěžích 2020/2021 

Akce nejsou seřazeny podle významu, ale podle data konání. Červeně jsou znázorněny soutěže 

mezinárodní a mistrovství ČR, modře pak krajské akce. 

 

MTB Cross – 25. 9. 2020 – Opava 

 

Umístění: 1. místo  Lamichová Kristýna  

West Kristi 

Štafeta „A“ 

  2. místo  Foltysová Lily Anna 

     Gebauer Adam 

  4. místo  Hodný Vilém 

     Bednář Štěpán 

     Holas Štěpán 

     Adamec Teodor 

  5. místo  Včelka Aleš 

     Bilato Thomas 

     Štafeta „B“     

  6. místo  Slanina Václav 

  11. místo  Warisch Václav  

     Jelínek Jakub 

  15. místo  Štencel Matěj 

  16. místo  Jaroš Štěpán 

  17. místo  Vincker Jonáš 

 

 

MMaSL družstev st. žactva – 27. 9. 2020 – Břeclav 

 

Umístění:  hoši  2. místo 

Šoltys, Stypa, Urbánek, Kavan, Habura, Hodný, Borunský, Včelka, Abbasov, 

Vaněk, Blahut, Ozaniak, Šindelář, Gross, Schwan 

  dívky   3. místo 

Burešová, Finsterlová, Holasová, Cetlová K., Vontrobová, Černíková, Slaninová, 

Přibylová, Vocetková, Vlčková, Štěbrová 

 

 

MČR jednotlivců – 19. – 20. 9. 2020 – Třinec 

 

Umístění: 4. místo  Kavan Štěpán   1500 m př. (4:41,63) 

  5. místo  Stypa, Vaněk, Bednář  4x300 (2:40,19) 

  8. místo  Stypa Vojtěch   100 př. (14,17) 

  9. místo  Vocetková Ema  disk (32,22) 

     Šindelář Josef   oštěp (44,35) 

  13.  místo  Šindelář Josef   disk (39,16) 

  15. místo  Slaninová Eliška  1500 př. (5:48,91) 

  16. místo  Abbasov Teymur  3000 (12:31,46) 

  4. místo v rozběhu Vaněk Ondřej   200 př. (28,04) 
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MMaSL jednotlivců ml. žactva – 28. 9. 2020 – Olomouc 

 

Umístění: 1. místo  Bednář Štěpán   300 (39,66) 

     Bednář Štěpán   60 př. (9,02) 

     Štencel Matěj   1500 (4:55,98)  

 

 

 

MMaSL družstev ml. žactva – 4. 10. 2020 – Blansko 

 

Umístění:  hoši  3. místo 

Holuša, Bednář, Valtr, Kavecký, Vincker, Urbanec, Štencel, Haloda, Brigula, 

Warisch, Podlovský 

dívky  8. místo 

Kernová, Pobořilová, Pavlíčková, Křempková, Ivancová, Bradová, Zajícová, 

Bradnová, Bartošová,Živníčková, Teichmannová, Plachá 

 

 

 

 

Štafetový pohár – 1. 10. 2020 - Vlašim 

Umístění:    5. místo v republice 

Botos, Hertl, Gargoš, Kolář, Pokorová, Babicová, Holušová, Bohdalová, Bureš, 

Vincker, Warisch, Slanina, Pflegrová, Mlýnková, Onderková, Zíková  

 

 

 

 

 

 

 
Část VIII 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí a dalších kontrolních orgánů 
 

a) inspekční činnost provedena ČŠI                        -  

b) kontrolní činnost provedena ČŠI   - 

c) kontrola provedena odborem kontroly MMO - 

d) kontrola provedena KÚ MSK   - 

e) další kontroly           
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Část IX 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

A) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze stát. rozp. 
 

       

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2020 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 

zpět na 
účet 
kraje 

Skutečně čerpáno 
k 31. 12. 2020 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2020 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 

vypořádání 

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

  Neinvestiční dotace celkem 44 681 969,00 0,00 44 681 969,00 44 657 654,00 24 315,00 

  v tom:           

33353 

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 44 612 279,00 0,00 44 612 279,00 44 607 344,00 4 935,00 

     z toho:           

         a) platy zaměstnanců 31 509 431,00   31 509 431,00 31 505 797,00 3 634,00 

         b) OON zaměstnanců 100 000,00   100 000,00 100 000,00 0,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 13 002 848,00   13 002 848,00 13 001 547,00 1 301,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve 

školním roce 2018/2019 - Excelence středních škol 
2019 

    0,00   0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2020 (VII. etapa) 

69 690,00   69 690,00 50 310,00 19 380,00 

33071 
Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol  

    0,00   0,00 

33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách     0,00   0,00 

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, 
středních školách a konzervatořích - modul A 
(mateřské školy) 

    0,00   0,00 

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, 

středních školách a konzervatořích - modul B (základní 
školy) 

    0,00   0,00 

33166 
Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání pro rok 2020 

    0,00   0,00 

 

 Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie    

Účelový 
znak 

Ukazatel 

Poskytnuto 

celkem 
do 31.12.2020 

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 
použito 

celkem 
do 

31.12.2020 

Vratka 

dotace při 
finančním 

vypořádání 

33063 Šablony I -    Cesta kvality a inovace + speciální pedagog 1 661 956   1 661 956 0 

33063 Šablony II -   Moderní výuka + speciální pedagog 2 856 209   995 712   

33063 Šablony III -  Moderní výuka 2 + speciální pedagog 1 292 220   0   

            

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený počet 

k 31.12.2020 

(stat.v. P1-04)    

 Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF 63,8461 63,8461   

 z toho:           pedagogičtí pracovníci x 53,885   

                        nepedagogičtí pracovníci x 9,962   
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A) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 

2020 

Navýšení- 

snížení 

finan. 

plánu 

2020 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 31.12.2020     

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   505,00 -72,00 166,22 599,22 599,22 118,66 0,00 17,78 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

           - prádlo, oděv, obuv 0,00   0,00 0,00 0,00       

           - knihy, učební pomůcky  35,00 -27,00 48,91 56,91 56,91 162,60     

           - drobný  hmot. majetek 50,00 -25,00 -19,11 5,89 5,89 11,78     

           - spotřeba materiálů ostatní 420,00 -20,00 136,42 536,42 536,42 127,72   17,78 

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)     0,00 0,00         

502 Spotřeba energie  1285,12 -104,12 -319,08 861,92 861,92 67,07 53,00 60,76 

v tom - spotřeba vody        120,00 -10,00 -25,38 84,62 84,62 70,52 18,00 21,24 

           - ÚT a ohřev vody 750,00 -80,00 -181,47 488,53 488,53 65,14 20,00 23,22 

           - spotřeba plynu 1,00   -0,77 0,23 0,23 23,00     

           - spotřeba el. energie 399,00 -9,00 -108,36 281,64 281,64 70,59 15,00 16,30 

           - pohonné hmoty a maziva 15,12 -5,12 -3,10 6,90 6,90 45,63     

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

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

511 Opravy a udržování 553,54 152,26 1545,31 2251,11 2251,11 406,68   9,39 

512 Cestovné 45,00 -40,00 -4,73 0,27 0,27 0,60     

513 Náklady na reprezentaci 10,16 -3,16 1,70 8,70 8,70 85,63     

518 Ostatní služby        1096,59 -235,08 -213,08 648,43 648,43 59,13 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 15,00 -3,00 -3,68 8,32 8,32 55,47     

           - služby telekom. a radiokom. 110,00 -10,00 -39,94 60,06 60,06 54,60     

           - nájemné 0,00   0,00 0,00 0,00       

           - konzult., porad. a právní 18,00   0,00 18,00 18,00 100,00     

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

           - nákup služeb ostatní 328,00 -20,00 -112,02 195,98 195,98 59,75     

           - programové vybavení (DDNM) 30,00   31,04 61,04 61,04 203,47     

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

           - internet 21,00   -8,40 12,60 12,60 60,00     

           - správa sítě 60,00   7,38 67,38 67,38 112,30     

           - bankovní poplatky 25,00   -5,43 19,57 19,57 78,28     

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto 0,00   0,00 0,00 0,00       

           - PV 337,59 -177,59 -82,03 77,97 77,97 23,10     

           - LV 142,00 -14,49 0,00 127,51 127,51 89,80     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 23,85 -23,85 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 3,88 

v tom  - platy zaměstnanců   -23,85 23,85 0,00 0,00   21,00 3,88 

    - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 23,85   -23,85 0,00 0,00 0,00     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   7,14 1,20 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     0,00 0,00 0,00   7,14 1,20 

     - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 0,00   0,00 0,00 0,00       

525 Jiné sociální pojištění     0,00 0,00         

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 10,50 -0,50 48,08 58,08 58,08 553,14 0,42 0,13 

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,00 0,00 0,00   0,42 0,13 

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)     0,00 0,00 0,00       
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           - školení a vzdělávání 10,50 -0,50 11,39 21,39 21,39 203,71     

           - ostatní – respirátory (uvést výši) 0,00   36,69 36,69 36,69       

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

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

549 Ostatní náklady z činnosti 44,16 -24,10 8,61 28,67 28,67 64,92 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 44,16 -24,10 -13,06 7,00 7,00 15,85     

          - ostatní 0,00   21,67 21,67 21,67       

      0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 940,18   11,98 952,16 952,16 101,27 18,00 12,00 

558 Náklady z DDNM a DDHM 219,59 -29,59 -126,83 63,17 63,17 28,77     

Ostatní nejmenované položky 2041,30 -20,20 -808,89 1212,21 1211,34 59,34 0,00 0,00 

v tom         0,00         

Účelový příspěvek-přeprava žáků DPMO 261,30 -120,20 -99,96 41,14 41,14 15,74     

OP VVV 1500,00   -504,29 995,71 995,71 66,38     

Mensa 100,00 100,00 -99,80 100,20 100,20 100,20     

Sportovní akce 180,00   -105,71 74,29 74,29 41,27     

  0,00   0,00 0,00         

542 - jiné pokuty a penále 0,00   0,00 0,00         

nedočerpání v položkách celkem     0,87 0,87         

Náklady celkem 6774,99 -400,34 309,29 6683,94 6683,07 98,64 99,56 105,14 

          

           
 

Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2020 

Úpravy 

finančního 

plánu 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2020 

Skutečnost k 

31.12. 2020 

(závěrka) 

Skutečnost  

k plánu 2020 

v % 

Plán 2020 

Skutečnost 

 k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 200,80 -0,80 -109,70 90,30 90,30 44,97     

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

Úroky 15,00   -4,91 10,09 10,09 67,27     

Použití rezervního fondu do výnosů 40,00   -3,73 36,27 36,27 90,68     

Použití fondu investic do výnosů 400,00 60,00 895,23 1355,23 1355,23 338,81     

Použití fondu odměn do výnosů     0,00 0,00         

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   110,00 128,32 

v tom:      0,00 0,00         

 - poplatky za služby     0,00 0,00         

 - pronájmy     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 1500,00 0,00 -467,60 1032,40 1032,40 68,83 0,00 0,00 

v tom: - projekt OP VVV 1500,00   -504,29 995,70 995,71 66,38     

        0,00 0,00         

        0,00 0,00         

respirátory     36,69 36,69 36,69       

      0,00 0,00         

                  

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy celkem 2155,80 59,20 309,29 2524,29 2524,29 117,09 110,00 128,32  
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NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2020 

Navýšení - 
snížení 

finan. plánu 

2020 zřiz. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 
upravený 

finanční plán 

(FP) 2020 

Skutečnost 
k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost k 

plánu 2020 v 
% 

Plán 2020 

Skutečnost 

k 31.12.2020 

(závěrka) 

  6774,99 -400,34 309,29 6683,94 6683,07 98,64 99,56 105,14 

 

 

 

           

ROZDÍL 

 (náklady minus výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2020 

Upravený 

plán 2020 s 

účelovým 
příspěvkem 

  

Celkem 

upravený 

finanční plán 
(FP) 2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 
(závěrka) 

Skutečnost k 
plánu 2020 v 

% 

Plán 2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 
(závěrka) 

  
4 619,19 4159,65 0,00 4159,65 4158,78 90,03 10,44 23,18 

     

HČ-dotace 

od zřizov. 

HČ-dotace 

od zřizov. 
0,87  Zisk z DČ 

      
  Zisk z HČ 

  

Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty, příspěvky z 

městských částí...) 

Hlavní činnost 

   

Plán 2020 

Navýšení 

finančního 

plánu 2020 
zřiz. 

  

Celkem 

upravený 

finanční plán 
(FP) 2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020  
(závěrka) 

Skutečnost  
k plánu 2020 

v % 

  

OP VVV 1 500,00     -504,29 995,71 66,38   

                

                

               
 

               
 

Celkem 1 500,00 0,00 0,00 -504,29 995,71 66,3807   
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Upravený hospodářský výsledek 

Hospodářský 

výsledek  
  

v Kč, na 2 

des. místa 

 - z hlavní činnosti 875,21 

 - z doplňkové činnosti 23 183,07 

Celkem k 31.12.2020 před zdaněním 24 058,28 

Předpokládané zdanění celkem 0,00 

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 24 058,28 

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 24 058,28 

Transfer 0,00 

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 24 058,28 
 

 

   

  

Ukazatel v plné výši   
 

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2020 4 159 650    

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2020 708    

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  5 875    
 

 

       

  

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2020 

Návrh na 

příděl ze 

ZHV 2020 

Návrh  

na převod 

v roce 2020 

Současný 

aktuální stav k 
datu 

zpracování 

Rezervní fond 187 067,52 24 058,28   187 067,52 

Fond odměn 0,00 0,00     

Fond investic   325 947,41 0,00   486 573,41 

Převod z rezervního do investičního fondu x x   x 

        

  
 
 
 
 
 
  

 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

   

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

Běžné opravy a drobná údržba – oprava PC, 
kopírek, videotelefonů, zavírače, travní traktor, 
apod. 

67 814,-- 

Malování, nátěry, opravy WC, opravy rozvodů, 
topenářské opravy a ostatní opravy a údržba 

401 519,-- 

 
 

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 / projektu 
Způsob zapojení 

(doba trvání) 

Počet zúčastněných – přímo 
zapojených / dotčených 

(za celou dobu trvání projektu) 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatníc
h zam. 

- - - - - 

 
 
 
 

Část XI 
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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 
(na celý projekt) 

celkem využité 

Státní fondy 
Mléko do škol,  

Ovoce a zelenina do škol 
poskytování mléka, ovoce a zeleniny 
zdarma žákům 1. a 2. stupně 

Projekt EU Projekt  OP VVV – Šablony II 2 856 209,-  2 798 298,- 

Projekt EU Projekt  OP VVV – Šablony III 1 292 220,-   225 917,70 

Projekt MŠMT - - - 

Jiné projekty - - - 
 

 
Projekty, granty, sponzoři 
 
 
Mimorozpočtové Název projektu Finanční prostředky 
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zdroje v Kč  

celkem využité 

Sponzoři sportu Sportovní zajištění ST      sponzor 1 17 000,- 17 000,- 

Ostatní Výběr SRPDŠ 281 500,- 140 061,- 

Ostatní  
(výběr Sdružení ST) 

Spoluúčast na sportovním vybavení žáků 40 743,- 40 743,- 

Spoluúčast na soustředění žáků 19 808,- 19 808,- 

Výběr příspěvků na provoz sport. tříd 32 500,- -  

Členské příspěvky Sokol Opava 115 800,- 115 800,- 

 

 

 

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) 

Městská policie Opava Dopravní výchova 175 

Knihovna P. Bezruče Knihovnické lekce 20 

Obecní dům Vzdělávací pořady 61 

Mensa ČR Logická olympiáda 168 

Svět techniky, U6 Vzdělávací pořady 83 

Česká spořitelna Abeceda peněz  85 

EKO - KOM Třídění odpadu 323 

Come automaty 
„Jahůdkobraní“ – dodávka pracovních sad 
„Sýrový boxík“ 
„Ovocné bedýnky“ 

276 
250 
75 

 

Část XIV 
 

Účast na dalších akcích 
( vybráno z měsíčních plánů práce ) 
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září  

- Slavnostní zahájení školního roku 
- Úřad práce - beseda pro 9. třídy 
- Fotografování 1. tříd 
- Adaptační program pro 5. a 6. ročníky 
- Dopravní výchova – DH Mírová,3. ročník 
- Dopravní výchova – DH Malé Hoštice, 4. ročník 
- Abeceda peněz – pro 4. A 
- Cesta dějinami města – OKO pro 4. ročník 
- Za tajemstvím soch – OKO pro 3. ročník 

            
říjen 

- Škola v přírodě 1. A + 2. A – Domašov 
- Testování IQ pro zájemce 
- 14. 10. 2020 Uzavření škol z nařízení vlády 

 
 
 
listopad 

- Uzavření škol z nařízení vlády 
- 18. 11. 2020 návrat žáků 1. a 2. tříd do škol 
- 30. 11. 2020 návrat žáků 1. stupně a žáků 9. tříd do škol  

+ střídavá výuka 2. stupně 
 
 
 

prosinec 
- Mikulášská nadílka  

 
 
 
leden  

- Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník  
- Distanční výuka pro 3. – 9. ročník 

 
 
 

únor 
- Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník  
- Distanční výuka pro 3. – 9. ročník 

 
 

 
březen 

- Distanční výuka 1. – 9. ročník 
- Talentové zkoušky – Třída Opava – 

online 
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- Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – Třída Opava/online 
- Fyzikální olympiáda – online 
- Schůzka pro rodiče předškoláků /online 
- Matematická olympiáda - online 

 
 
 

duben  
- Zahájení střídavé prezenční výuky 1. stupně 
- Distanční výuka 2. stupně 
- Zápis do prvních tříd – online 
- Tonda obal na cestách EKO–KOM online program  

pro 3. B, 6. A, 6. C a 9. A 
 
 
květen 
 

- Rotační prezenční výuka 1. stupně 
- Přijímací zkoušky 9. tříd 
- Tonda obal na cestách EKO–KOM online program pro 2. A, 4. A  
- Tonda obal na cestách EKO–KOM online program pro 7. ročník 
- Tonda obal na cestách EKO–KOM online program pro 6. B, S, 9. B, S 
- 10. 5. Zahájení rotační prezenční výuky 2. stupně 
- Talentové zkoušky do 6. A třídy Opava 
- 24. 5. 2021 Prezenční výuka 1. a 2. stupně 
 
 
 

červen  
- Den dětí – Kinder Bueno pro žáky od SRPDŠ 
- Focení 1. stupně 

- Škola v přírodě 3. A 
- Dopravní výchova – 4. A - DDH Malé Hoštice 
- Dopravní výchova – 3. B, 3. C - DH Mírová  
- Škola v přírodě – 1. B a 4. A 
- Vodácký kurz 9. S  
- Výletový týden 
- Preventivní program pro 7. ročník 
- Pangea – matematická soutěž - Praha 
- Škola v přírodě 5. C 
- Škola v přírodě 1. A a 2. A 
- Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd – Kulturní dům na Rybníčku 
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Část XV 
 

Přílohy 
 

A) Hodnoticí zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2020/2021 

 

 
Škola: Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace 

Adresa školy: Englišova 82, Opava 746 01 

Jméno ŠSP: Mgr. Markéta Heinzová 

Funkce: školní speciální pedagog           

Aktuální úvazek ŠSP: 1,0 

Počet žáků školy: 720 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dle statistického vykazování): I. stupeň – 38 
žáků s PO, II. stupeň –  58 žáků s PO 

Počet asistentů pedagoga pracujících na škole: 5 

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

Hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          x 

 (1 - nejhorší, 10 - nejlepší) 
 
 
2. Jaká rizika pro činnost ŠSP ve škole registrujete: 
 
Rizika pro činnost ŠSP: 
 
V době uzavření škol vymizení osobního kontaktu pedagog-žák i sociálních interakcí mezi žáky. 
Nedostatek času pro spolupráci pracovníků ŠPP (společná setkávání), nedostatek času pro práci 
s třídními kolektivy, nespolupráce zákonných zástupců. 
 
Přínos ŠSP pro ŠPP a školu: 
 
Podpora v problémových oblastech žáků (vzdělávacích i výchovných), podpora a pomoc v době 
distančního vzdělávání, komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogickými 
pracovníky, asistenty pedagoga, odbornými pracovníky, metodická podpora, prevence rizikového 
chování (podpora vztahů v třídních kolektivech), příprava adaptačních kurzů, projektových dní, 
účast při zápisech do 1. třídy, spolupráce s odbornými institucemi, řešení rodinných situací. 
 
 
3. Zapojení do DVPP – absolvované vzdělávací a výcvikové akce (ve školním roce):  
 
Zdravotník zotavovacích akcí 
Setkání odborníků na Slezské univerzitě 
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4. Náměty pro zajištění podmínek činnosti ŠSP (potřeby, požadavky na školení, příp. 
vlastní záměry odborného růstu): 
  
Požadavky na vzdělávací akce, školení: 
 
Uvítala bych školení, kurzy s novými praktickými aktivitami pro žáky, jaké možnosti, metody lze 
využívat v rámci reedukačních hodin, při práci s kolektivy tříd, k diagnostice žáků apod. 
 
 
5. Které diagnostické nástroje a didaktické testy jste nově pořídili nebo nově začali 
používat  v tomto školním roce:      - 
 
 
6. Zhodnoťte v procentuálním poměru rozložení poskytovaných poradenských činností     
    ŠSP: 
 
    diagnostická činnost 15%  
    intervenční činnost 58%  
    metodická činnost 10%  
    ostatní, jiné činnosti (jaké) 18% komunikace s rodiči, pedagogy apod. 
 
 
7. Přehled odborných činností školního speciálního pedagoga v tabulkové části. 
a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta péče ŠSP: 
 
 
Pravidelná jednorázová diagnostika byla realizována u 9 tříd. 
Adaptační den nebo aktivity pro podporu vrstevnických vztahů a dobré komunikace v kolektivu 
absolvovalo 16 tříd. 
Pravidelná intervenční a reedukační činnost probíhala při prezenční výuce u 21 skupin. 
Při distanční výuce pak probíhalo pravidelně 17 individuálních (16 dětí, z toho jedno 2x týdně) 
reedukačních hodin a 3 skupinové hodiny. 
V době rotací se tyto skupiny vzájemně prolínaly a průběžně měnily. 
Celkem bylo alespoň jednou podpořeno aktivitami ŠPP 22 tříd (520 žáků). Pravidelná činnost 
probíhala v rámci skupin i individuální péče u 87 žáků a jednorázová diagnostika proběhla u 19 
žáků. 
 
V letošním školním roce je určení počtů dětí velmi obtížné. Vzhledem ke střídání prezenční a 
distanční výuky se některé děti vyskytly ve všech výše zmíněných kategoriích (dívka byla 
diagnostikována v rámci třídy jednorázově a následně docházela se skupinou na pravidelnou 
péči, po přechodu na distanční výuku nemohla hodinu absolvovat se skupinou a měla po celou 
dobu online výuky pravidelnou individuální péči). 
Po návratu do školy potřebovala jednorázovou individuální intervenci. 
 
b/ Počet odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání  
    (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metodické schůzky aj.) : 
 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče - konzultace 
12 + telefonické a online 
konzultace dle potřeby 

- 

Rodiče – besedy, ostatní - - 

Učitelé 
26 + každodenní setkávání 

dle potřeby 
- 

Vedení školy  setkání dle potřeby Pedagogické rady 

SPC, PPP     tel. konzultace dle potřeby  
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Ostatní (OSPOD, policie, 
projekt, praxe, MIKASA, 
setkání školních speciálních 
pedagogů) 

7 + pravidelné konzultační 
hodiny 

Případová konference 
OSPOD 

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

Důvody  Pořadí 

Školní zralost 7 

Problémy v osobnostním vývoji   6 

Vztahové obtíže 2 

Výukové problémy 1 

Poruchy učení 3 

Výchovné problémy a poruchy chování 5 

Péče o žáky s PO 4 

Profesní poradenství 9 

Mimořádné nadání 8 

Ostatní                     10 

 
 
d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠSP:  
 

Zaměření  Počet aktivit 

Prevence školního selhávání 

pravidelné hodiny předmětu speciálně 
pedagogické péče a pedagogické 
intervence, pravidelné hodiny dle 

rozvrhu 

Depistáže, skupinová diagnostika 16 

Primární diagnostika 
6 + diagnostika grafomotoriky v 1. 

třídách 

Práce se třídou (bez diagnostiky) 16 

Reedukace, terapie 

22 hodin týdně dle rozvrhu – 
pravidelně 

individuálně v době distančního 
vzdělávání 

Konzultace, příp. pomoc v přípravě PLPP 
apod. 

dle potřeby 

Součinnost v primární prevenci soc. - patolog. 
jevů  

v rámci práce se třídou  

Podpora vzdělávacích aktivit školy  

Pobytové akce s žáky mimo školu  

Koordinační činnost v rámci ŠPP dle potřeby  

Metodická činnost pro učitele dle potřeby 

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

 

Tvorba metodických materiálů  

Zapojení do projektu školy  

Psaní zpráv, sdělení pro instituce pravidelně 

Jiné – výlety, adaptační dny, zápis do 1. 
ročníku 

15 

8. Zapojení školního speciálního pedagoga do aktivit v rámci prevence rizikových projevů 
chování: 
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Speciální programy pro třídní kolektivy – mapování, upevnění vztahů mezi spolužáky, spolupráce 
s pedagogy při zachycení problémových situací, individuální i skupinová komunikace s žáky dle 
potřeby, adaptační kurzy 
 
 
9. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): 
 

Instituce Ano-ne obsah spolupráce 

PPP ano Komunikace týkající se žáků s PO 

Sociální odbory a kurátor ano Rodinné problémy 

SPC ano Komunikace týkající se žáků s PO 

SVP ne  

Psychiatr ne  

Kliničtí psychologové ne  

Nestátní organizace ano Besedy, preventivní akce 

Policie ČR ano Besedy, preventivní akce, řešení rodinných problémů 

CPIV 
(Centrum podpory inkl. vzd.)  ne 

 

VÚ (Vých. nebo Diagn.ústav) ne  

Klinický logoped ne  

DD (dětské domovy) ne  

Zdravotnická zařízení ano Psychiatrická nemocnice 

Školy základní ano Spolupráce se ZŠ Boženy Němcové 

Školy speciální ne  

MŠ ano  

Městská policie ano Besedy, preventivní akce 

FOD ne  

Zařízení sociální péče ne  

Komise OSPOD ano  

Komise komunitního plánování  ne  

DM (Domovy mládeže) ne  

Krizové centrum pro děti a 
rodinu ne 

 

Intervenční centrum pro 
 osoby ohrožené DN ne 

 

Úřad práce ano Kariérové poradenství 

Firmy, ostatní  ne  

 
 
 
Dne 28. 6. 2021           
          Mgr. Markéta Heinzová, speciální pedagog   
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B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2020/2021 

 
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 - Klára Salzmannová (nyní na MD), Markéta Heinzová  
výchovný poradce pro 1. stupeň -  Lenka Hutařová 
výchovný poradce pro 2. stupeň -  Jana Čížová 
metodik prevence - Ivana Tramplerová 
vedení školy 
Tito pedagogičtí pracovníci vytvořili funkční poradenské centrum, jehož členové se 
scházeli k poradám podle potřeby. 
 
Primární nespecifická prevence: 
1. – 9. třídy Třídnické hodiny – probíhaly 1x za 14 dnů během prezenční výuky  

a minimálně 1 x za měsíc během distanční výuky (na třídnické hodiny byla 
podle situace přizvána také školní speciální pedagožka) 

 
1. třídy Depistáž poruch učení a pozornosti (ŠPP- říjen - listopad) 
 
2. třídy Diagnostika vztahů ve třídě, poruch chování a učení (ŠPP – říjen) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 

      
3. třídy Diagnostika vztahů ve třídě, poruch chování a učení  
                     (ŠPP - říjen - listopad) 
  Dopravní výchova (Policie) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 

 
4. třídy Dopravní výchova (Policie) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 
Vrstevnický program (ŠPP) 

     
5. třídy  Adaptační den (ŠPP) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 

 
     
6. třídy Kyberšikana (hodiny informatiky) 
  Nebezpečí návykových látek  (hodiny Rv) 
  Adaptační den (ŠPP) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 

  
7. třídy Kyberšikana   (PPP Ostrava) 

Nebezpečí návykových látek  (hodiny Rv) 
Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 
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8. třídy Nebezpečí návykových látek  (hodiny Rv) 
  Kyberšikana (hodiny informatiky) 

Řešení vztahových a výukových obtíží vzniklých během distanční 
výuky (ŠPP) 
Vrstevnický program (ŠPP) 

   
9. třídy Poruchy příjmu potravy (Help P3) 
  Kyberšikana  (hodiny informatiky) 
   
 
Šetření klimatu třídy, pohovory s žáky, rodiči i třídními učiteli probíhaly pod vedením 
K. Salzmannové, M. Heinzové a I. Tramplerové napříč ročníky podle potřeby celý školní 
rok během prezenční i distanční výuky. 
 

 

V Opavě dne 29. 6. 2021   školní metodik prevence Ing. Ivana Tramplerová 

 

 

 

C) Zpráva koordinátorů EVVO za školní rok 2020/2021 

 

 
• 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 – seznamujeme se 
s globálními problémy Země 

 
 

• Projekt Emise – distanční forma videoschůzek byla SGO zrušena 
 
 

• Recyklohraní – celá škola zapojena do sběru tonerů, baterií, elektrozařízení 
 
 

• Soutěž ve sběru hliníku - ŠD 
 
     ●    Školy v přírodě – procházky a exkurze v přírodě – 1. A, 1. B, 2. A, 4. A, 5. C 
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• Jahůdkobraní – 1. stupeň 
 
 

• Den Země pořádaný MMO – zrušen 
 
 

• Den Země – výtvarná soutěž „Chráním Zemi“ společnosti Clairo, 
                                účastnili se jednotliví žáci 1. i 2. stupně 
 
 
      ● „Tonda Obal na cestách“ online program společnosti EKO-KOM proběhl ve   
           třídách: 

1. stupeň: 2. A, 3. B, 4. A 
2. stupeň: 6. A,B,C,S, 7. A,B,C,S, 9. A,B,S                                   
14 online besed, účast 323 žáků 

 
 

• Schůzka metodiků EVVO – červen p. Malcherová 
 

 
 
 
 

 
V Opavě dne 28. 6. 2021     Mgr. Věra Malcherová 
         Mgr. Monika Lhotská 
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D) Zpráva výchovných  poradců za školního rok 2020/2021 

 
Ve škole pracují 2 výchovní poradci – Mgr. Lenka Hutařová působí jako výchovná 
poradkyně pro 1. stupeň a má v péči žáky 1. – 5. třídy a Mgr. Jana Čížová působí jako 
výchovná poradkyně pro 2. stupeň a má v péči žáky 6. – 9. tříd. Spolupracujeme se 
speciálními pedagogy Mgr. Klárou Salzmannovou a Mgr. Markétou Heinzovou, 
metodikem prevence Mgr. Ivanou Tramplerovou, s PPP a SPC v Opavě. 
 
 
I. stupeň 
 
V září byl vypracován seznam zdravotně ohrožených žáků a žáků s podpůrnými 
opatřeními. Byla zkontrolována platnost všech posudků. Žádosti o kontrolní vyšetření 
v PPP nebo SPC byly podány v průběhu školního roku 2020/2021.   
Seznam zdravotně ohrožených žáků byl aktualizován v průběhu školního roku a je 
k dispozici všem vyučujícím. Na začátku školního roku byli všichni vyučující v daných 
třídách seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotními problémy 
žáků.  
V průběhu školního roku, v době prezenční i distanční výuky, informovali třídní učitele 
nebo výchovný poradce o změnách vyučující ve třídě.  
 
V letošním školním roce byli na prvním stupni financováni z prostředků MŠMT (NFN) do 
prosince 2020 dva žáci. Pedagogickou intervenci u žáků vykonávala Mgr. Barbora 
Heraltová, Mgr. Dana Jarošová. 

 
1. skupina:  
Mgr. B. Heraltová 
– NFN – 1 žák + 5 žáků (sdílených) 
 
2. skupina: 
Mgr. D. Jarošová  
– NFN – 1 žák + 5 žáků (sdílených) 

 
Od dubna 2021 byly vytvořené nové skupiny pedagogické intervence. 
 

Pedagogická intervence  
(forma pedagogické intervence, která je v kompetenci školy, duben 2021) 
 
1. skupina:  
Mgr. B. Heraltová  

- 4 žáci  
 

2. skupina:  
Mgr. D. Jarošová  

- 3 žáci 
 
  

3. skupina:  
Mgr. M. Heinzová  

- 4 žáci 
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4. skupina:  
Mgr. H. Šebestová  

- 3 žáci 
  

5. skupina:  
Mgr. M. Heinzová   

- 1 žák 
  

6. skupina:  
Mgr. M. Heinzová   

- 1 žák 
 

Ve škole pracují tři asistentky pedagoga ve třídě 5. C paní Věra Polová,  ve třídě 4. A paní 
Marie Palová a v třídě 4. C  paní Miroslava Chromíková. 

 
V tomto školním roce patří pět dětí mezi nadané žáky. 

 
K 18. 6. 2021 je ve škole evidováno 38 žáků 1. - 5. ročníku s PO: 

PO 1: 6 žáků 
PO 2: 26 žáků 
PO 3: 6 žáků 
    

Ve školním roce 2020/2021 byly stanoveny konzultační hodiny VP, rodiče žáků využívali 
především konzultace po individuální domluvě.  
 
 
II. stupeň 
 
4. září se žáci devátých tříd zúčastnili besedy s pracovnicemi Úřadu práce Opava, které 
je seznámily s uplatněním studentů středních škol na trhu práce. V průběhu měsíce září 
byli žáci informování o možnostech studia na středních školách v opavském regionu, o 
otevíraných oborech a o náplni přijímacích pohovorů. Informace o přijímacích pohovorech 
byly sděleny také třídním učitelům pátých a devátých tříd.  
 
Byla provedena kontrola platnosti vyšetření u žáků se specifickými poruchami učení. Tito 
žáci byli přiřazeni dyslektickým asistentkám pí uč. L. Rychtové, pí uč. E. Gracové, pí uč. 
M. Illíkové, pí uč. J. Špilháčkové, pí uč. R. Bednářové, pí spec. pedagožce K. 
Salzmannové, která vedla předmět speciálně pedagogické péče, a pí uč. M. Pavlíčkové. 
Celkem bylo na II. stupni 13 žáků s 1. stupněm PO, 42 žáků s 2. stupněm PO a 1 žák s 3. 
stupněm PO (ze 7. A, který se na naši školu vrátil ze ZŠ při PL). Dále byl také vypracován 
seznam žáků se zdravotními problémy. S žáky se specifickými poruchami učení a 
zdravotními problémy byli seznámeni všichni vyučující. 
 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a distanční výuce se v letošním školním 
roce nekonala „Burza středních škol“ ani „Den profesí“.  
 
Žáci i rodiče žáků 9. tříd byli průběžně informováni o „Dnech otevřených dveří“ i besedách 
s řediteli středních škol Moravskoslezského kraje, které se konaly online. 
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V lednu byly žákům rozdány přihlášky na střední školy. Byli také seznámeni se způsobem 
přijímacího řízení dle znění vyhlášky o přijímacím řízení. 
 
V průběhu konání přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků.  
 
V červnu 2021 opustí naši školu 81 žáků (73 žáků 9. ročníku, 7 žáků 5. ročníku, kteří byli 
přijati ke studiu na Mendelově gymnáziu Opava - z 5. A – 2 žáci, z 5. B – 3 žáci, z 5. S – 2 
žáci a 1 žák z 8. A). 
 
 
Přijatí žáci podle typu školy 
 
Gymnázium   - 22 žáků (30,14 %) 
(Slezské gymnázium, Opava - 10, Mendelovo gymnázium, Opava – 11, Sportovní 
gymnázium – 1) 
 
SOŠ (maturitní obory) - 47 žáků (64,38 %) 
 
SOŠ (výuční list)  - 4 žáci (5,48 %) 
 
 

 9.A 9.B 9.S 
Slezské gymnázium 1 4 5 
Mendelovo gymnázium 4 2 5 
Sportovní gymnázium 0 0 1 
SOŠ maturita 16 16 15 
SOŠ VL 3 1 0 

 
S možností studia na středních školách byli postupně seznamováni také žáci osmých tříd. 
 
 
 
 
V Opavě 21. 6. 2021    Zpracovala:  Mgr. Lenka Hutařová 
                  Mgr. Jana Čížová 
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D) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok   

                                           2020/2021 

   
 

Činnost školní družiny byla řízena ŠVP ŠD a celoročním plánem školy. 

V tomto školním roce pracovalo v ŠD 8 oddělení  a 1 oddělení ŠK. 

V ŠD bylo zapsáno v 1. pololetí 201 dětí, v 2. pololetí 202 dětí.  

V ŠK bylo zapsáno 49 dětí. 

 
 
Práce a činnost v ŠD a ŠK: 
 
Práce v ŠD a ŠK byla zaměřena na rekreační a zájmovou činnost, jejímž cílem bylo 
vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času prostřednictvím různorodých 
činností v jednotlivých odděleních. 
 
Z důvodu epidemiologických opatření nebyla v letošním školním roce realizována 
zájmová činnost v kroužcích.  
 
Každý měsíc probíhala celodružinová výtvarná soutěž a práce dětí byly vystaveny ve 
vstupních prostorách ŠD.  
 
V případě příznivého počasí jsme pro trávení volného času využívali školních družinových 
průlezek. 
 
S lesníky Českých lesů jsme uspořádali sběr kaštanů. 
 
Celoročně se účastníme sběru hliníku. 
 
 
Vychovatelky a vychovatelé se během uzavření školy podíleli na distanční výuce u žáků 
prvního stupně, kteří potřebovali individuální podporu: 
 
p. vych. Jakub Palkovič   -    čtení (2. ročník) 
pí vych. Miroslava Běčáková   -    čtení (1. ročník) 
pí vych. Ivana Schwanová  -    vlastivěda, přírodověda, čtení (2. ročník) 
pí vych. Jana Vaněčková  -    český jazyk, matematika, čtení (2. a 5. ročník) 
pí vych. Lucie Vainarová          -    český jazyk, matematika (5. ročník) 
p. vych. Drahomír Streit            -    český jazyk, matematika, čtení (3. ročník) 
 
 
Vychovatelé a vychovatelky rovněž zajišťovali provoz skupiny určené pro děti pracovníků 
kritické infrastruktury. 
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Akce, do kterých jsme se zapojili: 
 
Výtvarná soutěž „Akvarijní rybičky na známkách“ – 3. místo 
 
Výtvarná soutěž „J. Á. Komenský – Škola hrou“ - 1. místo (kolektivní prostorové práce) 
            2. místo (kolektivní prostorové práce) 
            3. místo (kolektivní prostorové práce) 
 
Školní dobročinná sbírka „Sněhuláci pro Afriku“ 
 
 
Organizace ŠD a ŠK : 
 
Provoz:   6.00  -   8.45 hodin 
              11.45  - 17.00 hodin 
 
 
Rozdělení oddělení : 
 
1. oddělení:   1. C, 1. A                pí vych. Jana Vaněčková 
2. oddělení:   1. B, 1. A                pí vych. Miroslava Běčáková 
3. oddělení:   4. třídy                    p. vych. Jakub Palkovič 
4. oddělení:   3. C, 3. A                pí vych. Ivana Schwanová                                             
5. oddělení:   3. B, 3. A                p. vych. Drahomír Streit 
6. oddělení:   2. C, 2. A                pí vych. Miluše Vilímcová   
7. oddělení:   2. B, 2. A                pí vych. Anna Vainarová 
8. oddělení:   4. třídy, 3. A, 2. A   pí vych. Lucie Vainarová 
 
Školní klub                                   pí vych. Lucie Vainarová 
 
Školní asistent                             pí Andrea Ščudlíková                                                                                    
  
 
 
Pracovní úvazky vychovatelek a vychovatelů v ŠD : 
 
p. vych. Jakub Palkovič   -    21 hod. (vedoucí vychovatel) 
pí vych. Miroslava Běčáková   -    30 hod. 
pí vych. Anna Vainarová       -    11 hod. 
pí vych. Ivana Schwanová  -    30 hod.   
pí vych. Jana Vaněčková  -    30 hod.  
pí vych. Miluše Vilimcová    -    11 hod. 
pí vych. Lucie Vainarová  -    30 hod. 
p. vych. Drahomír Streit               -    30 hod. 
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 
 
ŠD a ŠK se v tomto školním roce zapojily do OPVVV – šablony II v těchto oblastech: 
 
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK (p. vych. J. Palkovič + ostatní vychovatelé) 
 
Kluby pro účastníky ŠD/ŠK: 
- Klub zábavné logiky a deskových her (p. vych. J. Palkovič) 
- Badatelský klub (pí vych. I. Schwanová) 
- Klub sociálních a občanských dovedností (p. vych. D. Streit) 
- Badatelský klub (O. Škrabal - externí pracovník) 
-    Projektové dny mimo ŠD/ŠK (p. vych. J. Palkovič, J. Vaněčková, M. Běčáková) 
      
 
 
                                                                                            Mgr. Jakub Palkovič 
                                                                                              vedoucí vychovatel 
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F) Další významná ocenění a skutečnosti ve školním roce 2020/2021 
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           Městský úřad Bílovec  24. 06. 2021 
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Výroční zprávu spolu s pedagogickým sborem vypracoval  ředitel školy:  
 
Mgr. Jan Škrabal            V Opavě dne 10. 10. 2021 

 


