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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: 
 

2cemqin  

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. Martina Světnická 

Mgr. Libuše Martínková – kariérní poradce 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Adéla Kvašňovská 

Vedoucí vychovatel školní 
družiny: 

Mgr. Blanka Kokořová 

Složení školské rady: 

 

 

 

Mgr. Hana Škrabalová, Mgr. Jiří Kerlin, Mgr. Barbora 

Bendíková, Ing. Martin Chalupski, Simona 
Juchelková, Ladislava Kreciochová 

Charakteristika školy: 
 

 

 

 

 

Škola je tvořena oběma stupni, součástí je školní 
družina. Od šestého ročníku zřizujeme třídy 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů, rozšířenou nabídkou sportovních aktivit. 

 

 

Charakteristika školy 
Úplnost a velikost školy 

Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou v každém ročníku kromě běžné třídy i třídy 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou nabídkou sportovních aktivit. 
Počet tříd v ročnících nižšího stupně byl ve školním roce deset, na vyšším stupni dvanáct.  

Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní 2 tělocvičny a 2 budovy pro ŠD. Vyučuje se v 22 

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 hřiště vhodné pro míčové sporty, 
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využitelné i pro atletiku. Všechny třídy byly ve školním roce připojeny k internetu, ve všech místech školy 
je dostupná wi-fi. 

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

Školní družina je tvořena šesti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 5. ročníku. Školní družina 
využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy, učebny ve škole a prostor školního dvora. 
K dispozici jsou prostory školy i odborné učebny. Před začátkem školního roku byl nově vybudován další 
prostor pro školní družinu z bývalého bytu školníka.  

Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má k dispozici samostatnou místnost 
vybavenou počítačem a telefonem, externě spolupracujeme se školním psychologem. 

Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování automat pro zdravou výživu (školní mléko), škola je 
zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko 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.  

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

Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou. Všechny třídy jsou vybaveny notebooky pro použití 
ve výuce, které mají pevné připojení na internet, dataprojektor a plátno nebo interaktivní tabuli. Spolu 

s odbornými učebnami –  3 učebny pro cizí jazyky přispívají k zavádění ICT do výuky a používání 
moderních metod ve výuce. 

Pokračujeme ve vybavování kabinetů moderními pomůckami pro výuku.  

Škola má k dispozici 28 žákovských stanic připojených k internetu, všechny učebny mají k dispozici 

notebooky propojené s interaktivní tabulí či dataprojektorem a připojeny k bezdrátové síti, dalších dvacet je 

využíváno pedagogickými i administrativními pracovníky. Všechny učebny jsou pokryty bezdrátovým i 
pevným připojením k internetu. K dispozici pro výuku je 29 bezdrátových zařízení – tabletů. 

Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. 

Podařilo se uskutečnit výměnu oken a zateplení budovy, rekonstrukci kotelny a nástavbu tělocvičny. Přes 
prázdniny bylo opraveno školní hřiště, provedena nutná havarijní oprava podlahy v budově školní družiny.  

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. 
Na 2. stupni na tyto aktivity navazuje každoroční projektový Den profesí, kdy žáci 6. – 9. Ročníku podle 
svého výběru navštěvují opavské střední školy a některé firmy – Ostroj, HON, Hyudai a další. V uplynulém 
školním roce proběhl již jeho 10. ročník. 
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Ve školním roce byla speciální péče věnována celkem 46 žákům se specifickými poruchami učení, s 

podpůrnými opatřeními se stupněm 1-2.  

Ve výuce nižšího stupně jsou využívány prvky výuky matematiky podle Prof. Hejného. Vzdělávání 
pedagogů směřuje k rozšíření znalostí v těchto oborech, stejně jako rozvíjení práce s ICT, angličtiny.  

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.  

Podařilo se rozvíjet spolupráci s firmou Ostroj – funguje nejen výuka robotiky v 9. ročníku, ale i kroužek 
robotiky pro žáky 1. stupně ve školní družině, technické kreslení, vybavení pro technické činnosti i 
nejmenších žáků. 
Navazujeme stále užší spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Ostravě, s Vysokou školou 
báňskou, Univerzitou Palackého  v Olomouci s cílem seznámit žáky se špičkovými technickými obory pro 
budoucí uplatnění. 
Díky schválenému projektu z SFŽP může přes 100 žáků vyjet do přírody na týdenní pobyt s tematikou 

EVVO. Sběr hliníku – soutěž v rámci opavských škol – nejlepší umístění, odměna pro žáky. 
Rozběhl se projekt Šablony II, jehož aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění vzdělávání a zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků. 
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. V celostátním testování SCIO patříme mezi nejúspěšnější školy v republice. 

Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků (Nj, Šj, Rj) zajišťujeme prostřednictvím vlastních pracovníků. 
Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. V této oblasti jsme 
spolupracovali se SU Opava – končil 4 letý projekt pomoci žákům především v tzv. přechodových ročnících 
– doučování matematiky a češtiny v 1., 5., 6. a 9. třídách. 

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, kariérní poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, koordinátor 
EVVO, ?dyslektičtí asistenti a  sedm zdravotníků vyškolených pro školní zotavovací akce. 

V šesti odděleních školní družiny pracovalo pět vychovatelek a jeden vychovatel.  

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání;  Prameny 

7901C01 

 

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků 

 

Pedagogičtí pracovníci 
z toho bez odborné kvalifikace 

44 41,5 

0 0 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

7 7,3 

0 0 

 

 

Průměrný plat pedagogického 
zaměstnance 

42.349,- 

Průměrný plat nepedagogického 
zaměstnance 

19.953,- 

 

 

 

 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

 

Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2019 

560 2 67 1 48 2 

 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 39 39 0 0 

2. 34 33 1 0 

3. 44 41 3 0 

4. 55 48 6 0 

5. 51 40 11 0 

Celkem za 1 st. 223 201 21 0(1 neklasif) 

6. 89 47 42 0 

7. 86 40 45 0(1neklasif) 

8. 85 38 47 0 

9. 62 34 28 0 

Celkem za 2. st. 322 159 162 0 

 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 
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c) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

548 65 0,1 

 

 

d) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 
 

 

Konečný stav rozmístění 
žáků 

Gymnázia 

 

23 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

37 

Střední vzdělání 
 

 

Střední vzdělání s výučním listem 

 

2 

Neumístěno 

 

 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 

62 

 

 

Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

 

 

Název akce třída 
počet 
žáků datum uskutečnění 

Adaptační kurz 6. tříd 6C 31 5.-7.9. 2018 

Adaptační kurz 6. tříd 6A 30 5.-7.9. 2018 

Adaptační kurz 6. tříd 6B 29 5.-7.9. 2018 

Socializační kurz 8. tříd 8A 29 17.-19.9. 2018 

Socializační kurz 8. tříd 8B 30 11.-5.13. 2018 

Socializační kurz 8. tříd 8C 29 11.2.-13.2. 2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 8A 29 4.6.2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 8B 30 4.6.2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 8C 29 4.6.2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 9A 20 4.6.2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 9B 17 4.6.2019 

Beseda s pacienty psychiatrické léčebny - alkohol, drogy, gambling 9C 25 4.6.2019 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 8C 29 4.6.2019 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 6B 29 28.3.2019 
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 Prevence kyberšikany-metodik prevece 6C 31 2.11.2018 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 6C 31 20.3 2019 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 6A 30 2.4.2019 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 9A 20 23.11.2018 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 9C 25 19.10.2018 

 Prevence kyberšikany-metodik prevece 9B 17 13.11.2018 

Nenávist na sociálních sítích - metodik prevence 9C 25 4.6.2019 

Nenávist na sociálních sítích - metodik prevence 9B 17 31.5.2019 

Nenávist na sociálních sítích - metodik prevence 9A 20 17.5.2019 

Za školní rok 2018/2019:  602 žáků 
 

 

 

 

 

 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 
pedagogů 

Odbornost, metodika, moderní formy 12 

Psychologie, pedagogika, komunikace, hodnocení 7 

EVVO 3 

Výchovné poradenství 2 

Řízení 8 

Prevence 2 

Vychovatelství 4 

Zdravotník 4 

  

  

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 Dny zdraví – spolupracujeme se Slezskou nemocnicí, Slezskou univerzitou, Hasičským 
záchranným sborem, městskou i státní policií, organizacemi zabývajícími se zdravým 
životním stylem, Střední zdravotnickou školou v Opavě a mnoha dalšími. Žáci mají 
zařazeny pravidelné programy zaměřené na oblast zdraví a prevence ve výuce 
v jednotlivých ročnících. Získávají tak za přítomnosti odborníků z praxe 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. 
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o Dny Země – jsou určeny problematice životního prostředí. Spolupracujeme s SVČ, 
organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí, žáci se seznámí 
s technologií zpracování odpadů a odpadků ve městě. Aktivně se podílí na úklidu 
zámeckého parku v Hradci nad Moravicí, toku a okolí řeky Opavy a vybraných částí 
městských ulic a parků. 

o První republika  - stoleté výročí vzniku Československé republiky jsme oslavili 
netradičně – celou školu jsme zahalili hávem a příchutí času první republiky. S pomocí 
rodičů a přátel školy jsme mohli vyzdobit prostory školy do doby mezi válkami. V den 

oslavy se celá škola ocitla o sto let zpět – pedagogický sbor, žáci v dobových kostýmech, 
kavárny, třídy, obchody, život. Myslím, že celý den přinesl žákům cenné poznatky a 
době vzniku republiky jinak, než prostým textem v učebnici.  
 

- Taneční kurzy pro deváté třídy – už tradiční akce a stále více oblíbená u žáků i rodičů. 
V době po přijímacích zkouškách máme vhodnou náplň pro vycházející žáky. Během kurzu se 
zaměřujeme také na společenské chování a daří se nám to. Společenský večer pro rodiče i žáky 
je pak nezapomenutelným a důstojným ukončením povinné devítileté docházky. 

- 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. 
- Žáci učí žáky – 28. 3. žáci vyšších ročníků připravují hodiny pro žáky na nižším stupni 
- 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 mateřských školách 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 250 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.  

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

- 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 všech 7. tříd, 6. ročníku třídy se sportovním zaměřením 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, MŠ Riegrova, MŠ Mnišská – 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 
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- sportovní soutěže Opavská liga škol – florbal 

- miniolympiáda v jazyce anglickém pro 1. stupeň 

- kroužky ve škole – angličtina, němčina, florbal, basketbal, atletika, gymnastika 

- cyklistický kurz, kurz netradičních sportů a vodácký kurz pro žáky tříd se sportovním 
zaměřením 

- vodácký výcvik pro zájemce z žáků 9. roč. 
 

b) Účast na dalších akcích  
- 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., účast v dopravní soutěži 
- 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 – jazykové, sportovní, výtvarné a hudební 
- 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  
- Oslovujeme prostřednictvím Euroregionu Silesia možné školy. Hledáme i jiné školy 

v zahraničí. Spíše se chceme orientovat na spoluprávi v rámci jiných projektů než Euroregion 
Silesia – složitá administrativa ve srovnání s jinými projekty 

 

Aktivity školy ve spolupráci s dalšími subjekty 

 

- OSTROJ a. s. – pokračování v projektu v oblasti robotika a technické kreslení 
- Slezská univerzita – Pythágoriáda, matematické soustředění 
- Dejme hlavy dohromady – ZŠ Hlučín, Hornická, Mendelovo gymnázium Opava 

- Dny zdraví a prevence - 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 
- Dny Země -  SMTP - čištění opavských řek a jejich okolí, výstavy, čištění ptačích budek 

- Lesní pedagogika – SLŠ Hranice na Moravě 



11 

 

- EVVO – projekt KÚ spolufinancovaný SMO 

- Spolupráce s MSZeŠ – přírodovědné projekty, EVVO 

- Spolupráce se ZOO Ostrava – pravidelná účast na soutěžích 

 

d) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ) 
Samostatná příloha na konci zprávy 

 

 

  
e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

ostatní SRPŠ 218.000 218.000 

 Rinosport 40.000 40.000 

 

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  
 

V roce 2018/ 2019 nebyla provedena. 

 

b) Veřejnosprávní kontrola SMO 

ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena.  

 

c) Veřejnosprávní kontrola 

ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena.  

 

 

  

 

 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

 

 Samostatná příloha na konci zprávy 

 

 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
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Oprava a údržba  Částka celkem 

Malování 76.000,- 

Oprava podlahy ve školní družině 198.000,- 

Podlahové krytiny ve škole 184.000,- 

Oprava školního hřiště 84.000,- 

 

 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Přestavba bytu - školní družina - vybavení 144.000,- 

  

  

 

 

 

 

 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

Rekonstrukce školy – výměna oken, zateplení, 
kotelna, nadstavba - dokončeno 

42 000.000,- 

  

  

 

 

Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků 
(dětí) pedagogů 

ostatních 
zam. 

Výzva č. 18-063 Příjemce podpory 547 28  

EVVO 13/2017 Příjemce podpory 112 
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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  

Organizace soutěže v okrese  6 (ŘŠ)  

Klokan v Severomoravském 
kraji 

Organizace a záštita soutěže 
pro celý kraj 

 1 (ŘŠ)  

 

 

 

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

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

státní fondy SFŽP 253.112,-  Čerpání 
2018/2019 

programy EU Výzva 18-063 1 874219,- 2019, 2020 

 

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) 
MMO Vítání prvňáčků,  exkurze na MMO, Den 

stromů, Den Země, 
dopravní výchova na hřišti v Malých Hošticích, 
soutěž v In-line bruslení, MTB, Opavská míle 

200 

SVČ Opava, Sportovní kurzy Lyžařská školička pro žáky 1. st., spolupráce při 
organizaci dne Země 

350 

 

OKO Opava 

Vzdělávací animační programy v Domě umění 
a v Obecním domě 

Cca 400 

HZS Program „Hasík“ pro 2. A 6. třídy 109 
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Městská policie Opava V rámci školního projektového „Dne zdraví a 
prevence“ 

75 

Policie ČR V rámci školního projektového „Dne zdraví a 
prevence“ 

75 

Slezská univerzita Soutěž Pythagoriáda, doučování žáků, 
konference pro společné vzdělávání,  

61 

 

Slezská nemocnice, 
Poliklinika, SZŠ Opava, 

Slezské gymnázium, Slezská 
univerzita 

V rámci školního projektového „Dny zdraví a 
prevence“ 

547 

MŠ Otická , MŠ Riegrova Příprava Dne dětí, Karnevalu, návštěvy školy, 
sportovních aktivit pro děti z MŠ 

60 

Knihovna p. Bezruče   Besedy, lekce čtení 350 

Školní statek, Technické 
služby MO, ZOO Ostrava, 

Střední lesnická škola 
Hranice na Moravě, Lesy 

ČR, Arboretum Nový Dvůr, 
zámek Hradec nad Moravicí 

Programy v rámci EVVO, projektové dny školy 547 

 

Slezské divadlo,  Loutkové 
divadlo 

Návštěvy divadelních a kulturních  představení 547 

Charita, Domov seniorů 
„Bílá Opava“, domov 

seniorů Rooseveltova ul. 

Projekty v rámci prevence sociálně negativních 
vlivů 

374 

Ostroj, Model obaly, Brano, 

Mondelez, Femont, Ferram 

Spolupráce v rámci projektů a Dne profesí 289 

SZŠ Dvořákovy sady, SSŠ 
Mírová, SHŠ, OA H. 

Kvapilové, SOU stavební B. 
Němcové, SŠT Kolofíkovo 

náb.,  

Spolupráce v rámci Dne profesí 289 

 

 

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 

547 

SU Opava, Gymnázium 
Bílovec, ZŠ Hlučín 

Hornická, Mendelovo 

gymnázium 

Matematické soutěže 25 

Matematická olympiáda a 
Pythagoriáda, organizace  

JČMF, Ostravská univerzita, Slezská univerzita 64 

5 vyuč, ŘŠ 
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Klokan v Severomoravském 
kraji 

Organizace a záštita soutěže pro celý kraj, 

JČMF, UP Olomouc 

480 

ŘŠ 

 

 

Další informace: Podrobněji rozpracováno v bodě VIII 
 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne: 1. 10. 2019      Mgr. Jiří Kupčík 

 

         …………………………………. 
 

         ředitel školy 

 

Přílohy: 
1. Závěrečný účet 
2. Soutěže 

3. Výsledky přijímacího řízení 
4. Scio 5, 9 

 

 

 

 

 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 

 

 

Ing. Martin Chalupski   ………………………………………. 

Mgr. Barbora Bendíková   ……………………………………. 

Simona Juchelková    ………………………………………. 

Ladislava Kreciochová   ………………………………………. 

Mgr. Hana Škrabalová   ………………………………………. 

Mgr. Jiří Kerlin    ………………………………………. 



Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Číslo organizace: 22

Název  školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace
Adresa: Otická 18, 74601 Opava
IČ: 70999252

Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: 

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 

Zpracoval (jméno, podpis): Lucie Faksová
Kontakt: 720986948

vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová
pověřená řízením odboru školství MMO

číslo organizace: 

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018



Organizace: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace Tabulka č. 1
IČ: 70999252

Číslo organizace: 22485

v Kč

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31. 12. 2018

Vráceno v 
průběhu roku 

zpět na účet kraje

Skutečně čerpáno 
k 31. 12. 2018

Skutečně
použito 

k 31. 12. 2018

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 24 924 903,00 0,00 24 924 903,00 24 924 903,00 0,00

v tom:
33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 24 907 083,00 0,00 24 907 083,00 24 907 083,00 0,00

     z toho:
         a) platy zaměstnanců 17 692 738,00 17 692 738,00 17 692 738,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 6 989 345,00 6 989 345,00 6 989 345,00 0,00

33024
Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Bezplatná výuka přizpůsobená 
potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí

0,00 0,00

33038
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - 
Excelence základních a středních škol 2017 (modul SŠ)

0,00 0,00

33065
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 
2017/2018 - Excelence základních škol 2018

0,00 0,00

33068
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných, na 
období leden - srpen 2018

0,00 0,00

33068
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných, na 

0,00 0,00

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa 0,00 0,00

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - III. etapa 17 820,00 17 820,00 17 820,00 0,00

33071
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 
(leden - srpen 2018)

0,00 0,00

33071
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 
(září - prosinec 2018)

0,00 0,00

33166 Soutěže 0,00 0,00

33435
Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k 
začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie

0,00 0,00

33435
Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění podmínek vzdělávání 
nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o 

0,00 0,00

33457
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - modul B

0,00 0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 

(vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Vysvětlivky:
sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2018 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

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

Sestavil: Faksová Lucie Kontroloval (KÚ):
Datum a podpis:

E-mail: faksova@pam-ucto.cz
Tel.: 720986948
Jméno ředitele školy: Mgr. Jiří Kupčík
Podpis ředitele a razítko školy:

Datum a podpis: 23.1.2019

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, 

vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

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



Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018 List č.3

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

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

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2018

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 
poskytovatele 
(informativní)

Skutečně
použito 

k 31.12.2018

Vratka dotace 
při finančním 
vypořádání

33063 podpora vzdělávání 1 352 031 1 352 031

Zaměstnanci za IČ Limit počtu 
zaměstnanců

Průměrný 
přepočtený 

počet k 
31.12.2018 

(stat.v. P1-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 47,39 47,1319

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 39,955

                       nepedagogičtí pracovníci x 7,177

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: 21.3.2019 Razítko a podpis ředitele org.



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4

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

Náklady v roce 2018  (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2018

Navýšení- 
snížení finan. 
plánu 2018 
zřizovatel.

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 
2018

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2018 v 

%

Plán 2018
Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

b c d f g h j k
375,30 7,00 9,80 392,10 392,10 104,48 0,00 0,00

0,00 0,00  

1,50 -1,50 0,00 0,00

63,00 62,29 125,29 125,29 198,88

100,00 -37,40 62,60 62,60 62,60

210,80 7,00 -22,64 195,16 195,16 92,58

9,05 9,05 9,05  

1340,48 0,00 -449,11 891,37 891,37 66,50 0,00 54,37

140,00 -1,00 139,01 139,01 99,29

0,00 0,00  

600,98 -131,87 469,11 469,11 78,06 54,37

300,00 -17,40 282,60 282,60 94,20

2,00 -1,34 0,66 0,66 33,10

0,00 0,00  

297,50 -297,50 0,00 0,00

850,25 -351,18 499,07 499,07 58,70

15,00 73,99 88,99 88,99 593,25

2,00 1,57 3,57 3,57 178,60

673,64 -20,00 138,15 791,79 791,79 117,54 0,00 0,00

5,00 3,04 8,04 8,04 160,74

40,00 -0,34 39,66 39,66 99,15

58,65 58,65 58,65  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

195,84 63,93 259,77 259,77 132,64

0,00 0,00  

0,00 0,00  

27,00 -7,00 20,00 20,00 74,07

40,00 9,37 49,37 49,37 123,42

10,00 -0,40 9,60 9,60 95,97

119,00 -10,71 108,30 108,30 91,00

58,80 -0,15 58,65 58,65 99,75

178,00 -20,00 21,76 179,76 179,76 100,99

72,25 0,00 -36,01 36,24 36,24 50,16 0,00 34,28

36,24 36,24 36,24  34,28

72,25 -72,25 0,00 0,00

0,00 0,00 0,01 0,01 0,01  0,00 0,79

0,01 0,01 0,01  0,79

0,00 0,00  

0,33 0,63 0,96 0,96 290,00 0,02

5,00 0,00 17,36 22,36 22,36 447,12 0,00 0,05

0,00 0,00  0,05

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,00 0,00  

           - školení a vzdělávání 5,00 3,30 8,30 8,30 166,00

14,06 14,06 14,06  

0,00 0,00  

0,50 0,50 0,50  

31,56 0,00 79,41 110,97 110,97 351,62 0,00 0,00

31,00 -4,00 27,00 27,00 87,10

0,56 83,41 83,97 83,97 14994,64

0,00 0,00  

267,87 3,58 271,45 271,45 101,33 2,65

134,92 176,91 311,83 311,83 231,12

0,00 0,00 720,16 720,16 689,25  0,00 0,00

0,00 0,00  

539,34 539,34 539,34  

77,73 77,73 77,73  

72,18 72,18 72,18  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

30,91 30,91  

3768,60 -13,00 385,77 4141,37 4110,46 109,07 0,00 92,15

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: 21.3.2019 Razítko a podpis ředitele org.

v tom - potraviny

           - prádlo, oděv, obuv
           - knihy, učební pomůcky 

           - spotřeba materiálů ostatní
           - ostatní (léky - zdravo.materiál)
502 Spotřeba energie 

           - ÚT a ohřev vody
           - spotřeba plynu
           - spotřeba el. energie
           - pohonné hmoty a maziva

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

           - drobný  hmot. majetek

501 Spotřeba materiálu  

v tom - spotřeba vody       

518 Ostatní služby       
v tom- služby poštovní
           - služby telekom. a radiokom.
           - nájemné

           - ostatní (Specifikovat)

511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci

           - náklady na práci s mládeží

           - výměna písku - otevřené zahrady
           - internet

           - správa sítě
           - bankovní poplatky

           - konzult., porad. a právní
           - školení a vzdělávání
           - nákup služeb ostatní
           - programové vybavení (DDNM)

v tom  - platy zaměstnanců
           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto
           - PV

           - LV

521  Mzdové náklady (platy, OPPP)

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
v tom  - FKSP zaměstnanců

           - ostatní

558 Náklady z DDNM a DDHM

549 Ostatní náklady z činnosti
v tom - pojištění (majetku, úrazové)
          - ostatní

528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky (kolky)

551 Odpisy dlouhodobého majetku

Účet - položky

nedočerpání v položkách celkem
Náklady celkem

projekt EVVO

dary

542 - jiné pokuty a penále

Ostatní nejmenované položky
v tom  

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5
Název a adresa školy, školského zařízení:  

Výnosy v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2018
Úpravy 

finančního 
plánu

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2018 v 

%

Plán 2018
Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

b c d f g h j k

144,00 -11,76 132,24 132,24 91,83

0,00 0,00  

3,00 -2,10 0,90 0,90 30,10

100,00 -100,00 0,00 0,00

200,00 -200,00 0,00 0,00

0,00 0,00  

0,00 0,00 22,78 22,78 22,78  0,00 170,07

0,00 0,00  

0,00 0,00  

1,13 1,13 1,13  
21,65 21,65 21,65  

0,00 0,00  143,55

0,00 0,00  26,52

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00 689,25 689,25 689,25  0,00 0,00

539,34 539,34 539,34  

77,73 77,73 77,73  

72,18 72,18 72,18  

0,00 0,00  

447,00 0,00 398,17 845,17 845,17 189,08 0,00 170,07

Plán 2018

Navýšení - 
snížení finan. 
plánu 2018 

zřiz.

Přesuny 
finančních 
prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2018 v 

%

Plán 2018
Skutečnost k 
31.12.2018 

(závěrka)

3768,60 -13,00 385,77 4141,37 4110,46 109,07 0,00 92,15

Plán 2018

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2018 v 

%

Plán 2018
Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

3321,60 12,41 3296,19 3265,28 98,30 0,00 77,92

HČ-dotace 
od zřizov.

HČ-dotace 
od zřizov.

30,91 Zisk z DČ

Zisk z HČ

Plán 2018

Navýšení 
finančního 
plánu 2018 

zřiz.

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost k 
31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 
plánu 2018 v 

%

0,00 1352031  

0,00 72180,00  

0,00 77728,08  

0,00  

0,00  

0,00 0,00 0,00 0,00 1501939  

Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: 

razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Příjmy ze školného
Příjmy ze stravného
Úroky
Použití rezervního fondu do výnosů

Ostatní příjmy z vlastní činnosti
v tom: 

 - pojistná událost
 - poplatky za služby
 - sběr

 Výnosy 

NÁKLADY CELKEM 

a

Hlavní činnost

Hlavní činnost

ROZDÍL (náklady minus výnosy - 
HČ) 

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

Použití fondu investic do výnosů
Použití fondu odměn do výnosů

 - pronájmy
kroužky

Celkem

Projekt EU (521,527,524)

Dary (501,558,518)

EVVO (518,512,521)

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

Výnosy celkem

v tom: - projekt EU

EVVO

dary



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6

Název a adresa školy, školského zařízení: 

Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. 
místa
30 914,76

77 918,00

108 832,76

0,00

108 832,76
0,00

108 832,76

0,00

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 108 832,76

!!! 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 2018 za IČ (v Kč)
v plné výši

3 296 191

529

6 231

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

Stav k 31.12.2018
Návrh na příděl 

ze ZHV 2018

Návrh na 
převod v roce 

2018

Současný 
aktuální stav k 

datu zpracování
539 225,53 84 832,76 x 539 225,53

6 627,00 24 000,00 x 6 627,00

Fond investic 826 044,93 x x 826 044,93

x x 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.

Zdůvodnění převodu do fondu odměn
Fond odměn bude v případě potřeby částečně krýt nenárokovou složku zaměstnanců školy.

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: Razítko a podpis ředitele org.

Upravený hospodářský výsledek

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Ukazatel

Rezervní fond

 - z hlavní činnosti

Fond odměn

 - z doplňkové činnosti
Celkem k 31.12.2018 před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)

Převod z rezervního do investičního fondu

Ukazatel

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 
zřizovatele celkem na rok 2018
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018
Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 

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



List č.7
Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a  přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2018

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2017 a 2018 - Rozvaha, bilance (porovnání  - brutto 2017 a 2018)

Účet Brutto 2017 Brutto 2018 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)

přírůstky Kč celkem:
úbytky Kč celkem:
přírůstky Kč celkem: 21780,- Software Smart notebook
úbytky Kč celkem:
přírůstky Kč celkem: 
úbytky Kč celkem:
přírůstky Kč celkem: 530 650,- přestavba bytu na školní družinu
úbytky Kč celkem:
přírůstky Kč celkem: 80 943,- Server Dell Power Edge
úbytky Kč celkem: 52 801,-
přírůstky Kč celkem: 567 395,- PC, tablety, skříně, lednice, sekačka, notebook, učební pomůcky
úbytky Kč celkem: 803 713,17

přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč
               hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne:

Razítko a podpis ředitele ogr.:

217 249,77

0,00

21 780,00

0,00

530 650,00

6 819 120,00

19 817 328,40

549 936,94

8 246 391,71

022

028 a 029

28 142,00

-236 318,17

013

018 a 019

031

021

578 078,94

8 010 073,54

195 469,77

6 819 120,00

19 286 678,40



List. č.8

stav k 1.1. stav k 31.12.

2018 plán skutečnost plán skutečnost 2018

Převod z odpisů z DHM a DNM 271,47 274,10 200,00 0,00

Převod z rezervního fondu
Výnos z prodeje DHM
Investiční dotace MMO
Investiční dotace ze SR a SF
Ostatní 

Celkem 271,47 274,10 200,00 0,00

stav k 1.1. stav k 31.12.

2018 plán skutečnost plán skutečnost 2018

Převod ze zlepš. výsledku hosp. 95,00 105,90 100,00

Peněžní dary 77,88 72,18

Celkem 95,00 183,78 100,00 72,18

stav k 1.1. stav k 31.12.

2018 plán skutečnost plán skutečnost 2018

Převod ze zlepš. výsledku hosp.
Ostatní

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

427,62 539,22

6,636,63

551,95 826,05

FOND ODMĚN
tvorba čerpání 

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)
FOND INVESTIC

tvorba čerpání 

FOND REZERVNÍ
tvorba čerpání 



Název školy

v okresním kole           

(nebo oblastním) v krajském kole

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním kole

A01) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1.x1.m,2x2.m,1x4.m,2x6.m,1x7.m

A02) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2x1.m,1x2.m,2x3.m,1x4.m.1x8.m 1x2.m,1x4.m,1x9.m

A03) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 1x1.m,1x2.m,1x4.m,1x7.m 1.2.m,1x7.m

A04) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2.9.m

A05) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 1.x9.m,1x16.m 1x2.m

A06) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1x8.m

A07) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
A08) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1x5.m,1x12.m,1x13.m

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 1x7m,1x3m,1x7..n,1x14.m, 1x2.m,1x3.m

A11)  ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ
A13) PYTHAGORIÁDA 1x1.m,2x4.m

A17) NÁŠ SVĚT
A18) EVROPA VE ŠKOLE
A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
A24) ČESKÁ LIGA ROBOTIKY - FLL
A27) DANIEL

A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST
A30) SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

B01) POHÁR VĚDY - OLYMPIÁDA FYZIKY A DALŠÍCH VĚD
B03) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
B06) BOBŘÍK INFORMATIKY
B08) MLADÝ DEMOSTHENES
B09) LOGICKÁ OLYMPIÁDA
B13) MISTROVSTVÍ ČR V DESKOVÝCH HRÁCH
B18) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ LIDICE
B19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA - DĚTSKÁ SCÉNA 2014
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

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Soutěže typu B

Soutěže typu A

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2018/19

Název soutěže

umístění



B59) ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2014
B70) EURORÉBUS

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

B41) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU 1x4.m, 1x4.m,1x3.m, 1x8.m

B43) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 1x2.m,1x4.m,1x6.m 1x3.m

B44) PŘESPOLNÍ BĚH - BĚHÁME S BK TOUR 1x3.m,1x5.m

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
B46) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 1x6.m

B47) VYBÍJENÁ 
B48) BASKETBAL ZŠ 1x2m,1x4.m

B49) PLAVÁNÍ 2x2.m

B50) MINIFOTBAL ZŠ 1x4.m,

C32) BASKETBAL - AND1 CUP 2x1.m

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR 2x3.m,1x5.m 1x3.m

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Opavské Vánočky účast
Matematický maraton
O cenu primátora
Vánoční strom
Školní in-line pohár BREDA WEINS. 1x1.m,1x2.m,1x3.m

Dopravní soutěž 1x4.m,1x7m.

Soutěž zdravotních hlídek 1x5.m

Mosty - SPŠS Opava 1x8m

Jiné soutěže

Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze

Soutěže typu C



Technické dovednosti 1x8m, 1x15.m

Stavení z Merkuru 1x4.m,

MTB Cross 1x1m,1x2m,1x3m

Sudoku - soutěž 3.členných družstev 1x6.m

HEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ĆR 1x1.m, 1x5.m, 1x19.m 1x3.m



NÁZEV 
ŠKOLY:

IZO ŠKOLY: izo_102432571
SÍDLO 
ŠKOLY:

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 64 606 63 262 50,0 59,1 44,0 60,0 74,0 100,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5 603 5 543 50,0 56,8 44,0 56,0 70,0 100,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19 550 19 311 50,0 52,6 38,0 52,0 68,0 100,0

CELKEM 67 67 - - - - - -

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 6 6 41,5 47,0 - - - -

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 1 1 20,3 42,0 - - - -

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 60 60 69,4 72,9 58,0 76,0 88,0 100,0

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM

64 606 63 548 50,0 43,1 26,0 42,0 60,0 100,0

5 603 5 551 50,0 48,4 34,0 48,0 62,0 98,0

19 550 19 321 50,0 41,2 24,0 38,0 56,0 100,0

67 67 - - - - - -

6 6 55,7 43,7 - - - -

1 1 43,1 44,0 - - - -

60 60 73,7 63,6 46,0 64,0 83,0 100,0

MATEMATIKA

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 

UMÍSTĚNÍ

% SKÓR

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 
2019

VÝSLEDKOVÁ SESTAVA

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 

UMÍSTĚNÍ

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

ŠKOLA

CELÁ ČR

Otická 18, Opava

% SKÓR

ČESKÝ JAZYK



CIKT

Základní škola, Otická 18
Opava

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Jak výsledky správně 
pochopit a využívat?

• Zjistěte z výsledků, čím se může škola 
pochlubit a na čem by mohla zapracovat. 
• Při čtení výsledků berte v úvahu specifické 
podmínky vaší školy. 
• Výsledky doplňte i dalšími informacemi 
o žácích a třídách a stále s nimi pracujte.0
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Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy

Škola:

Název:

Obec:

CIKT

Základní škola, Otická 18

Opava

ČESKÝ JAZYK
Polovina zúčastněných škol měla v českém jazyce 

lepší výsledky než vaši žáci.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka 
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že studijní 

potenciál žáků je v českém jazyce ve vaší škole 
využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší 

úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

MATEMATIKA

Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 
60 % zúčastněných škol.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky 
testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní 
potenciál žáků v matematice využíván optimálně, 
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich 

studijních předpokladů.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 - 5. ROČNÍK

průměrné v částech:
· znalosti
· porozumění
· aplikace

průměrné v částech:
· znalosti
· posouzení
· interpretace a získávání informací

průměrné v částech:
· čísla a početní operace
· geometrie v rovině a v prostoru
· závislosti, vztahy a práce s daty
· nestandardní aplikační úlohy a problémy

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly
průměrné v částech:
· mluvnice
· sloh a komunikace
· literatura a čtenářská gramotnost

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly



CIKT

Základní škola, Otická 18
Opava

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Jak výsledky správně 
pochopit a využívat?

• Zjistěte z výsledků, čím se může škola 

pochlubit a na čem by mohla zapracovat. 
• Při čtení výsledků berte v úvahu specifické 
podmínky vaší školy. 
• Výsledky doplňte i dalšími informacemi 
o žácích a třídách a stále s nimi pracujte.
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Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy

Škola:

Název:

Obec:

CIKT

Základní škola, Otická 18

Opava

ČESKÝ JAZYK
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše 
škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka 
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je 

studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván 
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 

jejich studijních předpokladů.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

MATEMATIKA

Výsledky dosaženými v matematice patří vaše škola 
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky 
testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní 

potenciál žáků v matematice využíván dobře. 
Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,

učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci 
pracují nad svoje možnosti.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 - 9. ROČNÍK

výborné v částech:
· znalosti
· porozumění
· aplikace

výborné v částech:
· znalosti
· posouzení
· interpretace

výborné v částech:
· číslo a proměnná
· geometrie v rovině a prostoru
· závislosti, vztahy a práce s daty
· nestandardní aplikační úlohy a problémy

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· sloh a komunikace
· literatura a čtenářská gramotnost
průměrné v části:
· mluvnice

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly


