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Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková 

organizace 

Adresa školy: 

 

Otická 18, 746 01 Opava 

Telefonní kontakt: 

 

736513866 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

 

Webové stránky školy: 

 

www.zsoticka.opava.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Jiří Kupčík 

Zástupce statutárního orgánu: 

 

 

Zástupce ředitele školy: 

 

Mgr. Hana Štellarová 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Libuše Martínková 

Školní psycholog: 

 

Mgr. Alena Stoczková 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Drahomír Streit 

Složení školské rady: 

 

 

 

Zdeňka Hájková, Dáša Žurková, Pavel Stehlík, Sabina 

Martikánová, Petr Czudek, Zdeňka Wandrolová 

Charakteristika školy: 

 

 

 

 

 

Škola je tvořena oběma stupni, součástí je školní 

družina. Od šestého ročníku zřizujeme třídy 

s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů. 

 

 

Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy 

Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně bylo ve školním roce 

devět, na vyšším stupni jedenáct.  

Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se v 20 

kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, 

keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační 



učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno nové hřiště vhodné pro míčové 

sporty, využitelné i pro atletiku. 

Školu navštěvují děti ze spádové oblasti, ale také z jiných městských částí, které tvoří nezanedbatelnou část. 

Na vyšším stupni základní školy je i velká část dětí dojíždějících z okolních vesnic.   

Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 5. ročníku. Školní družina 

využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy a prostor školního dvora. K dispozici jsou 

prostory školy i odborné učebny. 

Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou 

počítačem a telefonem. 

Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet, automat pro zdravou výživu (školní 

mléko), škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

Kroužky – děti se měly možnost zapojit do kroužků ve škole (sportovní, angličtina) a kroužků ve školní 

družině. 

Vybavení školy 

Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Postupně jsou třídy 

vybavovány novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se 

podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech a výtvarné práce 

žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně, tematicky v různých obdobích roku. Nově byly pořízeny bidety 

na dívčích hygienických zařízeních. 

Součástí tříd prvního stupně a některých tříd druhého stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s kobercem. 

Většina tříd je vybavena audiovizuální technikou. Všechny třídy jsou vybaveny notebooky pro použití ve 

výuce, které mají pevné připojení na internet. Dvě třídy nižšího stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí, 

další dvě dataprojektorem s promítacím plátnem. Spolu s odbornými učebnami – fyzika, chemie, cizí jazyk 

přispívají k zavádění ICT do výuky a používáním moderních metod ve výuce. 

Pokračujeme ve vybavování kabinetů moderními pomůckami pro výuku.  

Škola má k dispozici 26 žákovských stanic připojených k internetu, dalších deset je propojeno s interaktivní 

tabulí či diaprojektorem a připojeny k bezdrátové síti, dalších dvacet je využíváno pedagogickými i 

administrativními pracovníky. Všechny učebny jsou pokryty bezdrátovým i pevným připojením k internetu.  

Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. 

Větším problémem začínají být dřevěná okna na obou budovách. Přes stálé upozorňování na brzy havarijní 

stav – okna nejdou otevřít, prohnilé rámy – je tento investiční problém ze strany zřizovatele odsouván. 

Škola nemá vlastní prostředky na takto rozsáhlý úkol. Zateplení budovy je stejný problém. Z prostředků 

školy byly nahrazeny dveře ze zadní části budovy, které byly ve špatném stavu a zcela bez izolačních 

vlastností. Byly vyměněny také dveře u tělocvičny. 

Výchovně vzdělávací práce 

 

V několika ročnících nižšího stupně využíváme v pedagogickém procesu i účast rodičů. Přicházejí do tříd za 

žáky, kde povídají o svém povolání, jak se k němu dostali, jaké přináší uplatnění. Děti tak mohou získat 

neocenitelné informace o světě práce. Druhou stránkou je, že rodiče získají povědomí o náročné práci 

učitele. 

Ve školním roce byla speciální péče věnována celkem 61 žákům se speciálními poruchami učení, z toho 23 

normativních žáků.  



V první třídě bylo vyučováno čtení genetickou metodou. Také jsou ve výuce nižšího stupně využívány 

prvky výuky matematiky podle Prof. Hejného. Vzdělávání pedagogů směřuje k rozšíření znalostí v těchto 

oborech, stejně jako rozvíjení práce s ICT.  

Na vyšším stupni jsou do výuky začleňovány práce s laboratorní technikou vysoké úrovně – použití čidel a 

zpracovávání výsledků měření pomocí počítačových programů. Tuto techniku se nám podařilo získat díky 

projektu s Ostravskou univerzitou. V minulém roce jsme také vstoupili do projektu na podporu 

přírodovědného vzdělávání NatTech. Tento projekt vyhlásilo MŠMT a díky spolupráci se MSZeŠ Opava se 

žáci mají možnost seznámit a při výuce používat vybavení laboratoří pro chemii, fyziku a přírodopis na této 

škole. Mohou tak prakticky ověřovat teoretické poznatky.  

Cením si také spolupráce s POE Educo, díky níž jsme získali zdarma možnost využít sofistikovaný 

programu pro profesní orientaci žáků, odborné poradenské konzultace s rodiči i žáky. 

V letošním školním roce jsme zaznamenali velké úspěchy na poli vědomostních i sportovních soutěžích. 

V obou uvedených oblastech to byla republiková umístění, podrobněji v části – soutěže.  

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí 

vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích a také při přijímacích 

zkouškách na střední školy. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím 

vlastních pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště v těchto oblastech – zvyšování znalostí 

v oboru psychologie a pedagogiky, komunikační dovednosti, moderní metody vzdělávání. Ve škole působí 

výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence a tři zdravotníci vyškolení pro školní 

zotavovací akce.   

V pěti odděleních školní družiny pracují čtyři vychovatelky a jeden vychovatel.  

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

Základní vzdělávání  

79-01-C/01 Základní škola  

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků 

 

Pedagogičtí pracovníci 
z toho bez odborné kvalifikace 

38 37,077 

3 3 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

7 7,25 

0 0 

 

 

Průměrný plat pedagogického 

zaměstnance 

26888 

Průměrný plat nepedagogického 

zaměstnance 

13427 

 

 

 



Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

 

Základní škola 

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 

530 2 64 3 51 2 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 53 53 0 0 

2. 50 50 0 0 

3. 28 28 

0  

0 

4. 46 41 5 0 

5. 46 36 10 0 

Celkem za 1 st. 223 208 15 0 

6. 80 39 40 1 

7. 77 22 53 2 

8. 80 23 56 1 

9. 49 15 34 0 

Celkem za 2. st. 286 99 183 4 

 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

509 40 0.08 

 

 

 

d)  Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 

 

15 



Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

31 

Střední vzdělání 

 

0 

Střední vzdělání s výučním listem 

 

3 

Neumístěno 

 

0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 

49 

 

 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 4 246 2 

Pobytové semináře pedagogů    

Adaptační pobyty žáků 

2 (3 

denní) 162 9 

Akce v rámci volného času    

Práce se třídami 12 248 8 

 

 
 6. ročník  
adaptační kurz  

 třídenní poznávací a zážitkový program  

 cílem bylo stmelení třídních kolektivů a navození dobrého vztahu s třídními učiteli  
 
projekt "Volný čas"  

 realizován v hodinách občanské výchovy  

 cílem bylo poznání aktivit ostatních žáků a návod na smysluplné trávení volného času  
 
program "Vztahy ve třídě" organizace Centrum nové naděje  

 zaměřen na vztahy ve třídě  

 poskytl učitelům návod, jak pracovat s žáky, byly vytipovány možná rizika jednotlivých tříd (problémy 
jednotlivců, odstrčení, náznaky šikany...)  

 
7. ročník  
projekt "Stop rasismu!"  

 realizován v rámci hodin občanské výchovy  

 žáci se seznámili s rozdílnostmi mezi lidmi v oblasti rasové i kulturní  

 závěr: nenávist není řešení, stop rasismu  
 
dvouletý program "Buď OK" organizace Renarkon  

 realizovány dva ze šesti bloků  

 první zaměřený na vztahy ve třídě  

 cílem bylo ověřit klima třídy, pojmenovat případné rizika, hrozby  



 třídní učitelé dostali od lektora zpětnou vazbu o stavu své třídy  

 na konci dubna druhý blok šikana  

 pojmenování problému, uvědomění si jeho nebezpečnosti  

 lektoři dále pokračovali ve snaze prohloubit důvěru ve třídě, posílit vztahy  

 v červnu třetí blok zdravý životní styl  

 správné trávení volného času  
 
kyberšikana (Den zdraví na škole)  

 hodina zaměřená na rizika internetové komunikace a případných hrozeb, které souvisejí s využíváním 
moderních technologií  

 ukázka skutečných příběhů, které se staly ve světě  

Celkem prošlo péčí speciálního pedagoga 420 žáků školy ve skupinách či jednorázově. Práce byla 

převážně zaměřena na problémy v osobnostním vývoji, vztahových obtížích, výukových 

problémech, výchovných problémech a poruch učení, mimořádného nadání. Individuální konzultace 

byla poskytnuta rodičům ve 35 případech, pedagogům v 52.  

Byly uskutečněny dvě vzdělávací akce pro rodiče s tématikou problematiky dospívání dětí a vztahy 

v rodině. Probíhá spolupráce s organizacemi zabývajících se touto tematikou. 
8. ročník  
socializační kurz  

 práce s již fungujícími třídními kolektivy  

 zaměření na prožitkové aktivity  
 
přednáška o kyberšikaně v Bezručově knihovně  
poruchy příjmu potravy  

 učivo v rámci hodin občanské výchovy  

 seznámení s anorexií a bulimií a jejími riziky  
 
Projekt "Drogy Ne!"  

 uskutečněn v hodinách občanské výchovy  
 

 Projekt Bezpečně On-line pod patronací opavského magistrátu a PPP v Opavě  

 realizován ve všech třech osmých třídách v květnu  

 cílem především kyberšikana, nebezpečí internetu, internetové komunikace  

 zdůraznění hrozeb internetové komunikace  
 

 

 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Odbornost, metodika, moderní formy 10 

Psychologie, pedagogika, komunikace, hodnocení 39 

EVVO 4 

Výchovné poradenství 2 

Řízení 4 

Kurzy LVVZ, zdravotník 3 

Právní minimum 30 



  

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Akce organizované školou  

- projektové dny školy –  

o Den profesí – spolupracujeme s mnoha opavskými podniky. Žáci se v tento den 

seznámí osobně s řadou profesí, mají možnost se podívat přímo do výroby, podívat se 

na obory, které si budou volit pro svůj budoucí profesní život, navštíví střední školy. 

Tento projektový den je určen žákům vyššího stupně. Během své docházky tak mohou 

získat povědomí o možnostech uplatnění v Opavě a okolí.  

o Den jazyků a světový den – slouží k zdokonalení jazykových schopností. Třídní 

kolektivy či studijní skupiny v cizím jazyce většinou prezentují danou zem, oblast či 

odvětví. Mohou zvolit angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu a ruštinu. 

Projektový den přispívá k užití jazykových schopností v praxi, poznávání a 

seznamování se s kulturami různých zemí. Cílem je učit žáky toleranci k odlišnostem 

kultur a jejich vnímání. 

o Den zdraví – spolupracujeme se Slezskou nemocnicí, Hasičským záchranným sborem, 

městskou i státní policií, organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem, 

Střední zdravotnickou školou v Opavě a mnoha dalšími. Všichni žáci školy jsou 

rozděleni do skupin, kterým se věnují odborníci v dané oblasti. Žáci získají jiným 

způsobem informace o poskytování první pomoci, o tom, jak se chovat v kritických 

situacích, kde hledat pomoc v krizových chvílích, jak se chovat a jednat bezpečně. 

o Den Země – je určen problematice životního prostředí. Spolupracujeme s SVČ, 

organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí, žáci se seznámí 

s technologií zpracování odpadů a odpadků ve městě.  

- Den otevřených dveří 

- Adaptační kurz – pro žáky nově vznikajících šestých tříd. Je to již několikaletá tradice, jejímž 

cílem je dobře nastartovat nové kolektivy. Jedná se o dvou až třídenní akci, jejíž program je 

pečlivě naplánován ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a školním speciálním 

pedagogem tak, aby se čas maximálně využil pro vybudování základů dobrých vztahů ve třídě. 

- Socializační kurz – pořádaný pro žáky osmých ročníků. Zde spolupracujeme s organizacemi, 

které se specializují na klima třídy, budování vztahů v kolektivu, prevenci negativních jevů. 

Toto období jsme zvolili již před lety právě proto, že v této době dochází ve vývoji dětí ke 

zlomu a je třeba zapracovat na nových podobách vztahů ve třídě a pomoci žákům v orientaci 

v sobě samých. 

- školní ples 

- vánoční a velikonoční výstava žákovských prací 

- každoroční zpívání koled na schodech 

- divadelní představení žáků 2. st. pro žáky 1. st. a děti z MŠ 

- Mikulášský den a Den dětí pro žáky 1. stupně a pro děti z MŠ Otická a MŠ Riegrova 

o Žáci devátých tříd tradičně připravují tento den pro své mladší spolužáky. Velmi 

oceňovaná je i příprava dne pro děti v mateřské škole na ulici Otická ze strany učitelek 

a rodičů dětí školky. 

- Organizace matematické olympiády pro celý okres  

 okresní a krajské kolo - všechny kategorie – pořádáme dvě okresní kola olympiády pro 

cca 150 žáků ze škol v opavském okrese. Je to velmi náročné na organizaci i pro 

pracovníky školy, kteří věnují přípravě čas a přizpůsobují výuku. Přestože organizace 

olympiád spadá pod SVČ, považujeme toto za dlouhodobou tradici školy.  

- okresní kolo matematické soutěže Pythágoriáda ve spolupráci se Slezskou univerzitou 

- sportovní soutěže v míčových hrách pro okres Opava – velmi náročné na organizaci dne bez 

možnosti použití tělocvičny 



- matematické hrátky pro žáky 5. tříd opavských základních škol 

- matematická soutěž - Dejme hlavy dohromady – s MGO a ZŠ Hlučín 

- soutěže – ZOO, školní kola olympiád MO, BiO, ChO, FO, OČj, OAj, ZO, Klokan 

- lyžařské kurzy – pro žáky 7. tříd a 2 kurzy pro žáky 1. - 5. tříd 

- škola v přírodě pro všechny třídy 1. stupně – považujeme za dobré umožnit dětem pobyt v 

přírodě 

- pravidelná spolupráce s MŠ Otická a MŠ Riegrova – každý měsíc akce pro jejich děti 

- soutěž v piškvorkách, sudoku (pro žáky školy a pro žáky z Opavy) 

- exkurze – Úřad práce, Flora Olomouc, Dlouhé stráně, Planetárium, opavské podniky, kulturní 

organizace 

- výzdoba Slezské nemocnice pracemi žáků 

- sportovní soutěže Opavská liga škol – florbal 

- miniolympiáda v jazyce anglickém pro 1. stupeň 

- kroužky ve škole – angličtina, němčina, florbal, basketbal, atletika, relaxační, novinářský 

 

b) Účast na dalších akcích  

- zapojení v projektu Ostravské Univerzity „Nové přístupy k využití ICT ve výuce 

přírodovědných předmětů“ 

o tato spolupráce přináší již druhým rokem možnost využít k obohacení výuky 

profesionální měřící techniku včetně čidel, škola získala i několik notebooků 

s vědeckým softwarem pro práci s těmito přístroji. Žáci tak mají možnost pracovat 

s přístroji na vysoké vědecké úrovni a dostat se tak k moderním vědeckým metodám. 

Hodnota zapůjčených sad jde ke statisícům. 

- Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK (Nat Tech) 

o Spolupráce se MSZŠ Opava a Gymnáziem Hladnov – jedná se o spolupráci na základě 

podpory MŠMT a MSK směrovanou k přírodovědnému vzdělávání v kraji 

o Profesní růst – projekty Ostravské univerzity zaměřené na růst osobnosti učitele, 

techniky komunikace, zvládání náročných situací ve škole, schopnosti sebereflexe, 

spolupráce při řešení úkolů, zavedení pozice mentora ve škole. Všechna časově náročná 

školení a kurzy jsou hrazeny z prostředků projektu, získáváme tak přístup ke kurzům, 

které bychom z prostředků na vzdělávání hradit nemohli.  

- Mentoring a peerlearning 

o Jedná se o zapojení do projektu s cílem rozvoje profesní dovednosti a kolegiální 

podpory uvnitř školy. Je zřízena pozice mentora ve škole. Touto cestou bychom rádi 

zlepšili dovednosti sboru v oblasti spolupráce, efektivního řešení problémů apod.  

- sportovní soutěže – Opavská liga škol, Opavské vánočky 

- testování žáků 9. ročníku 

- testování žáků 5. ročníku 

- olympiády v F, Ch, Bi, Z, Aj, Č, D 

- volejbalový turnaj učitelů okresu Opava 

- soutěž v angličtině pro žáky 4. a 5. tříd, pořádaná ZŠ Vrchní 

- Kulturní akce – divadelní, hudební a filmová představení, knihovnické lekce pořádané 

Městskou knihovnou P. Bezruče 

- Bruslení -  žáci 1. i 2. stupně 

- Lyžařská školička pro žáky prvního stupně 

- Dopravní výchova 2., 4., 8. tříd 

- Čas proměn – pořad v rámci výchovy ke zdraví – 6. tř. 

- Cyklus besed s Hasiči – žáci 2. a 6. tříd 

- Vítání občánků – žáci ve školní družině připravují program pro tuto akci 

- Účast na akcích pořádaných SMO – kulturní léto, výstavy, soutěže… 

- Pořadatelství Opavských vánoček 

- Provoz otevřeného hřiště 



- Podpora BK Opava a SK Pema  – hodiny v tělocvičně pro minižáky a mládež 

- Nabídka kroužků ve škole 

- Aktivní účast v EVVO, spoluúčast na Dni Země pro město Opava 

o Žáci i učitelé se aktivně podílejí ve svém volném čase na organizaci a přípravě 

stanoviště v tento den pro občany Opavy. Účast naší školy je vždy velmi kladně 

hodnocena a úroveň připravených aktivit velmi ceněna. 

- Konverzační soutěž v jazyce anglickém, německém ve Šternberku – tady pravidelně 

obsazujeme medailová místa, byť se utkáváme s žáky ze škol zaměřených na výuku cizích 

jazyků 

 

 

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  

- Díky omezeným finančním prostředkům města v další spolupráci zatím nepokračujeme, 

přestože máme společně přichystané další téma spolupráce. 

 

d) Aktivity školy ve spolupráci s dalšími subjekty 

 

- OSTROJ a. s. – na jaře roku 2014 oslovila společnost Ostroj opavské školy k předložení návrhu 

modelu na zlepšení technického vzdělávání na základních školách. Náš projekt, který 

zahrnoval zapojení nejen naší školy ale i dalších škol města i okresu získal největší podporu 

vedení společnosti i jejích zaměstnanců. Podařilo se nám zahájit pilotní projekt pro tři opavské 

školy a tři vesnické školy s celkovým finančním přínosem 852.000,- Kč. Podporované budou 

oblasti robotiky a modelování v 3D. Spolupracujeme také se středními školami – SPU a UPŠ 

Opava, SŠT Opava 

- HERTIN – Výzva č. 51 – Sdílím, sdílíš, sdílíme – podpora tabletů ve výuce. Přínos pro školu 

436.000,- Kč 

- Slezská univerzita – Pythágoriáda, matematické soustředění 

- Dejme hlavy dohromady – ZŠ Hlučín, Hornická, Mendelovo gymnázium Opava 

- KOKOS – korespondenční soutěž – Gymnázium M. Koperníka v Bílovci 

- PIKOMAT – korespondenční soutěž MFF UK Praha 

- Den zdraví - Slezská nemocnice, SZŠ Opava, ČČK, Městská Policie Opava a Policie ČR, 

HZS Opava, Slezské gymnázium, Eko-kom Praha, sdružení ADRA 

- Den profesí – stř. školy v Opavě, Brano, Strojírna Vehovský, Ostroj, Komas, Hagemann, 

Transa, 1. slezská strojní 

- Den Země -  SMTP - čištění opavských řek a jejich okolí, výstavy, čištění ptačích budek 

- Lesní pedagogika – SLŠ Hranice na Moravě 

- EVVO – projekt KÚ spolufinancovaný SMO 

- Spolupráce s MSZeŠ – přírodovědné projekty, EVVO 

- Spolupráce se ZOO Ostrava – pravidelná účast na soutěžích 

- Partnerství na projektu OU – využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů (zdarma získání 

technologie pro pokusy prostřednictvím PC) 

- MMO – účast 9 pedagogů na semináři „Třídnická hodina“  

- NPÚ – navázaná spolupráce i se sdružením Za Opavu – roční edukační program. Zvolené téma 

si klade za úkol umožnit dětem vytvořit si kladný vztah ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. 

Děje se tak přednostně na úrovni regionu, ze kterého děti pocházejí. Zde totiž vznikají přímé 

osobní vazby k místu i k lidem, zde se mohou děti nejlépe podílet na účinné ochraně krajiny či 

pamětihodností, vyslovit se k rozhodnutím místních zastupitelských orgánů nebo se 

plnohodnotně zapojit do života místní komunity. 

Edukační program se zaměřuje na oblast nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně 

historických sídel, přírodních zajímavostí, kulturní krajiny a archeologických památek. 



 

 

e) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ) 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 
kole 

Soutěže typu A 

A01) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA   1x2. m   

A02) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 1x1., 1x3.m 1x3.m   

A03) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 1x2. m, 1x3. m 1x1.m, 1x2. m, 1x9. m 1x2.m. 

A04) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA       

A05) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - OLYMPIÁDA v Aj 1x2. m, 1x6.-7. m     

A06) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE       

A07) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1x5.m     

A08) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1x1. m, 1x2. m, 1x5. m 1x1. m   

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN  1x1.m, 2x4.,m, 1x9.m     

A11)  ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ       

A13) PYTHAGORIÁDA 

2x1.m, 2x2.m, 
1x3.,2x4.,1x5.,1x6.,2x7. 1x1.m.   

A17) NÁŠ SVĚT       

A18) EVROPA VE ŠKOLE       

A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ       

A30) SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ       

    

    

Soutěže typu B 

B01) POHÁR VĚDY - OLYMPIÁDA FYZIKY A DALŠÍCH VĚD       

B03) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN       

B06) BOBŘÍK INFORMATIKY       

B08) MLADÝ DEMOSTHENES       

B09) LOGICKÁ OLYMPIÁDA   1x8. m   

B13) MISTROVSTVÍ ČR V DESKOVÝCH HRÁCH       



B18) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ LIDICE       

B19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA - DĚTSKÁ SCÉNA 2014 1x2. m     

B20) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE       

B21) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ       

B25) KOMENSKÝ A MY       

B52) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT       

B55) ZLATÝ LIST       

B58) EVROPSKÉ SRDCE       

B59) ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2014       

B70) EURORÉBUS       

       

    

Soutěže typu C 

C1) MÁME RÁDI PŘÍRODU       

C2) ZLATÁ STRUNA       

C3) DĚTI MALUJÍ KONTO BARIÉRY       

C4) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ       

C5) KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK       

C7) PŘÍRODA OBJEKTIVEM - ROČNÍ PROMĚNY       

C8) SICE RŮZNÍ, ALE STEJNÍ       

C10) AMADEUS 2014       

C12) EKOFÓR 2014: S HUMOREM NA PŘÍRODU       

C13) MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ       

C22) EXPEDICE MARS       

C25) BIBLE A MY       

C27) PROMÉTHEOVÉ       

C28) BALTIE 2014       

    

Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze 

Liga sportu 21013/2014 1x3.,1x4.m.     

B41) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU 1x4.,2x9.,1x10.m.   1x5.m. 

B43) FLORBAL 8x1.m 4x1.m 1x1., 1x2., 1x5.m. 

Florbal - pohár ministra ŠK       

B44) PŘESPOLNÍ BĚH - BĚHÁME S BK TOUR 2x3. m, 1x3. m     

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x1.,1x2.,1x3.,1x4.,1x8.m.     



Atletický trojboj 1x1.m.     

B46) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP       

B47) VYBÍJENÁ  1x1. m     

B48) BASKETBAL ZŠ 1x1.,1x2.,1x3.,1x4.m.     

B49) PLAVÁNÍ 1x1.,1x2.m.     

MINIVOLEJBAL 1x1.m.     

B50) MINIFOTBAL ZŠ 1x3.m     

Vánoční laťka 1x2., 2x4.,1x10.m.     

Memoriál M. Fišera 1x5.,2x6.m.     

C32) BASKETBAL - AND1 CUP       

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR       

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ       

    

    

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky 1x2.m, 2x3.m.     

Matematický maraton 1x7. m     

O cenu primátora       

Vánoční strom       

Soutěž ve stavění ze stavebnice Merkur 3x v 1. desítce      

In-line závody 9x1. m, 14x2. m, 12x3. m     

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR     1x2. m 

Okresní liga v miniházené 1x1. m     

Florbalový turnaj pro žáky nižšího stupně  2x2. m   1x5. m 

Keramická soutěž pro družiny  1x1. m, 1x3. m     

Piškvorkářský maraton  1x1. m, 2x2. m,      

Lights camera action     1x2. m 

Videopohlednice mého města 1x1. m   1x4. m 

Funny english 1x4. m     

Prezentace 2014 1x2. m, 1x3. m     

Zoo Ostrava 1x1. m 
2+1x1. m, 2x2. m, 1x3. m, 1x4. 
m   

Pěvecká soutěž školních družin 1x1. m     

Matematika denně kolem nás  1x2. m, 1x4. m     

Přebor škol v šachu 1x2. m     

Sudoku 1x1. m, 1x4. m     

Konverzační soutěž v JA a JN   2x2. m   



Házená 1x1. m     

Desetiboj     1x4. m 

 

 
  

 
 
 



 

   
f) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty    

sponzoři Finanční dary, materiál, sponzorství akcí 6.000,- 6.000,- 

ostatní SRPŠ 293 410,- 165 000,- 

 

Další formou sponzorství je pomoc rodičů při zabezpečování akcí, finanční dotace dopravy pro žáky, 

zabezpečení spotřebního materiálu pro žáky do tříd, na školu v přírodě apod. 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

a) kontrolní činnost provedena ČŠI  

ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrolní činnost. 

 

b) Veřejnosprávní kontrola SMO 

ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrolní činnost 

 

c) Veřejnosprávní kontrola 

ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrolní činnost  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 

 

a) Hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

     v Kč 

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 18 531 000,00 0,00 18 531 000,00 0,00 

  v tom:         

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 18 531 000,00 0,00 18 531 000,00 0,00 

       z toho:         

           a) platy zaměstnanců 13 186 000,00   13 186 000,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 160 000,00   160 000,00 0,00 

           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 5 185 000,00   5 185 000,00 0,00 
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 

vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2013       0,00 

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     



      

Vysvětlivky:      

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace   

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2013    

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět  

                na účet poskytovatele     

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2013    

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 

      

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.  
 

      

      

 
 

 Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie   v Kč, na 2 des. místa 

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 

            

            

            

            

      

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2013 

(stat.v. P1-

04)  
  

 Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 44,84 44,666   

 z toho:           pedagogičtí pracovníci x 37,077   

                        nepedagogičtí pracovníci x 7,589   
 

   

      



      

      

      

      

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele        List č. 4 

           

 
Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace    

         v tis. Kč, na dvě des. místa 

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   365,45 0 5,36 -126,14 244,67 244,67 66,95 100,00 3,00 4,35 

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

           - prádlo, oděv, obuv  1,76   -0,56   1,20 1,20 68,18 100,00     

           - knihy, učební pomůcky  46,00   36,53   82,53 82,53 179,41 100,00     

           - drobný  hmot. majetek 137,69   -11,55 -126,14 0,00   0,00 ######### 3,00 4,35 

           - spotřeba materiálů ostatní 180,00   -19,06   160,94 160,94 89,41 100,00     

           - ostatní          0,00   ######## #########     

502 Spotřeba energie  1 143,00 0 -80,19 0,00 1 062,81 1 062,81 92,98 100,00 80,00 72,53 

v tom - spotřeba vody        100,00   -47,97   52,03 52,03 52,03 100,00 17,00 18,05 

           - ÚT a ohřev vody     0,00   0,00   ######## #########     

           - spotřeba plynu 710,00   -5,59   704,41 704,41 99,21 100,00 40,00 35,81 

           - spotřeba el. energie 330,00   -25,15   304,85 304,85 92,38 100,00 23,00 18,67 

           - pohonné hmoty a maziva 3,00   -1,48   1,52 1,52 50,67 100,00     

           - ostatní         0,00   ######## #########     

511 Opravy a udržování 320,00 1380,00 100,98   1 800,98 1 800,98 562,81 100,00     

512 Cestovné 7,00   12,61   19,61 19,61 280,14 100,00     

513 Náklady na reprezentaci 2,00   0,61   2,61 2,61 130,50 100,00     

518 Ostatní služby        651,37 0 -21,49 0,00 629,88 629,88 96,70 100,00 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 6,00   -1,80   4,20 4,20 70,00 100,00     

           - služby telekom. a radiokom. 40,00   -11,27   28,73 28,73 71,83 100,00     

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

           - konzult., porad. a právní         0,00   ######## #########     

           - školení a vzdělávání 7,72   3,03   10,75 10,75 139,25 100,00     

           - nákup služeb ostatní 202,45   -22,67   179,78 179,78 88,80 100,00     



           - programové vybavení (do 7000)     14,75   14,75 14,75 ######## 100,00     

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

           - internet 30,00   -6,00   24,00 24,00 80,00 100,00     

           - správa sítě 40,00   -4,24   35,76 35,76 89,40 100,00     

           - bankovní poplatky 10,00   -1,67   8,33 8,33 83,30 100,00     

           - učel. dotace-plavecký výcvik 51,20   8,38   59,58 59,58 116,37 100,00     

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

-náklady na přísp.-pronájem.pro práci s mládeží 264,00       264,00 264,00 100,00 100,00     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 64,60 0 11,34 0,00 75,94 75,94 117,55 100,00 0,00 49,73 

v tom  - platy zaměstnanců     16,90   16,90 16,90 ######## 100,00   49,73 

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 64,60   -5,56   59,04 59,04 91,39 100,00     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 0,00 0 5,75 0,00 5,75 5,75 ######## 100,00 0,00 4,45 

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

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)     5,75   5,75 5,75 ######## 100,00   4,45 

525 Jiné sociální pojištění     0,09   0,09 0,09 ######## 100,00     

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0 0,18 0,00 0,18 0,18 ######## 100,00 0,00 0,13 

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

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)     0,18   0,18 0,18 ######## 100,00   0,13 

528 Jiné sociální náklady         0,00   ######## #########   0,05 

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

551 Odpisy dlouhodobého majetku 253,80   -5,76   248,04 248,04 97,73 100,00   4,25 

558 Náklady z DDNM a DDHM       31,06 31,06 31,06 ######## 100,00     

549 Ostatní náklady z činnosti 30,48 0 -29,48 0,00 1,00 1,00 3,28 100,00 0,00 0,00 

v tom - pojištění majetku  30,48   -29,48   1,00 1,00 3,28 100,00     

          - ostatní         0,00   ######## #########     

          0,00   ######## #########     

 Ostatní nejmenované položky 166,00 -24,00 0,00 24,23 166,23 166,23 100,14 100,00 0,00 0,00 

v tom  - náklady projektu          0,00   ######## #########     

            - náklady na účelový příspěvek         0,00   ######## #########     

-náklady na účelový příspěvek-lyžař.výcvik 166,00 -24     142,00 142,00 85,54 100,00     

           - náklady hrazené z jiných zdrojů EVVO       24,23 24,23 24,23 ######## 100,00     

          0,00   ######## #########     

           - jiné kurzová ztráta         0,00   ######## #########     

          0,00   ######## #########     

Náklady celkem 3 003,70 1356,00 0,00 -70,85 ###### 4 288,85 142,79 100,00 83,00 135,49 

 

 
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 % 

Plán 

2013 

Skutečnost k 

31.12. 

2013(závěrka) 

  b c d e f g h i j k 

Příjmy ze školného 120,00     -7,04 112,96 112,96 94,13 100,00     

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

Úroky 11,00     -4,79 6,21 6,21 56,45 100,00     

Použití FKSP do výnosů       4,90 4,90 4,90   100,00     

Použití rezervního fondu do výnosů       1,00 1,00 1,00 ########## 100,00     

Použití investičního fondu do výnosů 320,00     -106,05 213,95 213,95 66,86 100,00     

Použití fondu odměn do výnosů       16,90 16,90 16,90 ########## 100,00     

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########## ############ 93,00 255,56 

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

byt         0,00   ########## ############ 66,00 89,62 

těl.         0,00   ####### ######### 20,00 118,24 

bufet         0,00   ########## ############ 7,00 4,90 

učebna         0,00   ########## ############   42,80 

reklamní plocha         0,00   ########## ############   16,50 

          0,00   ########## ############     

          0,00   ########## ############     

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 24,23 24,23 24,23 ########## 100,00 0,00 0,00 

v tom: EVVO       24,23 24,23 24,23 ########## 100,00     

EU         0,00   ########## ############     

          0,00   ########## ############     

          0,00   ########## ############     

Výnosy celkem 451,00 0,00 0,00 -70,85 380,15 380,15 84,29 100,00 93,00 272,06 

                   

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%) 

Plán 
2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 

(závěrka) 

3003,70 1356,00 0,00 -70,85 4288,85 4288,85 142,79 100,00 83,00 135,49 

           

Hlavní činnost Doplňková činnost 



ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  
Plán 2013       

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2013 v % 

Skutečnost k 

upravenému 

FP v % 

Plán 
2013 

Skutečnost k 

31.12. 2013 

(závěrka) 

  2552,70       3908,70 3908,70 153,12 100,00 10,00 136,57 

     

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 

zřizovatelem 

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 % 

  

              ####### #########   

              ####### #########   

              ####### #########   

              ####### #########  
 

              ####### #########  

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### #########   

Upravený hospodářský výsledek      

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 2 

des. místa 
 

    

 - z hlavní činnosti 0,00      

 - z doplňkové činnosti 136 566,32      

Celkem k 31.12.2013 před zdaněním 136 566,32      

Předpokládané zdanění celkem 0,00      

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 136 566,32      

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 136 566,32  

 

 

 

 

    

       



Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2013   

Ukazatel Kč      

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 136 566,32      

   -  z hlavní činnosti 0,00      

   -  z doplňkové činnosti 136 566,32      

Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0,00      

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

       

       

       

       

       

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 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 3 642 150 3 908 700     

Náklady skutečnost na rok 2013 bez FP z jiných zdrojů 

(JZ) a bez zapojení fondů (ZF) 3 782 550 4 049 100     

Náklady skutečnost  na rok 2013 4 022 300 4 288 850   

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2013 510 510     

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  7 141 7 664     

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF 7 417 7 939     

Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) 7 887 8 410     

       

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 256 973,84   x 256 973,84   

Fond odměn 56 127,00   x 56 127,00   

Investiční fond 179 712,70 x x 179 712,70   

Převod z rezervního do investičního fondu x x 69 000,00 x   

       

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.   

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2   

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.      



 

 

 

 

Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem 

Malování 70.000,- 

Oprava dveří 190.000,- 

  

 

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 XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

Počítačem podporovaná výuka 

přírodovědných předmětů  

Spolupráce s Ostravskou 

univerzitou 

296 5  

Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v MSK 

(NatTech) 

Spolupráce s MSZŠ Opava 100 5  

Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v MSK 

Gymnázium Hladnov  1 (ŘŠ)-

realizační 

tým 

 

5 

 

Správný obor – základ úspěchu POE EDUCO 160 2  

Mentoring a peer learning Ostravská univerzita  1  

*OSTROJ a. s.  Partnerská škola 20 2  

*Výzva č.51 Partnerská škola  15  

Další informace:  *Podrobněji VIII; d) 

 

Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

Matematická olympiáda a 

Pythagoriáda, organizace  

  6 (ŘŠ)  

Klokan v Severomoravském 

kraji 

Organizace a záštita soutěže 

pro celý kraj 

 1 (ŘŠ)  

Seminář pro rodiče – vývoj 

dítěte, vztahy v rodině 

Vzdělávání pro rodiče, 

zajištěné školou, hrazeno 

rodiči 

 3 60 rodičů 

 

 

 

 

 

 

 



Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

státní fondy    

programy EU Počítačem podporovaná výuka 

přírodovědných předmětů 

 

Správný obor – základ úspěchu 

  

projekty KÚ MSK Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v MSK (NatTech) 

 

  

jiné projekty    

 

Další informace:  

 

 

Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Slezská nemocnice, MP, 

PČR, SZŠ, SZeŠ, 

SŠS,OSTROJ, Strojírna 

Vehovský, HZS,SLŠ Hranice 

na Moravě, SVČ Opava, 

Elim, PEMA, KVIC, 

Ostravská univerzita, střední 

školy a učiliště v Opavě  

Projektové dny - Den profesí, Den Zdraví, Den 

Země 

506 

SU Opava, Gymnázium 

Bílovec, ZŠ Hlučín 

Hornická, Mendelovo 

gymnázium 

Matematické soutěže 60 

Matematická olympiáda a 

Pythagoriáda, organizace  

JČMF, Ostravská univerzita, Slezská univerzita 55 

5 vyuč, ŘŠ 

Klokan v Severomoravském 

kraji 

Organizace a záštita soutěže pro celý kra, 

JČMF, UP Olomouc 

450 

ŘŠ 

Sdružení – Matematika pro 

každého 

OU, KÚ MSK, Gymnázium Hladnov Ostrava, 

Wichterlovo Gymnázium Ostrava, SPŠChaG 

Ostrava 

ŘŠ 

(realizátor) 

Matematika pro každého – sdružení, jehož cílem je popularizace matematiky ve společnosti a mezi žáky 

zvláště základních a středních škol. Oslovuje aktivní matematiky z celého kraje, pořádá metodické akce 

činnostní matematiky pro učitele, vyhlásilo a realizovalo soutěž – Matematický komiks, připravuje tvorbu 



materiálů projektového vyučování. Je podporováno KÚ Moravskoslezského kraje. V realizačním týmu je 

zastoupena jedna základní škola – ZŠ Otická 18.  

 

 

Další informace: Podrobněji rozpracováno v bodě VIII 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne: 23. 9. 2014      Mgr. Jiří Kupčík 

 

         …………………………………. 

 

         ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 

 

 

Mgr. Petr Czudek   ………………………………………. 

Mgr. Zdeňka Hájková  ………………………………………. 

Sabina Martikánová   ………………………………………. 

Pavel Stehlík    ………………………………………. 

MUDr. Zdeňka Wandrolová  ………………………………………. 

Mgr. Dáša Žurková   ………………………………………. 

 


