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ufnoční zpnÁvA o čINNosu šxory
šrollví RoK 2019120

čast I.
základní údaie o škole

Charakterisíiku školy

Úplnost a velikost školy

Základní Škola je tvořena oběma stupni. Na vyšším stupnije v každérn ročníku kromě béžné
třídY vŽdy třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných přeclmětů a třída s
rozŠÍřenou nabídkou sportovních aktivit. Na nižším stupnije celkem deset tříd, na vyššírn stupni
dvanáct tříd.

Název školy: Základní škola Opava, Otická |8 - příspěvková
organizace

Adresa školy: Otická 18,746 01 Opava

IC školy: 70999252

Telefonní kontakt: 736513866

Adresa pro dálkoqý přístup: 2cemqin

\ilebové stránky školy: www.zsoticka.opava.cz

Zřizovatel školy: Statutární město Opava, Horní nám. 69,746 26 Opava

Reditel školy: Mgr. Arnoš t Zídek, Ph,D.

Zástupce ředitele školy: Mgr. Kateřina Staňková - 2. stupeň
Mgr. Magda Krasnokutská - 1. stupeň

Výchovný poradce: Mgr. Martina Světnická
Mgr. Libuše Martínkov á - kariérní poradce

Skolní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Volná

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:

Mgr. BlaŇa Kokořová

Složení školské rady: Mgr. Hana Skrabalová, Mgr. Jří Kerlin, Mgr. Barbora
Bendíková, Ing. Martin Chalupski, Simona
Juchelková, Ladislava Kreciochová

Charakteristika školy: Skola je tvořena oběma stupni. Součástí školy je školní
družina. Od šestého ročníku zítzujeme třídy
s rozšřenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů atřídy s rozšířenou nabídkou sportovních
aktivit.



Školale blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu, gymnastický sál advě budovy
školní družiny, které jsou situovány ve školním dvoře. Vyučuje se ve 22 kmenových třídách.
Využíváme odborné učebny pro vlfrrku fyziky, chemie, cizích jazyků, keramickou dí|nu, dvě
počítačové učebny s připojením k internetu, mu|timediální učebnu, knihovnu, školní dí|ny a
cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno hřiště, které je vhodné pro míčové sporty
iatletiku, K dispozicije venkovní učebna, která je také situována na školním dvoře. Všechny
třídy jsou připojeny k internetu, ve všech místech školy je dostupná wi-fi.

Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, lčerý má k dispozici samostatnou
místnost, pracoviště výchovného a kariérního poradce.

Spádovou oblastí školy je celé Statutární město Opava. Vyšší stupeň školy navštěvuje i velká
část dětí dojíždějících z okolních obcí.

Školni družina byla tvořena šesti odděleními, |<teré navštěvovali žácl l. až 5. ročníku. Školní
družina využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy, prostoryve škole, včetně
odborných učeben, tělocvičny a gymnastického sálu a prostory školního dvora. V následujícím
Školním roce bude zorganizačních důvodů zredukován počet oddělení školní družiny na pět.

Děti měly možnost se zapojit do kroužků ve škole a školní družině (sportovní - atletika, florbal,
basketbal, gymnastika, ióga jazykové - angličtina, němčina hrou; hudební - Zvoneěek, hra na
flétnu; keramický, vl,tvarný a dramatický kroužek).

ŽakŮm iučitelŮrn je k dispozicipo dobu vyučování automat pro zdravou výživu(školní rnléko).
Skola je zapojena do projektů "Ovoce do škol" a "Mléko do škol" ve spolupráci s firmou MK
Fruit ze Sumperka.

Vybavenost školy

Vluka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách, které jsou
postupně vybavovány novým nábytkern splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a
spoleČných prostor se podílejí učitelé i žáci. Jsou zde informace o událostech ve škole,
probíhajících projektech a v;iltvarné práce žáků. Yýzdoba je řešena koncepčně, tematicky v
rizných obdobích roku. Součástí tříd prvního stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s
kobercem.

Škola má ve dvou počítačových učebnách 28 žákovských stanic připojených k internetu.
VŠechny třídy jsou vybaveny audiovizr-rální technikou, notebooky propojenými s interaktivní
tabulí či dataprojektorem a připojenými k bezdrátové síti. Dalších dvacet notebooků je
vyuŽÍváno pedagogickými iadministrativními pracovníky školy. Ve všech třídáchje jak pevné
takbezdrátové připojení k internetu, K dispozici pro výuku je také 30 ks žákovských lpadů.
SnaŽÍme se o zavádění ICT do v}uky a používání moderních metod ve výuce, Také kabinety
postupně vybavujeme moderními pomůckami pro výuku,

O letních prázdninách před školním rokem 201912020 došlo k revitaíizaci školy. Desítky let
slouŽÍcí budova se dočkala nové zateplené fasády, výměny oken, rekonstrukce střechy a
kotelnY, ale i nové nástavby, kde vyrostl gymnastický sál včetně šaten a sociálního zařízení.
Statutární město Opava na celkovou obnovu vydalo více než 40 milionů korun.



Výchovně vzdělávací práce

V několika ročnících nižšího stupně využíváme v pedagogickém procesu i účast rodičů pod
názvem "Dospě|áci učte nás", Přicházejí zažáky do tříd, kde povídají o svém povolání, jak se
k němu dostali a jaké přináší uplatnění. Dětitak získáva_ií neocenitelné informace o světě práce.
Mnohdy rodiče nabídnou dětem a celé třídě možnost návštěvy pracoviště, dílny. Druhou
stránkou je, že rodiče získají povědomío náročné práci učitele.

Na vyšším stupni na tyto aktivity navazuje každoroční projektový Den profesí, kdy žáci podle
svého výběru navštěvují opavské střední školy a odborná učiliště a některé firmy - Ostroj, Hon
nábytek, Modelobaly a další. V up|ynulém školním roce proběhljiž jeho l l. ročník.

Ve školním roce 201912020 byla speciální péče věnována celkem 53 žákům se specifickými
poruchami učení, s podpůrnýnri opatřeními se stupněnl 1-3.

Ve výuce nižšího stupně jsou využívány prvky výuky matematiky podle prof. Hejného.
Pedagogové využívají metod z RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení. Další
vzdélávání pedagogických pracovníků směřuje k rozšíření znalostí v těchto oborech, k rozvíjení
znalostí práce s ICT a angličtiny. Na obou stupních probíhala výul<a metodou CLIL, pomocí
níž v dílčích ho d in ách nejazykov ých p řed mět ů zař azujeme prvky an g l ičt iny,

Na vyŠŠÍm stupni jsou do výuky zaíazovány práce s laboratorní technikou vysoké úrovně -
pouŽití čidel a zpracovávání výsledků měření pomocí počítačových programů. Tuto techniku
se nám podařilo získaí díky projektu ve spolupráci s Ostravskou univerzitot_t.

Podařilo se rozvíjet spolupráci s firmou Ostroj - funguje nejen výuka robotiky formou
volitelného předmětu v 9. ročníku pro žáky s přírodově dným zaméřením, ale i kroužek robotiky
Pro Žáky l . stupně ve školní družině, technické kreslení. Máme 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, Střední průmyslovou a stavební
Školou v Opavě s cílem seznámit žáky se špičkovými technickými obory pro budoucí uplatnění.

DÍky schválenému projektu ze SFŽP může přes l00 žáků vyjet do přírody na týdenní pobyt s
tématikou EVVO. Škola se zapojila do soutěže opavských škol ve sběru hliníku. Vzhledem k
nejlepšímu umístění byli žáci na závér soutěže odměněni,

Žáci seďmých tříd se zúrčastňují pravidelného lyžařsl<ého výcviku, na l<terý přispívá Staturtární
město Opava. Třídy s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit mají navíc každoročně další
spottovní kurz- v 6. třídě je to kurz lyžařský, v 7 . ířídě cyklistický, v B. třídě kurz netradičních
sPortŮ av 9. třídě kurz vodácký. Pro třídy nižšího stupně se pravidelně organizuje lyžaíská
školička v Tošovicích s denním dojížděnírn na svah. Pravidelně jsou vypravovány 3 autobusy
dětí.

Od Školního roku 2018l19 je škola zapojena v projektu EU Šablony II, jehož aktivity.jsou
zaměřeny na zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.
Projekt byl v březnu 2020 pozastaven z důvodu koronavirové pandemie. AktuáIně.iednáme o
adekvátní prodloužen í závěrečného termínu, abychorn rnohli dokončit všechny přislíbené části
projektu.



V letošním školním roce jsme opět zaznamenali úspěchy na poli vědomostních i sportovních
soutěží,

Šest oddělení ško|ní ďružiny navštěvovalo v prvním pololetí 172 žáků, v druhém pololetí pak
l60 žáků | , - 4. tříd Zš.

Průběh školního roku 20l912020 významné poznalnenala koronavirová pandeIrrie. Na základě
vyhlášenívládysúčinnostíod l1.3.2020 došlokzákazuosobnípřítomnostižákůveško|ách
napříčCeskourepublikou.Výukaveškolebylačástečněobnovena 11,5.2020prožáky 9.tříd,
a to formou dobrovolné prezenční vr.uky (příprava k přijímacím zl<ouškám na střední školy),
poté od 25,5,2020 v omezeném počtu pro žáky 1. stupně. ŽaciZ. stupně rnohlidobrovolně do
Školy nastoupit od 8,6,2020 na výuku matematiky, českéIro a anglického jazyka, Pro ostatní
výuka probíha|a pouze distanční formou. V rámci distanční vYul<y dostávali žáci vysvětlení,
postupy a Úkoly pt'es systém Škola Online. Vypracovanou práci pak dodávali stejným
zpŮsobem zpět pedagogům. Někteří učitelé používali různé platformy pro přímou distanční
vjuku - nejčastěji byl používán systém Google Classroom. Všem žákům vyššího stupně naší
zák|adní školy byly zřízeny přístupové údaje v tomto systému.

Škola musela v době od l l . 3. do 30. 6.2020 z důvodu koronavirové pandemie zrušit všechny
plánované akce, účasti v soutěžích, spolupráce s dalšími organizacemi, atd.

V době distanční výuky se pedagogům osvědčily metodické rnateriály ve formě aplikací na PC
a dříve zakoupené lpady, které rrčitelé mohli používat při online výuce. lJkázalo se, že je
nezb5tné pořídit dostatek výpočetní techniky pro všechny pedagogy základní ško|y. Na
dovybavení ško ly aktuálně pracujeme,

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky
svědČÍ vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, spottovních a unrěleckých soutěžích a
také při přijímacích zkouškách na střední školy, V celostátním testování SCIO patříme
dlouhodobě mezi nejúspěšnější školy v republice. Letošní testování však neproběhlo z důvodu
koronavirové pandemie, Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků (něrnčina, španělština,
ruŠtina) zajišt'ujerne prostřednictvím vlastních pracovníkťr. Velká pozornost je věnována jak
talentovaným žákům, tak žákům se specifickými poruchami učení.

DalŠÍ vzdě|áváni pedagogických pracovníků je podporováno zvláště v těchto oblastech -
zvYŠování znalostí v oboru psychologie a pedagogiky, komunil<ační dovednosti, moderní
metody ve vzdé|ávání. Ve škole působí výchovný poradce, kariérní poradce, školní speciální
Pedagog, Školní metodik prevence, koordinátor EVVO a sedm zdravotníků vyškolených nejen
pro běžný provoz školy, ale i pro školní zotavovací akce.

Zmény ve vedení školy

Yýznamný dopad na průběh školního roku mělo také odvolání dlouholetého ředitele zákíadní
Školy Mgr. Jiřího Kupčíka - odvolán zřizovatelem dne 3l. l. 2020 na záklaďě výsledků
veřejnosprávní kontroly zadané Statutárním městem Opava (viz ěást "Údaie o inspekční
Činnosti" a příloha č. 2), Dočasnou ředitelkou školy pak byla s účinností od 10. 2, 2020



jmenována Mgr. Ivana Jírů, a to do doby jmenování nového ředitele školy na základě
vyhláŠeného konkursního íuení. Konkursní íízení však bylo odloženo z důvodu koronavirové
Pandemie a Mgr. Ivana Jírů vedla školu až do 30.6.2020, kdy školu převzal nově jmenovaný
ředitel- Mgr. Arnošt Žídek, ph.D.

Od l . 8. 2020 má škola také nově jmenované zástupkyně ředitele - pro nižší stupeň Mgr. Magdu
Krasnokutskou a pro vyšší stupeň Mgr, Kateřinu Staňkovou, klerá je zároveň statutárním
zástupcenr ředitele školy.

čast II.
přehled oborů vzdělání. které škola wučuie

zák|adnívzdělávání lní vzdělávací program pro základní
vzdélávání

NáŠ ŠVP "Prameny" používají všechny béžné třídy na obou stupních ZŠ a na vyšším stupni
také třídy s rozšftenou nabídkou sportovních aktivit.
Třídy s rozŠřenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na vyšším stupni použivají
uPravený Školní vzdélávaciplán tak, aby všechny disponibilní hodiny byly využity ve prospěch
matematiky a předmětů pří,rodovědného zaméření - fyziky, chemie, pří,rodopisu. Tyto třídy
mají také nŽŠÍ poěet volitelných předmětů než je tomu v béžné třídě a třídě s rozšířenou
nabídkou sportovních aktivit - opět ve prospěch předmětů s pří,rodově dným zaměřením.
Třídy s rozŠffenou nabídkou sportovních aktivit mají místo volitelných předmětů další
sportovní činnosti.

ča.t m.
RámcovÝ popis nersonálního zabezpečení činnosti školv

V Šesti odděleních školní družiny pracovalo pět vychovatelek ajeden vychovatel.

čast ry.
údaie o zápisu k povinné školní docházce.

Zaměstnanci školy Počet
ffziclcých

osob

Ztoho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční

počet

Pedagogičtí zaměstnanci 45 44 41,6

Nepedagogičtí zaměstnanci

ztoho zaměstnanci výdejny stravy

8 0 8

0 0 0



základní škola

Do 1. tříd školního roku2020121 skutečně nastoupilo 30 z původně přijatých 34 žáků.

čast v.
údaie o výsledcích vzdělávání žáků

Neklasifikovaní žáci plnili školní docházku v zahraniěí..

b) Rozmístění žákůg.tříd ZŠ

Kapacita
školy

počet l. tříd
k1.9.2019

Počet
zapsaných

žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do

spádového obvodu
školv

Počet
přijatých

žáků

Počet
1. tříd

k1.9.2020
560 2 42 0 34 2

žáků na zák|adn škole
Ročník Počet

žáků
Prospělo

s lryznamenáním Prospělo Nenrosnělo
1. 47 47 0 0
,,

38 38 0 0
3. 37 37 0 0
4. 46 42 4 0
5. 57 55 1 0 (1 neklas)

Celkem za L st. 225 219 5 0 (1 neklas)
6. 70 56 14 0
7. 89 67 22 0
8. 84 59 24 0 (1 neklas)
9. 86 55 31 0

Celkem za2. st. 329 236 92 0 (l neklas)

Rozmístění žáků 9. tříd

Druh oboru vzdělávání (§ 58 škotského zákona) Konečný stav rozmístění
žáků

Gymnázia 28

střední vzdělání s maturitní zkouškou 51

střední vzdě|ání 0

Střední vzdélání s výuěním listem 7

Neumístěno 0

počet žáků 9. tříd celkem 86

znašich pátých tříd odešli 4 Žáci studovat na opavská osmiletá gymnázia.



c počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování počet žáků Procento

z celkového nočtu žáků
) 0 0

3. 0 0

neomluv hodin
počet žáků celkem hodin průměr na | žáka

554 0 0

Cást VI.

Cinnost v úseku prevence kriminality a protidrogové prevence

Celkem za školní rok2019l2020: 310 žáků

Z dŮvodu koronavirové pandemie došlo k uýraznému meziročnímu poklesu ěinnosti na úseku
Prevence kriminality a protidrogové prevence. Z nejdůležitějších zrušených akcí jmenujme
zejména oblíbené besedy s pacienty psychiatrické léčebny pro žáky 8. a 9. tříd..

Název akce třída poČet

žáků
datum
uskutečnění

Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6C 23 3.-5.9. 2019
Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6A 23 3.-5.9. 2019
Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6B 24 3.-5.9. 2019

Socializační kurz 8. tříd-metodik prevence 8B 30 23.-25.9.2019
Socializační kurz 8. tříd-výchovný poradce 8A 29 23.10.-25.L0.20t9
Socializační kurz 8, tříd-speciální pedagog 8c 25 t8.9.-20.9.20L9
prevence AlDs - střední zdravotnická škola 9c 27 26.Lt.2oL9
prevence AlDs - střední zdravotnická škola 9B 30 27,LL.20L9
prevence AlDs - střední zdravotnická škola 9A 29 27.I]'ZO19
Nebezpečí sociálních sítí-metodik prevence 6A 23 10.03,2020
Nebezpečí sociálních sítí-metodik prevence 6B 24 IL,o3.2o2o
N ebezpečí sociál n ích sítimetodik prevence 6c 23 12.03.2020

čast vn.



Typ kurzu Počet zúčastněných
nedapopů

Odbornost, metodika, moderní formy 22
Psychologie, pedagogika, komunikace, hodnocení 43
právní tématika 25
Výchovné poradenství
Prevence
Vycl]ovatelství

Spolupráce na dalším vzdélávání probíhá zejména s KVIC Opava, MAP Opavsko,

čast vm.
údaie o aktivitách a nrezentaci školv na veřeinosti

a) Akce organizované školou

Projektové dny školy
o Den profesí - spolupracujeme s mnoha opavskými podniky. Žáci sev 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. Žácitakzískávajípovědomí
o moŽnostech uplatnění v Opavě ablízkémokolí. Tento projektový den je určen žákům vyššího
stupně a probíhá pod odborným vedením naší kariérní poradkyně Mgr. Libuše Martínkové.
Letos dne 30. 9 . 2019 žáci 6. - 8. tříd navštívili opavské střední školy, kde jim byly představeny
obory které vyučují a jsou zakončeny výučním listem nebo maturitou. Žáci 9. tříd navštívili
frrmy Modelobaly, Ostroj a.s., Hon nábytek a Dolní oblast Vítkovice.
o Den zdraví - Spolupracujeme se Slezskou nemocnici Slezskou univerzitou, Hasičským
záchranným sborem, městskou i státní policií, organizacemizabyvajícimi se zdravým životním
s§lem, Střední zdravotnickou školou v Opavě a dalšími. Žáci maji zařazeny pravidelné
Programy zaměřené na oblast zdraví a prevence ve qftrce v jednotlivých ročnících. Ziskávají
takza přítomnosti odborníků zpraxe informace o poskytováníprvní pomoci, o tom, jak se
chovat v krizových situacích, kde hledat pomoc v krizových chvílích, jak se chovat a jednat
bezpeČně. Samotný Den zdraví proběhl letos na nižším stupni 24. I. 2020. Yitarnínové
ochutnávky ovoce dodala firma MK Fruit ze Šumperka. Žáci navštívili muzeum zdravotnictví
ve Slezské nemocnici. Třídní učitelky ve svých tíídách zrealizovaly akce s tématikou lidské
télo, zdravý životní styl azdraví.
o Další tradiční projektové dny školy - Ža"i učí žáky a Den Zemé _ se v letošn ím roce z
důvodu koronavirové pandemie nekonaly.

Dne 10. 12.2019 proběhl Den otevřených dveff. Rodičům jsme ukázali tvořivé dílničky na
niŽŠÍm stupni a ve školní družině, matematický koutek, vystoupení dětí v angličtině, hudební
vystoupení na schodech, chemické pokusy, atd, Rodiče deváťáků dostali informace o dalších
moŽnostech studia pro své děti. V multimediální učebně fungovala kaváma, prodával se punč,
páni učitelé uvařili čtyři druhy guláše.

Štomi ples úspěšně proběhl ve spolupráci se SRPŠ 28. 2. 2020 v Kulturním domě Na
Rybníčku. Součástí bylo také vystoupení našich gymnastek.

Dlouhodobě spolupracujeme s MŠ Otická, Riegrova, Mnišská. Pro děti z MŠ chystáme
výukové lekce ve tíídě, zábavné seznámení s prostředím naší školy, hrátky v tělocvičně,



$/mnastiku pro nejmenší, čtenářské odpoledne v Mš, schůzky pro rodiče dětí Mš s vedením
naší školy. Žaci g. tříd s třídními učiteli navštěvují MŠ s programem v rámci Mikulášské
nadílky. V dramatickém kroužku připravujeme pravidelně pro malé předškoláky pohádku. U
druhého ročníku přípravy předškoláku s názvem ŠkoHkem na zkoušku proběhla dvě setkání
s předškoláky z opavských mateřských školek v únoru a březnl. Další setkání musela být
zruŠena. Letos byl také zrušen tzv. Zápis nanečisto a účast předškoláků na Dni dětí.

Tradiční Zápis prvňáčků proběhl netradičně, a to pouze písemnou formou bez přítomnosti dětí
budoucích školáků a jejich rodičů,

V týdnech od 6. 1. - 10. 1. a 13. 1. - 17.1.2020 sekonala na prvním stupni Lyžařská školička
- Tošovice. Děti denně dojůdéty na svah ze ZŠ.

V únoru 2020 probéhly tyžařské kurzy v Malé Morávce pro žáky všech 7. říd. Žáci druheho
stupně měli možnost zúčastnit v prosinci 2019 dobrovolného lyžařského zájezdl do Alp na
ledovec Mólltaler Gletscher. Žaci S. ročníku třídy se sportovním zaméíen{mabsolvovali v lednu
2019 lyžařský kurz v Malé Morávce. Další kurzy pro žáky tříd se sportovním zaméřením
(vodácký cyklistický, netradiční sporty) byly zrušeny.

Y září 2019 proběhly adaptační kurzy pro žál<y nově vznikajících 6. tříd. Jedná se o jž
několikaletou tradici, jejíž cílem je dobře nastartovat nově vznikající kolektivy. Jedná se o dvou
aŽtÍÍdenní akci, jejž 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 vztahi ve třídě.

V říjnu 2019 proběhly socializační kurzy pro žáky 8, tříd. Zde spolupracujeme s organizacemi,
které se specializují na klima třídy, budováni vztahů v kolektivu, prevenci negativních jevů.
Toto období bylo zvoleno již před lety právě proto, že v této době docházi ve vývoji dětí ke
zlomu a je třeba zapracovat na nových podobách vztahive třídě a pomoci žákůmv orientaci v
sobě samých.

Plánovaný výukový a poznávací zájezd do Velké Británie se studiem v jazykové škole ve
městě Bath ve dnech 30. 5. - 6.6.2020, kterého se mělo zúěastnit celkem 55 žáktl8. a 9. tříd,
musel b;it.zruŠen. Většinu vyna|ožených prostředků společnost Student Agency vrátila v
hotovosti. Škole zůstal voucher na služ-by, které můžeme v budoucnu vwžit, ř. 

"ýsi 
28 9I2,-

Kč.

Byly zrušeny plánované školy v přírodě (Jeseníky, Beskydy) pro děti nižšího stupně.

Nekonaly se také tradiční charitativní běhy Run and Help a Joy run, vystoupení gymnastek v
opavském divadle na akci Sportovec Opavska. Zrušit jsme museli také oblíbené taneční kurzy
pro žáky 9. tříd.

Dále proběhly tyto akce:
o Kolaudace gymnastického sálu - včetně vystoupení gymnastek pro rodiče a zástupce
města Opavy
. Vánoění výstava žákovských ptací,kterábylarcalizována jako součást výzdoby školyo Pohádková stezka s Veěerníčkem - 3. 10.2019 - akce pro všechny děti školní družiny a
jejich rodiče



o Strašidýlkování -27.11.2019 - akce pro děti školní družiny, děti z nedalekých MŠ a
jejich rodiěe
o Podzimní sběr papíru v rámciMŠ
o sběr kaštanů ažaludů pro Myslivecký spolek

b) Účast na dalších akcích

V říjnu 2019 se žáci9. tříd zúčastnili Veletrhu povolání ve sportovní hale (b;livalá Informa).
Nekonala se pravidelná květnová návštěva žáků 8. tříd na Úřudu práce. Byla odsunuta na
začátek školního roku 2020121 .

Neus|<utečnila se návštěva Čnn v Praze pro 30 žáků 9. tříd.
Další uskutečněné akce:
. volejbalový turnaj učitelů okresu opava
o kulturní akce - divadelní, hudební a filmová představení - pořádaná Slezským divadlem
v Opavě, Vánoční koncert pro 1. stupeň v KD Na Rybníčku
o knihovnické lel<ce pořádané Městskou knihovnou p. Bezruče v opavě a pobočce v
I(ateřinkách
o bruslení - žáci l. i 2, stupně
o dopravní výchova 2. a 4. tříd na dopravním hřišti v Malých Hošticích
r Cas proměn - pořad v rámci výchovy ke zdraví pro 7, třídy
o cyklus besed s Hasiči - žáci 2. a 6. tříd
o vítání občánkťr - sbor zvoneček
o Účast na akcích pořádaných SMO - výstavy, soutěže, vzdělávací prograrny pro žáky l.
stupně

C) Aktivit}, škol}, ve spolupráci se zahraniční školou

Od dalšího školního rol<u chceme rozvíjeí zahraniční spolupráci se školami prostřednictvím
platformy eTwinning, klerou zajišt'uje v ČR Dům zahraničních s|užeb, Nové zástupkyně školy
Mgr. Kateřina Staňková a Mgr, Magda Krasnokutská se zúčastnily v srpnu 2020 Letní školy
eTwinning v Poděbrach, kde byly proškoleny na práci v tomto prostředí. Nyní hledáme
partnerské školy pro tento projekt.

Y záŤÍ 2019 proběhla online Logická olympiáda za iěasti desítek žákL ZŠ otická.
krajského kola postoupil žák 7.C Daniel Mareta, kde se umístil na g. místě,
celorepublikového finále postupovalo bohužel jen prvních osm nejúspěšnějších řešitelů.

Žaci g.C se zúčastnil i 24. lO. 2019 v Ostravě na Wichterlově gymnáziu matematické soutěže
Moravskoslezslcý matematický šampionát. Naši školu reprezentovaly tři týmy pod vedením
P. uČitelky Edity Dostálové. Tým Housenek obsadil 2. místo, další týmy pak 4. a 5. místo, a to
napříč školami v Moravskoslezském kraji.

V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila v kategorii 6. tříd 3. místo žákyné 6.C Ema
Slámová, v kategorii 7.tíídzvítězilžák7.C Daniel Mareta. Daniel se zúčastnil také krajského
kola, které probíhalo online formou, a obsadil 3. místo.

d)

Do
Do



V matematické olympiádě proběhla pouze školní kola 5, a 9, ročníků, kola ostatních ročníků
byla posléze zrušena. Neproběhly tradiční maternaticl<é soutěže pro žáky 2, - 9. tříd
Matematický klokan a okresní kolo Pythagoriády. Zrušen byl také Přírodovědný klokan.

V soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR uspěly v regionálním kole žákyně 9.C.
Marie Divilová obsadila 2. místo a Sára Galdiová 5, místo. Marie postoupila do celostátního
koIa, které se bohužel nekonalo. Součástí soutěže bylo také absolvování laboratorního kurzu ve
Světě techniky v Dolníoblasti Vítkovice.

V chemické olympiádě se okresního zúčastnili čtyři našižáci. Marie Divilová zde obsadila 3.
místo a postoupila do krajského ko|a, l<teré se nekonalo.

Ve §zikální olympiádě se okresního kola zúčastnili tři naši žáci, Žáci 8. C ondřej Štabl a
Ráchel Aronová obsadili 2. místo, resp. 3. místo a postoupili do krajského kola, které se opět
nekonalo.

Čtyri Zabyně 9.C se zúčastnily soutěže v německé tn jazyce - Prezentace němeclqých
osobností, která se konala na SSPŠ v Kylešovicích. Sára Galdiová a Marie Divilová obsaáily
3. místo.

Okresní soutěž F'unny Bnglish Day na ZŠ Vrchní v Opavě, kam postoupily čtyři naše žákyně,
byla zrušena.

Dále proběhly:
o Skolní kola olympiád v F, Ch, Bi, Z, Ai, Č,D.
o Školní kolo pýhagoriády,
o Miniolympiáda v anglickém jazyce pro žáky 4. a 5. tříd
o skolní kolo soutěže v sudoku pro žáky 2. - 9. tříd, účast také v okresním koleo Přírodovědná soutěž tříč|enných družstev poiádaná MGO,
o sportovní soutěže - Opavská liga škol, Opavské vánočky, MTB Cross Stříbrné .1ezeror olympiády v F, Z, Aj - okresní kola, další kola byla zrušena
o turnaje a soutěže školních družin - celoroční soutěž miniházené. Vánoční aerobik,
basketbal, florbal, hudební avfivarná soutěž
o Školní kolo soutěže pod patronacíZOO Ostrava, další část přímo v Zoo se nekonala.o Soutěžžákůzákladních škol v technických dovednostech pod patronací SŠT Opava.

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

DalŠÍ formou sponzorství je pomoc rodiěů v rámci činnosti SRPŠ, které se každoročně podílí
na financování Mikulášské nadílky, Dne děti knižníchodměn pro žáky školy v rámcipředávání
vysvědčeni odměn pro žáky 9. tříd ukončujících docházku na ZŠ otická. V letošním školním
roce bylo souČástí sponzorství také předání věcného daru - žíněnky do gymnastického sálu v
ceně 104.918,- Kč.

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
vKč

celkem využité

ostatní SRPs 170.643 170.643



Diky dlouhodobé spolupráci s firmou Ostroj a.s. došlo nazačáíkubřezna2020kpředání
sponzorského daru školní družině do kroužku Robotiky ve formě stavebnic Lego Boost, s nimiž
mohou děti stavět a programovat pomocí jednoduchých aplikací. Firma Ostroj taknavázala na
sponzorství z předchozího školního roku 2018/19, kdy zakoupila vybavení, aby kroužek
Robotiky a malých šikulů mohl zaéít probíhat.

čast x.
údaie o vÝsledcích insnekční činnosti nrovedené českou školní inspekcí

a) inspekční činnost ČŠl - provedena ve dnech 5. - l 1. l1.2OIg.
Inspekční zpráva viz příloha.

b) kontrola provedena odborem kontroly SMO - provedena veřejnosprávní kontrola ve
dnech 3. l0.2019 -27.1.2020.Na základě kontroly byl mimořádně odvolán dlouholetý ředitel
školy Mgr. Jří Kupčík.
Výsledek kontroly a shrnutí kontrolních zjištění viz příloha.

čast x.
Základní údaie o hospodaření školv za rok 2019

a) Zák|adní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
Tabulky zptacované pro závěrečný účet města v roce 2019 vupříloha

b) Hospodaření školy s íinančními prostředky zřizovatele
Tabulky zpracované pro závěreěný účet města v roce 2019 - náklady, výnosy, hospodaření
školy s finančními prostředky viz příloha.

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabyfý pro svého zřizovatele

Oprava a údržba cástka celkem

Oprava podlahy ve školní družině 198 000,-

Ve Školní družině došlo k tématickému vymalování prostorů červené budovy qýtvarnicí K.
Hájkovou. V modré budově proběhla rekonstrukce - výměna oken, úprava podlahy, položení
nových koberců.

PŮvodně plánované opravy aúdržby a investiční akce z vlastních zdrojů směřované na letní
Préz.dniny 2020 nebyly uskutečněny z důvodu koronavirové pandemie a dvojnásobné výměny
na Pozici ředitele školy. Malování a nezbytně nutné opravy, zejména obnova parapetů na
budově vyŠŠího stupně školy, byly odloženy a jsou plánovány na letní ptázdniny i roce 202í,
Je také nezbytně nutné, aby co nejdříve proběhla rekonstrukce šaten s nákupem šatních sKíněk



na budově prvního stupně. V havarijním stavu je také odtok kanallzace zmoďré budovy školní
družiny.

Investiční akce ze zdrojů odboru investic §MO cástka celkem

Rekonstrukce školy - výměna oken, zateplení budovy,
kotelna, nadstavba - dokončeno v létě2019

42 000 000,-

Cást XI.
údaie o zanoiení školv do rozvoiorných a mezinárodních nrogramů

čast xn.
údaie o zapoiení školv do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Část XIII.
údaie o předloženÝch a školou realizovanÝch nroiektech financovanÝch z cizíchzdroiů

Název programu Způsob zapojení
Počet zúčastněných

žáků
(dětí) pedagogů ostatních

Zam.
Yýzvač. 18-063 příjemce podpory 554 28

Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kutzy,

semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

Počet zúčastněných na
vzdé|ávání

žáků
(dětí) pedagogů ostatních

sborovna Mgr. Hubatka Pedagog v každodenním
školním procesu

45

Název projektu

Finanční prostředky
vKč

celkem využité

státní fondy Modernizace a vybavení učebny přírodních
věd, multimediální učebny v ZŠ Opava,
Otická 18

3 800 000,- |57 496,-

programy EU Yýzva l8-063 Šablony II 1 874 219,- l 048 935,-



V rámci projektu Šabbny II čerpáme finanční prostředky na poloviční úvazek speciálního
pedagoga, tandemovou výuku, další vzdělávání pedagogických pracovníků na nových metod
vevzdélávání, školení v rámci čtenářské gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje, sdílení
zkuŠeností pedagogů zrtzných škol prostřednictvím vzájemných návštěv, podporu jazykové
metody CLIL ve výuce nejazykových předmětů, doučování žáktl ZŠ oltožených studijním
neúspěchem, realizované projektové dny školy a další. K 30. 4.2020 bylo vyčerpáno 1 048
935,- Kč. Čerpání prostředků bylo prakticky pozastaveno po dobu koronavirové krize. Konec
projektuje31r12.2020.Akttlálnějednámeoprodlouženízávěrečnéhotermínu do22.4.2021,
abychom stihli realizovat všechny přislíbené části projektu.

Rozbíhá se projekt 'Modernizace a vybavení učebny pří,rodních věd, multimediální učebny v
ZS Opava, Otická 18", feg.č.: CZ.06.2.6710.0/0.0/19_116/0013127. Zatím bylo
zastupitelstvem města Opava schváleno podání projektové žádosti, financování spoluúčasti,
provedení technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udňení výstupu po
minimální dobu udržitelnosti 5 let od ukončení realizace projektu. Poslqltovatelem dotace ve
výši 3 800 000,- Kč je Ministerstvo pro místnírozvoj ČR, spolufinancováno ve výši 10%
Statutárním městem Opava. Projekt je předfinancován SMO. Dosavadní náklady zahrnl$í
přev ažné zpracování studie proveditelnosti projektu.
CÍlem projektu je modernizace a vybavení stávající učebny chemie a učebny multimediálních
technologií včetně počítačové podpory. V rámci projektu bude učebna chemie vybavena novým
nábytkem, elektrickými rozvody do lavic a budou poíaeny nové pomůcky pro výuku. Počítá
se také s posílením bezdrátového připojení internetu pro použití mobilních zařízeni přímo ve
výuce avylžití počítačové učebny pro podporu nových metod vzdé|ávání.
V rámci projektu bude rovněž řešena bezbariérovost objektu. Dojde k pořízení schodolezu,
kterlýrn bude umožněn vstup z venkovního prostoru do zádveří školy a vybudování
bezbariérového wc.
Předpoklád aná doba realizace projektu je rok 202L

čast xtv.
údaie o spolupráci s odborovÝmi organizacemi. organizacemi zaměstnavatelů a dalšími

nartnerv nři plnění úkolů ve vzdělávání

Organizace, s kíerou PO
spolupracuje (HZS, městská

policie, střední školy....)
Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Počet
zúčastněných
žáků (dět0

MMo Yítání prvňáčků, exkurze na MMO, Den
stromů, dopravní výchova na hřišti v Malých

Hošticích, soutěž v inline bruslení, MTB Cross,
Opavská míle, lyžařské kurzy, p|avání na 1.

stupni

cca 350

Model obaly, Ostroj, Hon
nábytek, Dolní oblast

vítkovice

Den profesí 329

SSPaU, SSPS Opava prezentace školpro žáky 9. tříd v rámci
kariérového poradenství

86

HZS Hasík, pravidelná prevence 100



slezská nemocnice,
Poliklinika, SZŠ Opava,

Slezské gynrrráziuIn, Slczská
univerzita

v rámciprojektového Dne zdraví 554

Slczská (Jrrivcrzita Opava
Střední pedagogická škola

Krtrov

r ealizace praxe studerrtťr pedago gickýclr oborů
ve škole a školní clrr-ržirrě

400

Kino Mír pohádky pro děti l50

OKO Opava edukační prograrny pro děti SD v Donrě ltnrění l60

SVC Opava stř,elrtice, lrorolezecká stěna 150

Mysliveoký spolek Sbčr kaštarrťr a žalrrdů - SD, l. sttrpeň 200

Městská policie Opava,
Policie ČR

V rárrrci školrrího projektovéhcl 160

Sportovrlí kurzy l-yžařská školička pro žáky 1, stupně 300

MS Otická, I{iegrova,
Mnišská

rrávštěvy školy, sportovní aktivity pro děti MŠ 60

Slezské divacllo, L,or.rtkovó

divadlo
N ávštěvy d i vadel n ícli a k u l tr"rrníclt př,eclstaverrí 554

JCMIr, Ostravská univerzita,
slezská tttiiverzita

Materrratická olynrpiácla a Pytlragoriáda 150

I'BMA, BK Opava Sportovrrí kroiržky 180

SS'[ Opava Sorrtěž žáků základníclr škol v teclrrrickýclr
dovednosteclr

l5

Ostroj a.s, o<lrtiěny do soutěží, podpora čirrrrosti ŠD 172

Další informace!

Dne 30. |. 2020 vznikla ve škole Základni odborová organizace, která měla 23 členů.
Předsedkyní se stala Mgr. Magda Krasnokutská, členy výboru byli pedagogové Mgr. Tomáš
Frkal, Mgr. Jan Zajic, Mgr. Romana Pilařová.
Dne 26. 8,2020 došlo v odborové organizaci ke změně předsedy a tajnou volbou se novým
předsedou stal Mgr. Tomáš Frkal.
Ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Ivanou Jírů byla vytvořena kolektivní smlouva mezi
odborovou organizací a základní školou.

Auň +,-útX
Mgr. Arrrošt Žídek, Ph,D.

ředitcl školy

zpracoval dne (4 40,J OJt)



Škohka rada schválila výročni zprávuza školní rok20l9l2020 dne 13. 10. 2020.

Mgr. Hana Škrabalová

Mgr. Jiří Kerlin

Ing. Martin Chalupski

Mgr. Barbora Bendíková

Simona Juchelková

Ladislava kreciochová ů;ů^,



Přílohy:
1) Inspekční zpráyaČŠt z inspekce ve dnech 5. l l. - 1 1. 1 1.2019
2) Výsledek a shrnutí kontrolních zjištění veřejnosprávní kontroly prováděné Statutárním
městem Opava ve dnech 3. 10. 2019 - 27 . 1. 2020
3) Plnění finančního plánu zarok2079
4) Výsledky přijímacího řízení žákn ZŠ Otická na střední školy v porovnání
s celorepublikovým průměrem - zpracováno Cermatem
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Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková
organizace

Otická t8,746 01 Opava

in fo@zsoticka.opava.cz

70999252

600142906

p říspěvkov á or ganizace

Mgr. Jiří Kupčík
statutární město Opava

Otická 18,746 01 Opava

5.tL.2019 -11.Lt.2019

Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti
Inspekční činnost podle § l74 odst, 2 písm. b) a c) školského zákona.

ZjiŠťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzďělávání podle školních
v zdéláv acích pro gramů,

ZjiŠťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacími programem.

Inspekční činnost na podnět podle § l 74 odst. 6 školského zákona.

201912020



charakteristika
Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace (dá|e,,škola") vykonává
činnost základní školy a školní družiny. Od poslední inspekění činnosti v roce 2015 se
počet žáků zvýšil o 8 oÁ, nyní se v základní škole vzděláv alo 557 žáků (maximální počet
je 560), 49znich mělo diagnostikovány speciální vzdélávací potřeby. V šesti
odděleních školní družiny bylo přihlášeno 172 žáků, cožje oproti stavu vroce 2015
navýšení o jedno oddělení a12%žáki.

Hodnocení podm ín ek v zděláv ání
Ředitel školy splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, do které byl jmenován
v roce 2004. Yzhledem k neustále narůstajícímu počtu žáků, posílil od školního roku
2017/2018 vedení školy o druhou zástupkyni ředitele. Došlo tím k rozdělení řídících
a kontrolních kompetencí (zástupkyně pro 1. stupeň školy a zástupkyně pro 2. stupeň
školy). Tento svůj krok následně vyhodnotil jako pro školu nepřínosný a od školního
roku 2019/2020 došlo ke snížení počtu zástupkyň ze dvou na jednu. Opětovná zména
v řízení školy (návrat k původní organizaění struktuře) má však negativní vliv na
operativní řešení vzniklých situací a vzájemnou komunikaci mezi vedoucími
pracovníky, pedagogy, zákonnými zástupci žáků a žáky školy, Zlepšeni týmové
spolupráce, vzájemné komunikace a spolupráce vedení s pedagogickými pracovníky
školy bylo přitom jedním z doporuěení vydaném Českou školní inspekcí při poslední
inspekční činnosti vroce 2015. Tato oblast se řediteli školy nepodaŤila dlouhodobě
stabilizovat a zlepšit. Širší vedení školy, ve kterém jsou zasioupeni pedagogičtí
i nepedagogičtí pracovníci školy, plní funkci poradního orgánu ředitele, který dále
předává informace o chodu školy dalším zaměstnancům, dochází tak k dostatečnému
přenosu informací v rámci školy. Z kompetencí stanovených současné zástupkyni
ředitele vyplyvá znaěné množství povinností. Vzh|edem kjejich šíři častěji dochžrÍ
k nepřesnostem v přenosu informací, dílčích oblastech řízení i kontrolní ěinnosti. Forma
a systém ÍÍzení školy vyžaduje provedení analýzy a bezodkladné přijetí adekvátních
opatření ze strany užšího i širšího vedení školy.

Na řízení a rozhodování v oblasti pedagogických procesů se podílejí aktivně pracující
metodické orgány, do jejich kompetencí patří mimo jiné předkládat řediteli školy návrhy
na obměnu učebních pomůcek, které jsou zapotřebí pro výuku. Všechny aspekty
pedagogického procesu, včetně přijímání potřebných opatření k jednotlivým zjištěním
jsou projednávány pedagogickou radou. složení pedagogického sboru je poměrně
stabilnÍ, nově byla obsazena pozice speciální pedagožky, která se věnuje vzdélávání
ŽákŮ se speciálními vzdélávacími potřebami, a svým působením přispívá k zajištění
rovného přístupu ke všem úěastníkům vzdélávání. Environmentální výchově, která je
Podrobně rozpracovaná ve školn ímvzdé|ávacím programu, se věnuje koordinátor, který
sPlňuje vŠechny na něj kladené požadavky a zajišťuje vřazování environmentální
Problematiky do vzdělávání žáků. Výuku malého počtu hodin předmětů qýchovného
zaměření na prvním stupni (hudební avýtvamá výchova) zajišťují po nezbytnou dobu
av nezbytném rozsahu pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují předpoklad odborné
kvalifikace (vychovatelky školní družiny), na kvalitu vzdélávání to však nemělo
negativní vliv. Další vzdélávání pedagogických pracovníků je podchyceno v ročních
a dlouhodobých plánech, navštívené kurzy byly vybrány v souladu s prioritami
koncepce školy, v posledních dvou letech zaměřenénajazykovévzdéláváníavyučovací
metodu CLIL. Získané poznatky si vyučující vzájemné předávají a efektivně využívají
ve výuce. Zaěínajícím učitelům zajištují potřebnou pomoc zkušenější kolegové v roli



mentoni, kteří je seznamují s chodem školy a poskytujíjim konzultace. V oblasti dalšího
odborného vzdělávání vedení školy schází větší zaměření na zmény v právních
předpisech, namanažerské dovednosti a zajištění efektivního kontrolního systému, což
může být také příčinou zjištěných dílčích nedostatků v řízení školy. Úprava vnitřního
kontrolního systému byla součástí doporučení v inspekční zprávé z roku 2015, které se
nepodařilo zcela jednoznačné realizovat, Pedagogové sdílí své pracovní
i sebevzděláváním získané zkušenosti a v rámci tandemové výuky provádějí vzájemné
hospitace, což přispívá ke zkvalitnění vzdělávání ve škole. Nesystematické změny
v užším vedení školy a důsledky znich vypllfi,lající negativním způsobem ovlivnily
vztahy mezi výraznou většinou zaměstnanců, kteří podporují ředitele školy
a jednotlivci, klima ve škole je narušeno. Z dotazníkového šetření provedeného Českou
školní inspekcí v době inspekění činnosti, vyplývá, že ředitel školy, 33 pedagogických
pracovníkŮ, kteří dotazník dostali ataké ho všichni vyplnili, a l08 žáků 5, a7, ročníků,
kteří se elektronického anonymního dotazování účastnili, jsou však ve vzájemné shodě.
V oblasti školního klimatu (vztaby mezi vedením a pedagogickým sborem, vztahy
uvnitř pedagogického sboru a mezi žáky navzájem) je míra shody vysoká. V kapitole
školní prostředí, které zjišťuje spokojenost s množstvím vyučovacích pomůcek, se
zánemím pedagogických pracovníků a materiálně technickým vybavením školy j e míra
shody spokojivá, tato odpovídá druhému hodnotícímu stupni v rámci tohoto šetření.

Základni vzdélávání probíhá podle zpracovaného školního vzdélávacího programu,
ktery není pravidelně vyhodnocován a obsahuje nesrovnalosti v učebním plánu
a učebních osnovách některlých předmětů. Je zapotíebí provést důkladnou ana|ýzu
dokumentu a jeho nastavení vzhledem k aktuálním skuteěnostem. Na druhém stupni
Školy je vzdélávání rozděleno na třídy béžné - bez zaméíení, třídy s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů a třídy s rozšířenou nabídkou spottu, a to
v rámci povinného i zájmového vzdé|ávání. Do tříd se zaměřením jsou žáci zařazováni
nazákladě jasně stanovených, veřejně přístupných a předem deklarovaných kritérií.

Strategický plán rozvoje školy je pravidelně vyhodnocov án a v přiměřených časových
Úsecích aktua|izován. Dílčí úkoly jsou zapracovány do plánu školy pro příslušné školní
roky. Jednotlivé body koncepce se řediteli školy daří úspěšně plnit. Postupně proběhla
rekonstrukce a rozšíření budovy školy, modernizace a vybavení učeben. V rámci
inovace vzdělávacího procesu se škola rozhodla, pro plošné zavádéní metody CLIL
do výuky, s cílem zkvalitnit podmínky a průběh vzdélávání. K úspěšné rea|izaci řady
výŠe uvedených zmén přispěla aktivní účast v projektech a operačních programech, ale
také spolupráce s množstvím partnerů, ěímž je zajímavým způsobem doplněna
vzdě|ávací nabídka pro žáky. Na velmi dobré úrovni jsou vztahy se zřizovatelem,
zejména v souvislosti s komplexní materiální podporou. Výsledkem nedávno
dokonČeného projektu bylo rozšíření prostor školy určených pro výuku, došlo tak
ke zlepšení podmínek pro vzdělávání žáktt. V době rekonstrukce tělocvičny bylo
vzdélávání žáků zajišténo v náhradních prostotách a náhradním způsobem, ve výuce
tělesné výchovy nemohly byt využivány všechny tělovýchovné učební pomůcky, tyto
Škola zabezpečila, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Individuální nadání si žáci
mohou rozvíjet v kroužcích zaméřených na jazykové. hudebně dramatické a sportovní
dovednosti, škola jim tak umožňuj e trávit volný čas pod odborným vedením, a zároyeň
tím přispívá k prevenci rizikového chování.

Školni poradenské pracoviště má obsazeny pozice výchovného a kariérového poradce,
sPeciálního pedagoga a školního metodika prevence. Jejich kompetence jsou jasně
a konkrétně stanoveny. Žáky se speciálními vzdělávaěími potřébam i sě zaiyvaii
sPeciální pedagožka a výchovná poradkyně, které na velmi dobré úrovni zajišťují



poskytování podpůmých opatření 1. 3. stupně podpory avzdělávání podle
individuálních vzdélávacích plánů. Cílená individuální pomoc v rámci předmětu
speciální pedagogické péěe odborně vedeného speciální pedagožkou a podpora žáků
formou pedagogické intervence je efektivní a projevuje se snižováním školní
neúspěšnosti. Pracovníci školního poradenského pracoviště předávají potřebné
informace o žácích a vhodném způsobu jejich podpory vyučujícím, ěímž je zajištěna
jejich inťormovanost o způsobuvzdéIávání těchto žáků. Výchovná poradkyně se rovněž
spolu s metodikem prevence podílí na úěinném řešení kázeňských problémů. Jejich
výskYt je minimální, byly zaznamenány například náznaky kyberšikany, které byly
aktuálně řešeny. Pozitivně jsou hodnoceny preventivní aktivity a bezodkladné řešení
jevŮ v jejich počátcích. Ke stmelení třídních kolektivů probíhají socializační pobyty pro
Žáky osmých ročníků. Kariérová poradkyně uplatňuje své zkušenosti a kontakty, její
práce je promyšlená a pro školu velice přínosná. Od šestého ročníku zapojuje žáky
do vlastního projektu,,Den profesí", jehožsmyslem je umožnit žákůmv průběhu celého
druhého stupně navštívit jimi vybrané školy, na kterých by mohli pokračovat
vevzdélávání. Součástí projektu jsou i exkurze do regionálních firem. V devátém
roČníku je realizován předmět Volba povolání zaměřený na organizační náležitosti
přijímacího řízení, prezentace středních škol a finanční gramotnost, Zákonným
zástupcŮm jsou potřebné informace předávány na třídních schůzkách a při osobních
konzultacích. Práce pedagogů v rámci školního poradenského pracoviště je efektivní
a pro školu ve všech poskytovaných činnostech prospěšná.

Školni druŽina využívá vlastní standardně vybavené místnosti i učebny školy (dvě
oddělenÍ), ve kterých jsou dodržována hygienická pravidla pro počet žáků v dané třídě
a je zajiŠtěna bezpečnost žáků. Podle zaméřeníjednotlivých činností má k dispozici
i tělocvičnu a gymnastický sál, odborné učebny a ostatní prostory školy. Školní družina
koordinuje svoji ěinnost se školou a umožňuje tak žákům účastnit se dalších forem
školních i mimoškolních aktivit. Žaci mají možnost se zapojit do některého z mnoha
nabízenýchzájmových útvarů, které u nich rozvíjejí jejich nadání.

Škola se trvale zabývá bezpečností a ochranou zdravi, průběžně žáky informuje
o moŽném ohrožení, seznamuje je s riziky při činnostech ve škole i mimo ni. Přestože
usiluje o bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, venkovní prostory školního dvora
u Školní družiny přístupné žákům vykazují bezpečnostní rizika, kontrolní systém
v oblasti dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků zde nebyl účinný. Zajišténím
bezpeČnosti a ochrany zdraví žáků mimo místo uskutečňovaného vzdélávání bývají
pověřeni pedagogiČtí pracovníci školy nebo jiní zaměstnanci školy. I v této oblasti bylo
zaznamenáno selhání kontro ln ího systému zajišť ov aného veden ím ško ly.

FinanČní zdroje včetně úplaty za zájmové vzdélávání (školní družinu) byly dostatečné
k zajištění plnění školních vzdělávacích programa. Štota vhodně využila dotace
spolufinancované z Evropského sociálního fondu, Státního fondu životního prostředí
a dalŠÍch příspěvků k financování potřeb souvisejících s výchovou avzdéláváním,

Hodnocení průběh u vzdéláv ání
PrŮběh vYuky ve škole se vyznačoval pozitivně nastavenou vzájemnou komunikací
mezi uČiteli a žáky, převažovala klidná pracovní atmosféra podporující proces učení.
Vhodinách byl zřejmý respektující avstřícný přístup vyučujících kžákům. Žáci
s Pedagogy rovněŽ komunikovali otevřeně, respektovali pravidla slušného chování.
UČitelé dbali na přesné vyj adřován í žáků i na obsahovou správnost odpovědí na otázky,
ÚČelně rozvíjeli jejich logické myšlení. Jednotlivé aktivity v hodinách měly dostateěnou



provázanost, byly uplatňovány mezipředmětové vztahy. Žahtln byla nabídnuta
příležitost akíivně se zapojit do výuky, při vypracování úkolů jim byla pedagogy
poskytována účelná zpětná yazba. Vhodné využití chyby, jako prostředek k učení, se
v hodinách objevil jen minimálně. Zařazení příkladů, aktivit a úkolů, kdy jsou
vyuŽÍvány praktické zkušenosti žákůvycházející zživotních situací, bylo také ojedinělé.
Spíše v menší míře byla při výuce na prvním i druhém stupni využívána didaktická
technika, pokud byla využita, jednalo se hlavně o promítání prezentaci, které připravili
uěitelé žákŮm. Ve struktuře většiny hodin často scházelo závěrečné shrnutí učiva,
chYbělo také formativní hodnocení, nebylo umožněno ověřit si účelnost zvolených
metod výuky.

V prŮběhu vYuky českého jazyka na prvním stupni byla žákům nabídnuta možnost
zopakovat si zvládnuté uěivo, upevnit si již získané vědomosti a použít je při
vypracování zadaných cvičení z učebnic nebo pracovních listů. Vhodně volená
kombinace tradičních i moderních výukových metod vedla k procvičování mluvnických
znalostí a rozvoji čtenářských dovedností. Ve výuce anglického jazyka byla věnována
trvalá pozornost správné výslovnosti, upevňování již probraného učiva a vytváření
prostoru k jednoduché vzájemné komunikaci. Žáci byli vedeni k procviěov ání jazyka
poslechem i zpěvem písní a prokazovali velmi dobrou úroveň znalostí. Průběžné
zařazování didaktických her přispívalo k udňení pozornosti a aktivnímu zájmu žáků
o Činnosti v hodině. Tradiční metody v hodinách matematiky zaméřenéna procvičování
základních početních operací a jejich aplikaci ve standardních slovních úlohách včetně
PrvkŮ finanění gramotnosti byly vhodným způsobem doplňovány inovativními prvky
(Hejného matematika). V hodinách předmětů s výchovným zaměřením si žáci
osvojovali správné postupy při užití zvolené výtvarné techniky, uplatňovali svou
tvořivost arozvíjeli pečlivost i vytrvalost při plnění zadaného úkolu. Činnosti v tělesné
výchově úspěšně směřovaly k osvojování pohybových dovedností v souladu
s individuálními předpoklady jednotlivců.

V hodinách cizích jazyki na druhém stupni byly zařazovány aktivity, které podporují
jazykové dovednosti žáků. Střídaly se různé ěinnosti, např. k upevnění slovní zásoby,
Žácibyli kjednotlivým aktivitám motivováni soutěžemi či hrami. Pracovali s učebnicí
a dalŠÍmi připravenými pomůckami včetně zařazení poslechu s porozuměním.
vyučovací hodiny byly vedeny v cizím jazyce (učitelé i žáci), složitější pokyny byly
uěitelkou překládány do češtiny. V českém jazyce se projevila odbornost a přístup
vyuČujících, kteří dokánali zaujmout většinu žáků. Rozvíjeli u nich čtenářskou
gramotnost, mluvnické znalosti i komunikační dovednosti při prezentaci zadaných
ÚkolŮ. Ve výuce matematiky převažovalo frontáIní vyučování, jen okrajově byly
zaznamenány také ostatní formy práce, které podporují kooperativní techniky
a Činnostní učení. Ve všech ročnících pracovali žáci na úkolech se stejnou mírou
obtíŽnosti. V devátém ročníku byly zaŤazeny úlohy připravující žáky kpříjímacím
zkouŠkám na střední školu. Přínosné bylo účelné používání tabletů žáky, byla tak
Podporovánajejich samostatnost při získávání nových poznatků. Obsahová náplň hodin
Přírodovědných předmětů využívala znalostí adovedností žáků zreálného života,
vhodným způsobem tak byla spojena teorie s praxí. Rozsah nových poznatků,
Poskytovaný uČiteli, byl nadstandartní, snažili se využít vzdělávací potenciál svých
ŽákŮ. Množství poskytovaných informací (obsahová náplň hodiny) neumožňovalo
výraznéjŠÍ zařazení, inovativních metod, píevažovala frontální výuka s obsáhlou
Prezentací uČitele. Činnosti v tělesné výchóvě směřovaly k osvojování pohybových
dovedností v souladu s individuálními předpoklady jednotlivců. Po úvodním zíete|né
stanoveném cíli byly žákům uděleny srozumitelné pokyny k plnění zadaných úkolů.



Učitelky pruběžně sledovaly správnost a efektivní provedení průpravných cviků,
upozorňovaly na chyby a poskytovaly žákům metodickou podporu. Kladně hodnotily
snahu aktivnějších žáků,v závéru hodiny nescházelo shrnutí ani formativní hodnocení.

Obvyklý prŮběh vzdélávání na obou stupních školy často doplňují tematické dny, třídní
nebo celoškolní projekty vztahující se k aktuálně probíranému učivu. Přispívají
k prohloubení vědomostí a dovedností žáků v dané oblasti, podporují kritické myšlení
při práci srůznými zdroji informací arozvíjejí schopnost týmové spolupráce při
společném zpracov ání výstupů a j ej ich prezentov ání.

Při vzdélávání žáků ve školní družině byly vhodn é zaŤazovány odpoěinkové, pohybové
azájmové ěinnosti s cílem poskytnout žák.ům prostor pro relaxaci a vést je
ke správnému využití volného času. Aktivity vychovatelky úěelně organizova|y
a střídaly, což se pozitivně odráželo v postoji žáků. Při odpočinkových činnostech si
žáci volili aktivity podle vlastního zájmu nebo se zapojovali do herních a výtvarných
Činností. K dispozici měli dostatečné množství her a hraček. Vychovatelky jim
poskytovaly dostatek příležitostí k seberealizaci, příhlížely k jejich možnostem
a schopnostem.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Vyhodnocování vzdélávacích výsledků žáků probíhá zejména na úrovni jednotlivých
vyuČujících, třídních učitelů a jednání pedagogické rady.Yyužívané školní vzdělávací
strategie se pozitivně odrážejí v úspěšnostižáků, kteří následnébezproblémů zvládají
přechod na vybrané střední školy. Objektivní informace o kvalitě poskytovaného
vzdélávání škola zjišťuje prostřednictvím vlastních prověrek a testů, pravidelným
evaluaČním dotazníkem pro žáky,jejich zákonné zástupce a pedagogy, i pravidelnou
ÚČastí v testování poskytovaném Ňznými nezávislými subjekty. Zpředložených
souhrnŮ externího testování vypl;ývá, že škola dosahuje nadprůměrných až výborných
výsledkŮ, a to ve všech sledovaných oblastech a ročnících. Ve školním roce 2Ol7l2Ol8
a20l8/20l9 patřilyvýsledky žáků9.ročníkův českém jazyceiv matematicemezi7OYo
nejúspěŠnějších škol zařazených do testováni, Škola nabízí také možnost testování
Žákim osmých ročníků (trénink např4ímací zkoušku), kteří ve školním roce2018l2Ol9
dosáhli vynikajících výsledků a ve všech testovaných předmětech (obecné studijní
předpoklady, matematika, český jazyk), škola se tak zařadila mezi školy
s nadprŮměrnými výsledky. Stejným způsobem jsou ověřovány znalosti žáků pátého
roČníku, kteří dosahují průměrných hodnot. Se získanými informacemi škola pracuje,
pravidelně je vyhodnocuje a přijímá účinná opatření. O kvalitě vzdéIávání svědčí
i Prospěch, například na konci druhého pololetí 2018/2019 prospělo s vyznamenáním
68Vo Žá|<]3, neprospívající žáky škola nemá. Kázeňská opatření škola využívá
v minimální míře, pochvaly jako kladný motivaění nástroj výrazné převažují. Většinu
výchovných problémů se škole daří vyřešit hned vjejich počátku, Funkční systém
Prevence rizikových projevů chování v základní škole, působení školního metodika
Prevence, pestrá nabídka zájmových kroužků a mimoškolních aktivit se projevuje
v minimálním počtu rizikových projevů chování. Neomluvená absence žáků se objevuje
jen velmi zŤídka, ve školní roce 2018/20l9 činil počet neomluvených hodin nažáka
aškolní rok 0,1 hodiny. Dobrym výsledkem práce školy je také skutečnost,
Že dlouhodobě je 95 %ovychéaejícichžáktlpřijato na střední školy do oboru ukončených
maturitní zkouŠkou. Záci dosahují úspěchů v krajských kolech soutěží jako například
olympiády (napříč všemi předměty) a sportovní i jazykové soutěže.



Realizovaná spolupráce s partnery (rodiče, žákovský parlament, externí organizace
a subjekty) podporuje zvyšování sociálních kompetencí žáků, K podpoře sounáležitosti
žákŮ a rodiěů se školou přispívají tradiční školní akce jako Den Zemé, Taneční kurzy
pro žáky devátých tříd, projekt Žáci uei žáky, amnoho dalších. v rámci podpory
technického vzdélávání a praktických činností zpestřuje vzdélávací nabídku spolupráce
se Střední průmyslovou školou chemickou - akademika Heyrovského, Vysokou školou
báňskou, Ostravskou univerzitou alJniverzitou Palackého v Olomouci a Ostroj a. s.
K prosociálnímu chování žáků přispívají besedy s pacienty Psychiatrické léčebny
v Opavě. V oblasti ochrany zdraví a chování v krizové situaci škola spolupracuje
s odborníky zptaxeze Slezské nemocnice, Slezské univerzity, Hasičského záchranného
sboru, Policie České republiky a městské policie i Střední zúravotnické školy v Opavě.
Dochází tak k rozvoji žákovských kompetencí v oblasti poskytování první pomoci
a chování při mimořádných událostech. Společné aktivity jsou organizovány s okolními
mateřskými školami, čímž se předškolní děti připravují na přechod do základního
vzdélávání.

K posilování příznivého sociálního klimatu žáků prvního stupně přispívá ěinnost školní
družiny. Velmi dobré výsledky prezentují například dokončené výrobky, výkresy,
spoleČné výstupy z uskutečněných projektů i zveřejnéné zprávy a fotodokumentace
z proběhlých akcí.

O akíuálních výsledcích vzdé|ávání škola řádně informuje zákonné zástupce žáktt
prostřednictvím elektronických žákovských knížek a při osobních konzultacích,
na pravidelných třídních schůzkách, případně na jiných neformálních akcích. Svou
ěinnost škola prezentuje na webových stránkách školy www.zsoticka.opava.cz,
informace zde uvedené však nejsou vždy zcelaaktuální.

Závéry
Vývoj školy
yýrazně se zvýšil počet žáků školy až téměř l< maximálnímu povolenému počtu.

Zřízení a následné zrušení pozice zástupkyně ředitele školy, určené pro 1 , stupeň
základní školy způsobilo komplikace v oblasti řízení školy s následným odrazem
narušení vztahů mezi zalnéstnanci školy.

Rekonstrukcí školy a jejím rozšířením o ptYístavbu, modernizací učeben a vnitřních
Prostor, vybudováním venkovní učebny, dovybavením a obnovou stávající digitální
techniky a dalších pomůcek se zlepšily materiální podmínky pro vzdélávání.

ProběhIY dílčí změny ve složení pedagogického sboru, byla obsazenapozice speciálního
pedagoga.

Silné stránky

PromyŠlený výběr partnerů a rozsalr spolupráce s nimi vhodně doplňuje vzdélávací
nabídku školy.

Realizace řady školních projektů a tematických dnů ve výuce zpestřuje způsob
vzdélávání a rozšiřuje žákůrn zdroje pro získávání nových poznatků.

Materiální vybavení školy vytváří kvalitní podmínky pro realizaci většiny vzdělávacích
aktivit a činností školy.

škola se intenzivně věnuje vyhodnocování průběhu a výsledkťr vzdělávání.



Propracovaný systém hodnocení žáků a sledování jejich individuálního pokroku škole
umožňuje včas identifikovat úspěšné žáky a motivovat je k účasti v přehlídkách,
projektových činnostech, soutěžích.

Škola má nastavený efektivní systém práce v rámci školního poradenského pracoviště,
který je následně realizován ve spolupráci se všemi pedagogy vzhledem k žákům
vyžadujícím podporu.

Škoh klade dŮraz na sportovní výití žáků i všestrannou zájmovou činnost a výrazné
tak podporuje kvalitní trávení volného času žáků i prevenci rizikového chování.

Ve výuce na prvním stupni jsou úspěšné využívány inovativní metody, zejména
ve výuce matematiky.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

Nesystematické změny v řízení školy a důsledky znichvyplyvajici negativně ovlivnily
vztahy uvnitř kolektivu, bylo narušeno klima školy.

Rozdělení kompetencí v rámci širšího vedení školy vyžaduje přijetí adekvátních
opatřenÍ, nejsou stanovena jasná pravidla pro komunikaci všech aktérů vzděláváni.

Nedostatky v řídící a kontrolní činnosti se projevily při vedení povinné dokumentace
školy např. i školního vzdélávacího programu a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žákrů.

Profesní rozvoj ředitele školy nepokrývá oblast pedagogického vedení, manažerských
dovedností či řešení problémů.

Při využití didaktické techniky převažují jednoduché prezentace qfukových materiálů,
není plně uplatněn její potenci ál zvyšování názornosti.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy

Jasně urěit kompetence jednotlivých členů vedení školy a seznámit s nimi všechny
zaměstnance školy. Stanovit pravidla pro komunikaci všech aktérů vzdělávání.

Zefektivnit řídící a kontrolní systém v oblasti poskytování vzdělávání a školských
služeb, vést dokumentaci školy v souladu s právními předpisy.

Provést analýzu a následně nastavit optimální způsob Ťízení školy s dlouhodobým
výhledem tak, aby došlo ke stabilizaci školního klimatu.

Zaměřit se na vzdělávání ředitele školy v oblasti pedagogického vedení, manažerských
dovedností a řešení problémů.

RozŠÍřit výběr výukových forem a metod používaných na druhém stupni, zaměřit se
na efektivní spolupráci žáků.
promýšlet a realizov at možno sti účelněj šího v yužití didakti cké techniky,

Stanovení thůty

Česká Školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákonaukládá řediteli
ŠkolY ve lhŮtě do l0. 1.2020 přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků
zjiŠtěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou
školní inspekci, jaká byla přijata opatření.



Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát,
MatiČní 20,702 00 Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9),
nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
l. Strategie rozvoje školy a řízení školy

ě. 1 z27. 8.2012 a dodatku é.2 z25. 8.2019
2. Plán práce školní rok201912020
3. Organizaění řád školy, platný od 1.9.2017,

z l. 9. 2008, včetně dodatku

věetně přílohy č. 1 Organizaění
schéma školy

4. Organizační řád školy, platný od l. 9. 2019, včetně přílohy č. l Organizační
schéma školy

5. Školnr vzdélávací program pro základní vzdélávání ,,PRAMENY", platný
od 1.9.20007, včetně dodatku platných od 1. 9. 2009,1.9.2013,1.9.2017
a 1 . 9.2018

6. Štolni vzdélávací program pro školní družinu,,Chaloupka", platný od 1. 9. 2019
7. Rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 20l812019 a201912020
8. Plán práce ško|ního poradenského pracovišté2O1Bl2019 a201912020
9. Školní program proti šikanování pro šl<olní rok 201 8l201g a201912020
10. Minimální preventivní program Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková

organizace pro školní rok 201912020

l1. Plán da|šího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 20l912020
a dlouhodobý plán dalšího vzďělávání pedagogických pracovníků, platný
od 14.8.2019

12. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20l8lZ019
13. Výsledky národního testování žáků 5, a 9. ročníků Základní školy Opava,

Otická l8 - příspěvková organizace,ye šl<olním roce 20l 712018 a201812019
14. Výsledky národního testování žáků 8. ročníku (Trénink na příjímací zkoušky)

Základní školy Opava, Otická l8 - příspěvková organizace, ve školním roce
201812019

15. Výsledková sestava - Jednotná přijímací zkouška 2019 Zák|adní školy Opava,
Otická l8 - příspěvková organizace

16. Dok|ady o odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, vedené
ve školním roce 201 912020 (vybraný vzorek)

17. ZáPisy z jednáni pedagogické rady, vedené ve školním roce 20l8l20l9
a201912020

l8. Zápisy z porad vedení, vedené ve školním roce 20 1812019 a201912020
19. Zápisy z jednání předmětových komisí, metodického sdružení, vedené

ve školníln roce 20 l Bl20l9 a 20 l 9 12020

20. Zápisy z jednání školské rady, ze dne 25.9.2018, 10. 12.2018, 1l. 2.2019
a23.9.2019

21. HospitaČní záznamy základní školy za školní rok 20l8l20l9 a2O19l202O
22. Dokumentace k finančním podmínkám školy zarok2018 a2019
23. ,,VYjádt'ení podpory" pedagogických pracovníků školy vedení školy, určené

k rukám České školní inspekce, včetně presenční listiny ze dne 8. 11.2019



Poučení
podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekcio a to do ra dnů po jejim převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu, Česká školní inspekce, Moravsk-oslezský
inspektorát, MatiČní 20, 702 00 Ostravao případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

InsPekČní zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Ceská školní inspekce zřizovate|i a školské radě. Inspekční
zpráva vČetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
Školském zařízení,jichž se ťýká, a v místně příslušném inspektorátu České škotní
inspekce. Zároveň je inspekční zpráva zveřejněna na weboqých stránkách České
školní inspekce a v informačním systému InspIS PORTÁL.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Mgr. Lenka Wollná, školní inspektorka, vedoucí
inspekčního týmu

Mgr. Ivo Vondra, školní inspektor

Mgr. Petr Novotný, školní inspektor

Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice

Mgr. Lenka Wollná v. r.

Mgr. Ivo Vondra v. r.

Mgr. Petr Novotný v. r.

Bc. Blanka Benčičová v. r,

V Opavě 10. prosince 2019

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy

V Opavě 11. prosince 2019

Mgr. Jiří Kupčík v. r.
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Na základě provedené Rontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, fu!!ry1
oraanizace nebvla na dobré úrovni, při konlrole bvlv shledánv vÝdaie, u kterÝch není možné
konstatovat, zda bvlv vvnaloženv hospodárně, efektivně a účelně, a nebvla iako cgle$
realizována v souladu s platnou leaislativou a interními akty řízení zejména:

. Porušení zákona 563/2001 Sb., o účetnictví:
o y § 7 (jako klíčový § zákona) - účetní závěrka nepodávala věrný a poctivÝ obraz r,

úěetniqtví dané účetní bdnotkv,
o y § 8 adst. 1 - povinnost účetních jednotek vést účetnictví správné, úplné, průkazné,,

s roz u m itelné, pře h led né,
o y § 11 odst. 1 - povinnost Vést účetnídoklady jako průkazné účetní záznamy, které musíii

abs ahovat povi n n é n áležitosti,
o y§ 3 odst.1 - povinnost účtovatv časové avěcné souvislosti, ,,
o y § 29 odst. 1 - povinnost inventarizací zjišt'ovat skutečný Štav majetku a závazků a ,

ověřit, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví,
o y § 30 ods[ 2 - povinnosí yésí inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy, které

musíobsahovat povinné náležitosti, /
o provádéci vyhlášky ě. 410/2009 Sb. v § 14 odst. 6 - povinnosti tJčetní evidence r/

hmot.movit. majetku na účtu 028 (hodnota pořízení od 3 tis, Kč a doba použ. delší než 1
rok),

. Porušení zákona 320/2001 Sb., o íinanční kontrole:
o y § 25 odst. 1 - povinnost vedoucího oraánu veřeiné spráw v rámci své ,

odpovédnosti zavést a udržovat vnitřni kontrolní svstém.
o y § 26 a § 27 - povinnost provádět předbéžnou, průběžnou a následnou íinanční kontrolu

veřejných prostředků,
o prováděcí vyhláŠky č.416/2004 Sb. v§ 1l a § 12 - o provádění předběžné finanční

kontroly před vznikem nároku a po vzniku nároku,
o Prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Só. v § 13 a § 14 - o provádění předběžné finanční

kontroly před vznikem závazku a po vzniku závazku.

Porušení vyhlášky č.463/2017 y§ 3 - o stanovení sazby stravného.

Zřizovací listiny organlzace v čl. V bodě ld) a 2d) - povinnost organizace naktádat
s nemovitÝm a movitÝm maietkem s péčí řádného hospodáře, vvužívat iei hospodárně
k Úěelu, ke kterému byla zřízena, příp. k provozování dovolené doptňkové činnosti a chránit
tento maietek před poškozením, ztrátou, zniěením, odcizením nebo zneužitím.

PoruŠení Zásad vztahů orgánů statutárního měsía Opavy k příspěvkovým organizacím
v příloze č. 9 - Zadávací řád zřizovatele pro zadávání VZ malého rozsahu pro ZŠ a MŠ
v ěl. 2, bodu 2.

KontrolnÍ skupina konstatuie vážné poehvbení ředitele oraantzac? v oblastech hospodaření
s majetkem včetně řízení financí, kdy za funkčnost vnitřního kontrolního systému příspévkové
organizace ie odpovědný vedoucl organizace.
Z dŮvodu zjištění v oblasti inventarizace, nájemních vztahů a smluvních vztahů lze konstatovat, že se
jedná o nedostatky systémové z důvodu, že v těchto oblastech byly zjištěny nedostatky již při
kontrolách provedených zřizovatelem v minulých letech.

výrok: činnost oraanizace s vÝhradou
Protokol é. 9/2019 

" "ý.'"o:!:1".inospřáVní 
kontroly na mí§tě



Organizace: Základní ško|a Opava, Otická 18 - příspěvková organizace
IČ: 7oggg752

LIst c.l

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze statního rozpočtu v roce 2019
FinanČní vypořádání dotací a návratných finančních rnýpomocí s rnfiimkou dotací na programové financování, na projekty rnýzkumu, rnývoje a inovací

a na projekťy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
VKč

Účetový
znak Ukazatel PoskytnUto

k 31, 12. 2019

Vráceno v
rrůběhu roku zpě]

na účet kraje

Skutečně čerpáno
k 31. 12. 2019

Skutečně
použito

k 31. 12. 2019

Předepsaná výše
Vratky dotace a

návratné finanční
rnipomoci při

finančním
vypořádání

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

,tiční dotace celkem 30 100 491,0c 0,00 489 460,0c 481 815,00 7 645,oQ
/ tom:

33353

)římé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 29 611 031,0t 0,0C 0,0( 0,0c 0,0c
z toho:

a) platy zaměstnanců 21 209 984 aOt,
b) OON zaměstnanců 1 30 00c qOa
c) ostatní (pojistné + FK9P + )NIV) 8 271 041 0,0a

33038
Hodnocení žáků a ško| podle výs|edků v soutěžích ve školním roce
2017l20IB - Excelence středních škol 2018 0,0t 0,0c

33065
:xcelence zák|adních škol - hodnocení žáků a škol podle výs|edků
r' soutěžích ve školním ro.e 7o1 R/7ní q 45 B40,0t 45 840,0c 45 840,0( 0,0(

33068
=inancování asistentů pedagoga dle § 18 Vyh|áŠky č, 2712076 sb,, o
lzdělávání žáků se soeciálními vzdělávacími noiřebami a žáků narlanúch 0,0( 0,0c

33070 )odpora rnýuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa 21 600,0c 21 600,0C 14 399,0( 7 20t,OC

33070 )odpora ul,uky p|avání v zák|adních ško|ách v roce 2019 - V. etapa 0,0C 0,00

3307l )okusné ověřování Vzdělávací programy pamět'or4ich institucí do škol 0,0( 0,0(

33074 =inanční zajištění překnlvání přímé pedagogické činnosti učite|ů se
lohledněním provozu mateřských škol na období |eden - srpen 2019 0,0( 0,0(

33074
Finanční zajištění překnivání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských ško| na období září - prosinec 2019 0,0t 0,0(

33075 Podpora vzdě|ávání cizinců ve školách 0,0( 0,0c

33076
Částečné vyrovnání mezikrajouých rozdíIů v odměňování pedagogických
pracovníků tVŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019

3oI 522,0( 301 522,0( 301 078,0C 444,0(

33077
?odpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování
,egioná|ního školství 120 498,0( I20 498,0c 120 49B,0( 0,0c

JJ lbb Soutěže 0,0c 0,0C

33457 'inancování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociá|ním
lnevýhodněním na období |eden - srnen 201B - mor]rrl B 0,0C 0,0(

ve znění vyhlášky č.435lZOr7 Sb. (vyh|áška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

s|oupec c) - uvádí se,,ný,še dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2019
s|oupec d) - vyp|ňuje se, pokud přUemce proved| vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za ktený se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sIouPec 1 - uvádí se finanČní ProstředkY Poskytnuté k 31, 12. 2019 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se rni,še skutečně použinich prostředků příjemcem Z poskytnuté dotace k 31. 12. 2019
sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Potvrzuji, Že přidělené dotace byly pouŽity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Ředite|:
Dne:

Mgr, Ivana Jírů

Razítko a podpis ředitele org,



Základní údaje o hospodaření školy, školského zaíízeníza rok2019
Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

List č.3

v Kč, na 2 des. místa

zaměstnanci za Ič Limit počtu
zaměstnanců

Průměrný
přepočtený

počet k
31,12,2019

(stat.v. P1-04)
Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 49.262 49"262
z toho: pedagogičtí pracovníci x 41,76C

nepedagogičtí pracovníci x 7 ^502

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

soňa schreierová
Mgr. lvana Jírů

Razítko a podpis ředitele org.



Hospodaření školy s íinančními prostředky zíizovatele

Název a adresa Školy, školského zaíízení: Základní škola Opava, Otická 1 8 - příspěvková organizace

List č. 4

v roce 2019 (v tis. Kč, na dvě des. místa

_ soc. a zdrav,(zam.-zahrady, hřiště)

ZpracovaI:
Ředitel:

soňa schreierová
Mgr, lvana Jírů



Hospodaření školy s finančními
Název a adresa školy, školského zaíízení:

pro stře dky zř izov atele
Základní ško|a Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

List č.5

NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost Doplňková činnost

Plán 20 l 9

Navýšeni -
Přesuny

finančnich
prostředků

mezi
položkarni

Celkeln
upravený

'inančni p|ár

(FP) 20 l 9

skutečnost skutečnost k
plánu 20l9 v

%

Plán 20 l 9

skutečnost k
31.12.2019

(závěrka)
plánu 20 l 9

zřiz.

31.12.2019
(závěrka)

4336,22 0,00 l l08,93 5445, l 5 5445,15 l25.57 0,00 117 ,3'l

ROZDÍL (náklady minu§ výnosy
učl

Hlavní činnost Doplňková činnost

Plán 20 l 9

Celkern
upravený

finančni plár
(FP) 20 1 9

skutečnost k
3l,12.2019
(závěrka)

skutečnost k
plánu 20l9 v

0/o

Plán 20 1 9

skutečnost k
31.12. 2019
(závěrka)

3889,22 -55,06 3944,28 3944,28 101,42 0,0( 0,6t

Hč-dotace
od zíizov.

Hc.
0,00 ZiskzDC

orJ zí,izov.

ZiskzHC

Vypsat ostatní nejmenované
položky z nákladů (finanční
prostředky z jiných zdrojŮ-
dotaceo projekty, příspěvky z
městských částí...)

Hlavní činnost

Plán 20 l 9

Navýšení
finančního
plánu 20 l 9

zíiz,

Celke rn

upravený

finanční plár

(FP) 20 ] 9

skutečnost k

31.12. 2019
(závěrka)

skutečnost k
plánu 20J9 v

]Ioiekt EU 56688 l .ó; 56688 l ,6,
)ary 533 1 5,0( 533 l 5,0(
]vVo 79071,9) 79071 ,9

0,0t

0,0c

Celkem 0,00 0,00 0,00 699268,59 699268,5C,

Finanční

Zpracoval:
Ředitcl:
Dne:

pro§tředky z jiných zdrojŮ zaúčtovat do nákladŮ i výnosŮ.

soňa schreierová
Mgr. lvana Jírů

;;iik; ;ňdp;; ;;j;6i; ó;;:

v roce 2019 (v tis. Kč. na dvě des.



Hospodaření školy s finančními prostřeďky zřizovatele

Název a adresa Školy, školského zaíízeni: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

List č.6

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

Průměrná vÝše provozních prostředků na
Ukazatel v plné výši

Jpravený přispěv, na provoz (PP) skutečnost od
lřizovatele celkem na rok 20 l 9 3 944 28c
)růměr žáků (děti) v kal, roce 201 9 548
)růměr PP na jednoho žáka (ditě) 7 l98

ednoho žáka (dítě) v roce 2019 zalČ 1v rr;

ření s fon izace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel Stav k 31.12.2019
Návrh na přiděl
zeZHY 2019

Návrh na
př,evod v roce

2019

Současný
aktuální stav k

datu zpracováni

iezervrri íbnd 349 894,99 681,0( x 349 894,99
rond odměn 30 621,oa 0,0c x 30 627.0C
rond irrvestic ! 416 591,44 x x 416 59l,44
)řevod z rezervnílro do investtčnilro íbrrdu x X 0,0C X

V případě nekrytí peněžních íbndů finančnírni prostředky uved'te důvod a navržené opatření kjeho odstrarrěni.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2
zákona č.25012000 Sb,, ve znění pozdějších předpisů.

!!! ZdŮvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod zrezervního do fondu investic:

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Mgr. lvana Jírů
Dne: Razítko a podpis ředitele org.

k 31 .l2.2019 před zdaněrrírn
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