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

Reditel škoty: Mgr. Arno št Židek, Ph.D.

Zástupce ředitele školy: Mgr. Kateřina Staňková - 2. stupeň, zástupce
statutárního orgánu
Mgr. Magda Krasnokutská - 1. stupeň

Výchovný poradce: Mgr. Martina Světnická
Mgr. Libuše Martínková - kariérní poradce

SkoIní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Volná

Skolní psycholog: Mgr. et Mgr, Anna Rotreklová externě

Vedoucí vychovatel školní
družiny:

Ioannis xenitidis

Složení školské rady: Ing. Jaroslav Kania, Pavlína Adámková - zástupci
rodičů
PhDr.Jgor Flendrych, Ph.D., Mgr. Hana Křížová-
zástup'ci zíizovatele
Mgr. Magda Krasnokutská, Mgr. Jiří Kerlin - zástupci
pedagogů

Charakteristika škoty: Skola je tvořena oběma stupni. Součástí školy je školní
družina. Od šestélro ročníku zřizujeme třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů a třídy s rozšířenou rrabídkou sportovních
aktivit.
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Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základni škola je tvořena oběma stupni. Na vyšším stupni je v každém ročníku kromě běžné
třídy vždy třída s rozšířenou výukor.r matematiky a přírodovědnýclr předmětů a třída s
rozšířenou nabídkou sportovních aktivit. Na nižším stupni je celkem deset tříd, na vyšším
stupni dvanáct tříd.

Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu, gymnastický sál a dvě
budovy školní družiny, které jsou situovány na školním dvoře. Vyučuje seve22 kmenových
tŤidách. Yyužíváme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, cizich jazyků, keramickou
dílnu, dvě počítačové učebny s připojením k internetu, multimediálrrí učebnu, knihovnu,
školrrí dílny a cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno hřiště, které je vhodné pro
míčové sporty i atletiku. K dispozici je venkovní učebna, která je také situovánana školním
dvoře. Všechny třídy jsou připojeny k internetu, ve všech místech školy je dostupná wi-fi.

Na škole je zŤizeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má k dispozici
samostatnou místnost, pracoviště výclrovného a kariérního poradce. Od 1. 1, 2021 škola
spolupracuje s externí školní psycholožkou.

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

Školní družinaje tvořena pěti odděleními, které navštěvtrjí žáci 1. až 4. ročníku. Školni
družinavyužívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy, prostor ve škole, včetně
odborných učeben, tělocvičrry a gymnastického sálu a prostoru školního dvora.

Vybavenost školy

Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách, které jsou
postupně vybavovány novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledtr chodeb a
společných prostor se podílejí učitelé i žáci. .Isou zde informace o událostech ve škole,
probíhajících projektech a výtvarné práce žáklů. Yýzdoba je řešena koncepčně, tematicky v
rizných obdobích roku. Součástí tříd prvního stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s
kobercem.

Dlouhodobě se snažínre se o zavádění ICT do výuky a použivání moderních metod ve výuce.
Také kabinety postupně vybavujeme moderními pomůckami pro výuku.

Škola má ve dvou počítačových učebnách 28 žákovských stanic připojerrých k internetu.
Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální teclrnikou, notebooky propojenými s interaktivní
tabulí či dataprojektorem a připojenými k bezdrátové síti. Ve všech třídách je jak pevné tak
bezdrátové připojení k internetu. K dispozici pro výuku je také 30 ks žákovských Ipadů.

Z dŮvodu koronavirové krize probíhala ve školnírn roce 2O20l21 většina výuky distančním
zpŮsobem. Škola se na ni připravila zakoupením nových notebooků pro všeóhny učitele. Pro
vŠechny žáky školy byly zŤizeny Google účty, v systénru Google Classroonr jsme vývořili



viftuální třídy, kde po celou dobu distanční výuky probílrala výuka online. Dále jsme obdrželi
darem 5 repasovaných notebooků od společnosti Tieto. Ty jsme společně se žákovskými
iPady zapijčovali žáktlm, kteří rreměli doma k dispozici výpočetní techniku. Pro žáky, kteří
neměli doma internetové připojení, jsme navíc zajistili zdarma data od společnosti T-Mobile.
Všichni pedagogové ažáci školy se tak mohli po celou dobu distančního vzdělávání účastnit
výuky bez jakéhokoli omezení. Takto zavedený systém můžeme použivat i v následujících
1etech.

O školních prázdninách v Iétě 2021 započala v rátnci projektu ,,Modernizaee a vybaverrí
učebny přírodních věd, multirnediálrrí učebny v ZŠ Opava, Otická 18" rekonstrukce
laboratoře a obou učeberr ICT, včetně nového nábytku i vybavení ve všech třídách. Datum
ukončení projektu je 31. 12, 202l (podrobněii viz část XIII.).

Žahtm i učitelům je k dispozici po dobr,r vyučování automat pro zdravou výživu (školní
mléko). Škola je zapojena do projektů "Ovoce do škol" a "Mléko do škol", který probíhal do
30. 6. 2027 ve spolupráci s firmou MK Fruit ze Šumperka. Od následujícího školního roku
projekt převezme opavská firma COME Verrdirrg s.r.o. Důvodem změny je dřívější dovoz
ovoce a mléčných výrobků do školy tak, aby je děti měly vždy na svačinu v době velké
přestávky.

Výchovně vzdělávací práce

Výuku ve školnírn roce 2020l2l významně poznamenala koronavirová krize. Z důvodu
epidemie Covidu-19 byly školy v ČR nařízenim vlády v průběhu školního roku několikrát
uzavřeny, Běžná výuka probílrala pouze do 13. 10,2020, následně došlo usnesením vlády k
zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a výuka probíhala distanční formou. Od 18. 11.
2020 byla povolena alespoň přítomnost žáků 1, a2. třid v budově školy, od 30. 11.2020 pak
celého 1. stupně. ŽaciZ. stupně ZŠ chodili od stejného dne ve formě tzv.rotačníprezeiěni
výuky - týden byli prezenčně ve škole, týden měli distanční výuku mimo budovu školy, Od 1.

1.2021 došlo opět k omezení osobní přítornnosti žákn v budovách škol a v prezenční formě
zŮstali pouze žáci 1 . a 2. třid. V této době se bolružel ani naší škole nevyhnula vlna Covidu a
ve dnech 15. - l9.2.202l jsme museli zprovoznich důvodů kompletně uzavřít budovu školy
ai7. a2.třídy převést natýden rra distanční výuku. Žaci t. a2,tříd se následně do školních
lavic vrátili, ale opět pouze dočasně. K 1.3,2021 došlo kdalšímu uzavřeni škol vládou ČR.
Záci l. stupně se vrátili do lavic definitivně až 12. 4.2021, a to v týdenních rotacích. Od 3. 5.
2027 se mohli ve formě rotační výuky vrátit také žáci 2. stupně, ode dne 1]. 5. mohla
probíhat běžnávýuka všech žákůbez jakéhokoli omezení.

Distarrční výuka prob_íhala dvojí formou. Část hodin jsme vedli přímo online přes systém
Google Classroonr. Část hodin probíhala formou zadání .u,r.ortutné práce, kterou žáci
vypracovávali a odevzdávalÍ pedagogŮm. Následně jsme všem žákům samostatnou práci
vyhodnocovali a poskytovali zpětnor-r vazbu,jak se jim při řešení zadaných problémů daří.
Předměty výchovného charakteru (tělesná, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti a
některé volitelné předměty) nebyly tímto způsobem vyučovany, Žákyjsme vedli k samostatné
Práci a zadávalijsnre jim pouze dobrovolné úlohy formou různých výzev, např. výtvarných či
tělocviČných. Mezi úspěšné výzvy patřily zejména tanní rozcvičky celé školy, tělocvičná
výzva,,Selfie na různých místech", geocaching trebo soutěž v bělru pomocí aplikace Adidas
Running.

Od 4. tříd jsrne zavedli pravidelrré měsíční třídnické hodiny.
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Ve výuce nižšího stupně jsou využívány prvky výuky matematiky podle prof. Hejného.
Pedagogové využívají metod z RWCT - čterrím a psaním ke kritickému myšlení. Další
vzděláváni pedagogických pracovníků směřuje k rozšíř,ení znalostí v těchto oborech, k
rozvíjení znalostí práce s ICT a angličtiny, Na obou stupních probíhala výuka metodou CLIL,
pomocí níž v dilčich hodirrách nejazykovýclr přeclměti zařazujeme prvky angličtiny.

Na vyšším stupni isou do výuky zařazovány práce s laboratorní technikou vysoké úrovně -
použití čidel a zpracovávání výsledkťr měření pomocí počítačových programů. Tuto techniku
se nám podařilo ziskat díky projektu ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

V hodinách českého jazyka zavádíme čtenářské dílrry. V letošním školním roce jsme třídili a
doplňovali fondy žákovské i učitelské knihovny. Učitelská knihovna byla přestěhována do
nových prostor ve sborovně. 'i

Navazujeme stále užší spolupráci s Vysokou školou báňskou, se Střední prťrmyslovou školou
chemickou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Střední průmyslovou a stavební
školou v Opavě s cílem seznánrit žáky se špičkovými technickými obory pro budoucí
uplatnění.

Žáci druhých a třetích tříd se každoročně účastní pravidelných plaveckých kurzů, žáci
sedmých tříd se lyžařského výcviku, na obě akce přispívá Statutární město Opava. Plavecké
kurzy jsme však letos museli uprostřed přerušit, lyžařský kurz se nekonal vůbec. Magistrát
města nám přislíbil přesunutí dotačních prostředků na příští školní rok. Plánujeme tedy
dokončit plavecký kurz a uspořádat náhradní lyžařské výcviky ve školním roce 2021l22.
Třídy s rozšířenou nabídkou sporlovních aktivit mají navíc každoročně další sportovní kurz -
v 6. třídě je to krrrz lyžařský, v 7. třídě cyklistický, v 8. třídě kurz netradičních sportů av 9,
třídě kurz vodácký - i ty jsme museli z důvodů Covidu zrušit. LyžaŤský kurz 6, B byl zrušen
bez náhrady - 7 . ročník bude mít v roce 2021l22 řádný lyžařský výcvik, cyklistický kurz 7 , B
bude částečně realizován v dalším školrrínr roce v rámci kurzu netradičních her, kurz
netradičních sportů a her 8. B jsme jediný stihli zrealizovat (4.- 8. 10.2020), vodácký kurz9.
B byl zrušenbeznáhrady, nebot'žáci jižvyšli ze školy.
Pro třídy nižšího stupně se každoročně organizule Iyžaíská školička v Tošovicích s denním
dojížděním na svah. Ani tu jsme však letos zrealizovat rremohli.

Díky schválenému projektu z Národního programu životního prostředí NPŽP) může přes 100
Žáků vyjiždět do přírody na týdenní ozdravný pobyt s térnatikou EVVO. Také tento pobyt
letos realizován být nemohl, máme však již vyjednárr náhradní termín v listopadu 2022 pro
žáky budoucích 7. a 9, ročníků, Také plánované školy vpřírodě jsme až na jeden turnus
museli zrušit.

Od 1. r, 2019 byla škola zapojena v projektu EU Šablony II, .jehož aktivity jsou zaměřeny na
zkvalitnění vzděIávání a zvyšování kornpetencí pedagogických pracovníků. Projekt byl
úspěšně ukončen k 30, 6. 2021 a naše škola na něj ihned navázala v následném projektu
Sablony III s analogickým zaměřením, který btrde ukončen v prosinci 2022.

Ve Školním roce 2020l2l byla speciální péče věnována celkem 55 žákům se specifickými
poruchami uČenÍ. PodpŮrné opatřerrí 1. stupně mácelkem 1O dětí,2. stupně 43 dětí,3. stupně
2 děti. Celkem 16 žáků má vypracován individuální vzdělávací plán. Podpůrná opatření a
nastavení IVP žáků za školní rok 2020121 shledáválne u všech žákťr jako dostatečné,
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vyhovující a dobře fungující. Předmět speciálrrě pedagogické péče má celkem 20 žáktl,
pedagogické intervence 19 žáků. I tyto činnosti probíhaly po celou dobu distanční výuky
online formou.

V letošním školním roce jsme opět zaznanrenali ťrspěchy na poli vědomostních soutěží
(podrobněji viz část VIIL), sportovní soutěže byly ve školním roce 2020127 zrušeny napříč
celou ČR.

Pět oddělení školní družiny navštěvovalo 150 žák:ů l. - 4, třid ZŠ,

Děti mají každoročně možnost zapojit se do kroužků ve škole a školní družině (sportovní -
atletika, florbal, basketbal, gymnastika, jóga, Poliyb zdravé ale hravě; jazykové - angličtirra,
němčina hrou; hudební - Zvoneček, kerarnický a dramatický kroužek, vaření). Čast
sportovních kroužků probíhá pod patronací sportovních oddílů P.E.M.A. a Ot'as. Všechny
kroužky však běžely pouze do říjnového uzavření škol, Následrrě jsme je museli bez náhrady
zrušit.

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovarrostí pedagogickélro sboru, O kvalitě
výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žák:ů v olympiádách, sportovních a uměleckých
soutěžích a také při přijímacích zkouškách na střední školy. V celostátním testování SCIO
patříme dlouliodobě mezi nejúspěšnější školy v republice. Letošní testování z důvodu
koronavirové pandemie neproběhlo. Kvaliťrkovanou výuku dalších clzich jazyki (němčina,
španělština, ruština) zajišťujeme prostřednictvím vlastrrích pracovníků. Velká pozornost je
věnována jak talentovaným žákům, tak žákům se specifickými poruchami učení.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště v těchto oblastech -
zvyŠování znalostí v oboru psychologie a pedagogiky, komurrikační dovednosti, moderní
metody ve vzdělávání. Ve škole působí výchovný poradce, kariérní poradce, školní speciální
pedagog, školní metodik prevence, koordinátor EVVO a šest zdravotníků vyškolených nejen
pro běžný provoz školy, ale i pro školní zotavovaci akce. Externě spolupracujeme se školním
psychologem. Jeho činnost zajišt'uje společrrost Preeduk, z.s.) a.je financována Statutárním
městem Opava.

Školu v rámci praxí pravidelně navštěvují studenti pedagogických oborů Slezské Univerzity
v Opavě, Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy v Krnově, Ostravské
Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci.

Zména ve vedení školní družiny

Ve školní družině došlo v březnu 202l k personální výměně rra pozici vedoucího školní
družiny. Z pozice byla odvolána Mgr. Blanka Kokořová a novým vedoucím školní družiny
byl jmenován Ioannis Xenitidis.

Jmenování nové školské rady

K 30. 6. 2020 ukorrčila svou činnost předchozí školská rada, od r. 7 . 2021je jmenována rada
nová. Za zřizovatele jsou členy PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. a Mgr Hana Křížová, iako



zástllpci rodičů byli zvoleni Ing. Jaroslav Kania a Pavlína Adámková, za pedagogický sbor
byli zvoleni Mgr. Magda Krasnokutská a Mgr. Jiří Kerlin.

část It.
přehled oborů vzdělání. které škola vyučuie

Zák|adnívzdé|ávání kolní vzdélávací program pro zéů<ladni

vzděláváni onpramen

Náš ŠVP "Prameny" používají všechny běžné třídy na obou stupnichZŠ a na vyšším stupni
také třídy s rozšířenou nabídkotr sportovních aktivit.

Třídy s rozšířenou výukou rnatematiky a přírodovědných předmětů na vyšším stupni použivají
upravený školní vzdélávaci plán tak, aby všechny disponibilní hodiny byly využity ve
prospěch matematiky a předmětťr přírodovědnélro zaměření - fyziky, chemie, přírodopisu.
Tyto třídy mají také nižší počet volitelných předmětťr než je tomu v béžné třídě a třídě s
rozšířenou nabídkou sportovních aktivit - opět ve prospěch předmětťr s přírodovědnýnr
zaměřením. Třídy s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit rnají místo volitelných předmětů
další sportovní činnosti.

Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazykjiž od 1. třídy, od 3. třídy pak dělíme výuku jazyků
opět do menších skupin. Třídy o 24 a vice žácích maji také půlenu jedrru lrodinu matematiky a
českého jazykatýdrrě.
Na 2. stuprri ZŠ půlíme z důvodu větší efektivity a kvality výuku všech jazyků (angličtina,
němčina, ruština, španělština) a jednu hodirru týdně matematiky a českého jazyka, Třídy jsou
také půlerry do volitelných předmětů dle zájmu a výběru jednotlivých žáků, dále do
pracovních činrrostí a tělesných výchov.

Na začátku školního roku2020121 došlo k aktualizaci nabídky volitelných předmětů pro žáky
2. stupně. Y 6. a7. třídáchnyni nabizime konverzaci z anglického jazyka, semináře z dějepisu
a přírodopisu. Seminář z přírodopisu vedeme badatelskou formou výuky. Pro žáky běžných
tříd jsme zavedli také hodiny firranční gramotnosti, etické výchovy a zábavné matematiky,
V 9. třídě pak byl velký zájem o nově vzniklé sernináře z českého jazyka a matematiky, které
mďlí za úkol připravit žáky k přijímacím zkouškárn. V matematické třídě jsme zachovali
nabídku volitelné hodiny robotiky. Robotické stavebnice do tohoto předmětu dodala frrma
Ostroj, která zároveň podporuje i kroužek robotiky pro žáky 1, stupně ve školní družině.

část tn.
RámcovÝ popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy Počet
fyzických

osob

Ztoho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční

počet

Pedago gičtí zaměstnanci 43 4I 42,58

Nepedagogičtí zaměstnanci 8 0 8



z toho zaměstnanci vÝdeiny straw
0 0 0

V pěti odděleních školní družiny pracovalo 5 pracovníků - 4 vychovatelky a jeden
vYchovatel 

část IV.
údaie o zápisu k povinnó školní docházce

základní škola

Do l. tříd školního roku 202Il22 skutečně nastoupilo dne 1 .9.202l celkem 39 z původně
přijatých 43 žáků. U dalších 14 žáků bylo rozhodnuto o odkladrr povinné školní docházky.

čart v.
údaie o vÝsledcích vzdětávání žáků

P žáků na základní škole

Ročník
Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

1 30 30 0 0

2. 48 47 0 1

J. 4I 40 1 0
4. 39 38 1 0
5. 51 46 5 0

celkem za l st. 209 201 7 1

6. 87 56 30 0 (1 neklas)
7. 72 35 a-)l 0
8. 90 62 28 0
9. 85 50 34 0 (1 neklas)

Celkem za2. st. 334 203 129 0 (2 neklas)

Oba neklasif,rkovaní žáci plnili školní docházku v zahraniči.

Ve dvou případech hodných zvláštního zřete|e (žák s hodnocením neprospěl, žákyně
s odliŠným mateřským jazykem) jsme se souhlasem zákonného zástupce udělili výjimku a
místo standardního sumativnílro hodnocení jsme hodnotili oba žáky formativně.

a)

Rozmístěnížáků 9. tříd

Druh oboru vzdé|ávání (§ 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění
žákůl

Gymnázia 27

Kapacita
školy

Počet 1. tříd
k1.9.2020

Počet
zapsaných

žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do

spádového obvodu
školv

Počet
přijafých

žáků

Počet
1. tříd

k1.9.2021
560 2 30 0 43 2

Zš



střední vzdéláni s maturitní zkouškou 49

střední vzdělini 0

Střední vzďěláni s výučním listem 7

studium v zahraniči 1

Neumístěno 0

počet žáků9. tříd celkem 84

Podrobnějši data odpovídající rozmístění žáků dle typu tříd viz následující tabulka -
rozděleno na žál<y béžné třídy 9, A, třídy se sportovním zaměřením 9. B atŤidy se zaměřením
na matematiku a přírodní vědy 9. C.

9.A 9.B 9.C Celkem

Z % Z o//o Z % Z %

Gymnázia 5 17,3 l2 40 10 40 27

ss maturita \9 65,5 15 50 15 60 49 58,3

SS učební
obor

4 73,7 J 10 7 8,3

Studium v
zahraničí

l ?5" r- 1 7,2

Z našichpátých tříd odešli 3 žáci studovat na opavská osmiletá gymnázia.

Výsledková sestava naší školy z jednotných přijímacích zkoušek pro rok 202t viz Příloha.

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování

stupeň chování počet žáků
Procento

z celkového počtu žáků
2. 0 0

J. 0 0

neoml hodinel

počet žáků celkem hodin průměr na l žáka
541, 0 0

d)C
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část vt.
údaie o prevenci sociálně patologickÝch ievů

Název akce třída počet žáků
datum

uskutečnění
Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6.C 27 2. - 4. 9.2020
Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6.A 29 2. - 4.9.2020
Adaptační kurz 6. tříd-speciální pedagog 6.B 29 2. - 4.9.2020

Socializačn í kurz 8. tříd-metodik prevence 8.C 29 2I. - 23,9,2020

Celkem za školní rok2020l2l; 1,14žáků ,

Z důvodu koronavirové pandemie došlo kruzantnímu propadu činnosti na úseku prevence
kriminality a protidrogové prevence. Nebylo možno realizovat všechny plánované aktivity,
které měly pomoci předcházet rizikovému chování žáktlv oblasti prevence.

Mezi aktivity, které nemohly proběhnout, se řadí například beseda s pacienty psychiatrické
léčebny zaméŤená na ňzika závislostního chování nebo třídnické hodiny věnované rizikům
sociálních sítí a internetu, prevenci šikany, kouření, uživáni alkoholu apod. Dvě ze tříd 8.
ročníku se nezúčastnily socializačního kurzu. Jejich náhradou budou akce v rámci kurzu
netradičních her v Ťijnu202I (8. B), resp. kurzu EVVO v listopadu 2021 (8. A).

Cást VII.
údaie o dalším vzdělávání pedaeoeickÝch pracovníků

Typ kurzu
Počet zúčastněných

pedagogů
Odbornost, pedagogika, metodika, moderní formy 80
Komunikace, hodnocení 11

Právní tématika, vedení školy 7
Vychovatelství 5

Výchovné poradenství, prevence a
J

Vzhledem k hygierrickým opatřením nebylo nrožno tealizovat společné vzdéláváni pro celou
sborovnu, Výjimkou byl kurz pro vyučující matematiky rra obou stupních ZŠ zaměŤený na
matematickou a finanční gramottrost, vedený Mgr. Lukášem Heřmanem, který jsme stihli
zorganizovat v přípravném týdnu, tj. srpnu 2020.

Organizátory dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků (DVPP) byly pŤevážně
organizace KVIC Nový Jičín, resp. její opavská pobočka, NPI, MAS Opavsko, SYPO. DVPP
probíhalo po dobu covidových restrikcí online, převážně ve formě webinářů, hrazených jak
z EU projektu Šablony II, tak z ostatníclr rreinvestičních výdajů (ONIV).

Statutární zástupce školy a zástupkyně ředitele pro 2. stuperi Mgr. Kateřina Staňková
absolvovala studium pro ředitele škol a školskýclr zaíizení.
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Do DVPP pedagogického sboru se zapojovali i naši vlastrrí pedagogové (např. Mgr.
Vladimíra Pavlíková, Mgr, Pavel Gavenda, Mgr. Jiří Kerlin), kteří získané znalosti a
metodickou podporu předávali na interních školeních pro naši sborovnu - použivání učeben
v Google Classroom, využivání všech možností platformy Škola on-line, aplikace pro
distanční vzděláváni, např. Kahoot, apod.

část vttt.
Údaie o aktivitách a prezentaci školv na veřeinosti

a) Akce organizované školou

V rámci kariérového poradenství navštívilt žáci 9. A a 9. g Úiad práce. Své obory
prezentovala vtřídách 9. A,9, C jen Masarykova střední škola zemědělská. Po říjnovém
uzavření škol probíhalo kariérové poradenství online formou, Pro děti i rodiče byly
realizovány workslropy, na které se rnohli přihlásit a virtuálně shlédnout prostory středních
škol, Informace žáci ziskávali také přes virtuální učebnu Kariéra vytvořenou v našem
prostředí Google Classroom. Zde kariérní poradkyně školy Mgr. Libuše Martírrková
umisťovala letáky a organizovala společrré meety se zástupci středních škol.

Z dŮvodu Covidu se neuskutečnily tradiční akce školy týkajici se kariérního poradenství:
Veletrh povolání, Den profesí, schťrzka s rodiči vycházelícich žáků, návštěvy Úradu práce
žáků 8. tříd, 9. C.

V rámci finanČní gramotnosti navštívili v Ostravě žáci 9. B výstavu Paměť ve zlatě a
podívali se na ne.jvětší minci v Evropě. Hra Finanční svoboda a každoroční exkurze ao ČXn
v Praze realizovány b;it nemohly,

Výuky dopravní výchovy vMalých Hošticích se účastnila pouze třída 4. B. Ostatní
naplánované třídy byly rrásledně zrušeny z důvodu covidových opatření.

Po návratu dětí do škol jsme napříč školou organizovali v květnu a červnu jednodenní i
několikadenní výlety a akce podporujíci vzdélávací, sportovní i socializačni aktivity ve
třídách (ZOO Ostrava - l. třídy, Olomouc - Pevnost poznáni - 2. tŤídy, exkurze Planetárium
Ostrava - 2. tŤÍdy, 6, C, 7 , A, Rožnov pod Radhoštěm - lidové městečko a lanové centrum -
3. A, 5. A, Ostrava - Jump aréna a exkurze oblasti Dolních Vítkovic - 4. A,5. A, Otická
sopka a Slavkov - 5. B, opékání na Otické sopce, výlet na kotrpaliště do Úvalna - 4, A, výlet
Hradec nad Moravici * 4. B, koupaliště Opava * 4. B, sportovní a zábavné odpoledne
v Městských sadech spojené s orientačním běhern - 5. B, kurz bruslení - 6. B, matematické
soustředění Mokřinky, Bílá Holubice - 6. C, návštěva SVČ - 6. B, 6. C, školní výlet podhradí

- 7, C, cyklistický výlet spojený s týrnovými lrrami Žimrovice - 8. třídy, cyklistický výlet
Podhradí - 8. B, památník II. světové války Hrabyrrě - 9. třídy)

V rámci Dne dětí mé|a každá třída individuálrrí dopolední výlet do přírody (Městské sady,
Sádrák, exkurze psího útulku v Opavě, Flradec nad Moravicí, Malé Hoštice, apod.).

V 9. třídách probíhala každodenrrí online příprava na přijímací zkoušky z češtiny a
matematiky. Velký úspěch měla zejména několikaměsíční akce ,,15 minut vás nezabije, ale
posílí" pod metodickým vedením všech vyučrrjících matematiky.
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Činnost Akční skupiny probíhala pouze v záři2020, Žaci stihli provést sbírku pro opavský
útulek, která jim byla v listopadu 2020 pŤedána.

Školni družina se zapojila do akce ,,Srdce s láskou darované". Děti vyráběly dárky a
obrázky pro seniory z domova Bílá Opava. Zhygienických důvodů je nemohly předat osobně.
Obrázky tak předaly sestřičkám naše vychovatelky, ošetřujícímu týmu byl vyroben obraz ve
tvaru srdce, který byl poděkováním za jejichpráci.

V rámci letních prázdnin vedla školní družina letní prázdninový provoz ve dnech 12, ]. -
23,7, pro děti všech opavských škol, včetrrě zaiištění aorganizace programu - Školrrí statek,
kukuřičrré bludiště, psí útulek, Městské sady, Mozkovna (hlavolamy), památník Petra Bezruče
- program Cesta do pravěku.

Dále proběhlo:
. Škola v přírodě - 3. B, 4. B - Horní Lipová
. Školní focení
o Sběr starého papíru, kaštanťr 1ŠO; a hliníku (ZŠ)
o Individuální vánoční besídky ve třídáclt
o Literární soutěž o nejlepší povídkrr a výtvarná o nejlepší ztvárnění nového maskota

školy - vydry Otík.
o Akce Šn - Loučení s létem, návštěva Minizoo, sázenitruhlíků, projektové dny.

Zrušeno z důvodu epidemie Covidu:
o veškeré akce dlouhodobé spolupráce s Mš Riegerova, otická, Mrrišská - seznámení

s prostředím naší školy, výukové lekce ve třídách, hrátky v tělocvičně, gymnastika pro

3ejmenší (po prvrrích pěti schůzkách do 14. l0. 2020), Miktrlášské nadílky, akce
Skolákem na zkoušku , Zápis na nečisto, Den dětí ve škole, Čterne dětem.

o Tradiční charitativrrí běhy Run and Help a Joy run
. školní ples
o Tanečnikurzy a závěrečný taneční večer pro žáky 9. tříd
o ponožkový den

b) Účast na dalších akcích

Škola dlouhodobě spolupracuje s MAP Opavsko. V letošním roce proběhlo v této spolupráci
SCIO testování čtenářské gramotnosti 4. - 5. tíid (září - říjen, červen), autorské čtení pro 1. -
3. třídy s ilustrátorem Adolfem Dudkem a školení 4 pedagogických pracovníků ,,Krok za
krokenr čterrářskou gramotností" (1x prezenčně, 3x online).

Dále proběhlo:
. Konfcrence ,,Učíme se životem" - online
. Účast na Veletrlru aktivního občanství - 8. A - online
. Účast na výstavě venkovníclr soch Michala Trpáka - 4. B

Zrušeno:
. volejbalový turnaj učitelů okresu opava,
. besedy s autory a knihovnické lekce v knihovně,
. akce v Opavské ktrlturrrí organizaci, animační programy v Domě umění, návštěva

Slezského muzeq

l2



. vystoupení gymnastického kroužku pod klubem ot'as na vyhlášení rrejúspěšnějších
sportovců a sportovníclr kolektivů okresu Opava,
moravskoslezský matematický šampionát organizovaný Wichterlovým gymnáziem
v Ostravě,
tradiční meziškolní soutěž v zoo ostrava.

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahrarriční školou

Naše škola se zapojila do mezinárodrrího projektu eTwinning, Jedná se o online prostředí za
využiti rizných aplikací a dalších programů. Žact q. C participovali na projektu Roald Dahl:
The dream factory, ve kterém spolupracovalo celkem 10 škol z 8 zemí (Španělsko,
Portugalsko, Francie, Belgie, Chorvatsko, Turecko, Itálie, Čn,;. nyti jsme zakladateli projektu
av záŤi202I jsme zatento projekt obdrželi tzv. Quality Label.

d) Účast na olympiádách a soutěžích

V mezinárodní logické soutěži BRLOH (brněnská logická lrra) pořádané Masarykovott
univerzitou v Brně, které se účastnilo 358 týmů z České republiky a Slovenska, celkově
zvítězil náš tým ,,Žížaly" žákyň 9. C - Ráchel Aronová, Hana Polášková, ZuzanaKleinová a
Lucie Hronková.

V týmové přírodovědné soutěži pro okres Opava pořádané Mendelovým gymnáziem se
žákyně 9. C Ráclrel Aronová, Hana Polášková a Zuzana Kleinová umístily na děleném 1.

místě.

Soutěže v hodu do dálky ,rHázej jako Bára Špotáková" mezi opavskými školami se
účastnilo 120 dětí 1 . - 3. tříd. Získali j sme putovní pohár pro vítěze.

Ve výtvarné soutěži,,Svět kolem mě" vyhlášenou neziskovou organizaci Eurotopia se v3.
kategorii 02-15let) umístily Adéla Beníšková (9.A) - l. místo, Tereza Miechová (9. A) -2.
místo, Viktorie Vilášková (1. 

^) 
- 3. místo.

Další soutěže a úspěšní žáci:
o Krajské kolo zeměpisné olympiády - Kateřina Bártová (6. C) - 4. místo
. Krajské kolo soutěže ,,Hledáme rrejlepšího mladého chemika"
. Okresní kolo anglické konverzace - Jindřiška Mateřanková (7, C) - 3. místo
o Okresní kolo zerněpisné olympiády - Kateřina Bártová (6. C) - 1. místo kategorie A,

JanKrzywoň (7. B) -2. místo kategorie B, Jakub Kelner (8. C) - 2. místo kategorie C.
. Okresní kolo matematické olympiády dělené 1. místo kategorie 5, tříd - Daniel

Bielatzek, Natálie Borllíková, Lukáš Cejtclraml, Adam Ondřej (všichni 5. B) a Tomáš
Havel (5.A), dělené 1. místo kategorie 6. tříd - Kateřina Bártová, Eliška Jústelová
(obě 6. C), dělené 1. místo kategorie 8. tříd - Theodor Kořínek, Eva Martikánová (oba
8.C)

o okresní kolo fyzikálni olympiády - Amálie kropáčová - 2. místo kategorie F, ondřej
ŠtaUt * 3. místo kategorie E

o Výtvarná soutěž pořádaná ŠD Mírová. Téma: J.A.Komenský - Adam Vojkovský (5.
B) -2. místo

o MTB Cross Stříbmé jezero - účast 50 dětí obou stupňů, mnoho umístění nejerr
v kategoriích jednotlivců, ale i ve štafetě
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o okresní kolo olympiády z českého jazyka
o Fotografická soutěž ,,Já miluji Opavu"

Celoškolní kola:
o Matematický klokan - účast cca poloviny všech žáků školy od 2. třid, včetně jednoho

nadarrého žáka l. B
o přírodovědný klokan účast cca 70 dětí napříč školou.

Převážná část olympiád (zejména krajská a republiková kola) a dalších soutěží se však
z důvodu covidových opatření neuskutečnila.

e) Ziskání nrimorozpočtových zdrojů pro školu:

Škole každoročně pomáhají rodiče v rámci činnosti SRPŠ. Získané prostředky ve výši
I22 899,- Kč byly v tomto školním roce využity na knižní odměny dětí, Mikulášskou nadílku,
příspěvky na dopravu (výlety, adaptační a socializační kurzy, škola v přírodě), odměny pro
žáky 9. tŤíď a příspěvek pro školní družinu. SRPŠ se zavázal také přispět sponzorským darem
ve výŠi 250 000,- Kč na nové šatní skříňky. K rekonstrukci šatního prostoru však v tomto
Školním roce nedošlo. Finanční prostředky na účtu SRPŠ zůstaly k dispozici pro budoucí rok.
Sdružení rodičů se sponzorským darem i nadále počítá.

Byl podpořen projekt Nadace Via na vybudování přírodní školní zahrady,,Mysli všemi svými
smyslyo' ve výši 35 500,- Kč. Kprojektu byla vytvořenavýzva na seíveru Darujme.cz. Zde
nám bylo veřejností přispěno 27 050,- Kč, díky čemuž jsme následně získali dalších 20 000,-
Kč od Nadace Via. Škola je zárovei zapojena do projektu z fondu NPŽP 9/2019 - 5.4.A. na
výsadbu stromů ve školní zaIT adé, Projekt předfinancujeme zpíoyozu školy, následně nám
bude zpětně proplacen z fondu NPŽP.
DÍky vŠem těmto projektům bude vysázeno 11 okrasných stromů v prostoru školní zaltraďy,
vytvořena přírodní učebna pod stromy a zbudovány trvalkové zéútony. Vysadila se již ,jed|á
část" s ovocnými keři a stromky. Aktuálně připravujeme výsadbu stromů.

V rámci participativního rozpočtu byl obyvateli Opavy podpořen projekt ve výši 400 000,- Kč
na zbuďování workoutového hřiště pro žáky školy a širší občanskou veřejnost. Jeho realizaci
plánujeme na školní prázdniny v loce 2022.

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
v Kč

celkem využité

ostatní SRPS 372 899,- 122 899,-

Nadace Via + Darujme.cz 82 550,- 65 000,-

čárt tx.

organizacemi

a) inspekční činnost ČŠI
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Inspekce ČŠt ve školním roce 2O2Ol21 provederra nebyla.

b) kontrolní činrrost provedena ČŠI

Ve dnech 18. - 22,3.2O2I byla ve škole provedeno kontrolní šetření ČŠI. Předmětem
inspekční činnosti bylo ziskávání a analyzování informací o činnosti školy v období
distančního vzděIáváni, Inspekční tým navštívil ve třeclr pracovních dnech 22 online
vyučovacích hodin na obou stupních ZŠ. Vzhledem k tomu, že sejednalo pouze o analytickou
činnost ČSI, není výstupem oficiální zpráva, Nicméně vedoucí inspekčního týmu Mgr. Jan
Szotkowski slovně ocenil vysokou úroveň naší distarrční výuky a konstatovaI, že všechny
hodiny, které inspekce viděla, byly v naprostém pořádku.

c) další kontroly

Dne 1 1. 1 1. 2020 ptoběhla plánovaná kontrola Okresní správy sociálního zabezpeóeni, jejíž
cílem bylo ověřit plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpeěení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Nedostatky nebyly zj ištěny.

Dne 22, 2, 2O2l probělrla kontrola Krajské hygienické stanice zaměřená na nastavení a
rcalizaci hygienických opatření v souvislosti s epidemií Covidu-19. Při kontrole nebyly
zjištěny nedostatky.

Dne 8. 6. 202l proběhla kontrola Krajské hygienické stanice zaměřená na zajištění
hygienických podmínek v provozu ŠD. Při kontrole nebyla zjištěna porušení. Vzhledem
k nefunkčni kanalizaci z modrého domečku ŠO 1následná oprava viz část X.) bylo následně
dohodnuto, že provozjednoho oddělení ŠO Uyt do konce školního roku přesunut do budovy
školy.

Dne 24. 6.2021 byla zahájena kontrola Oblashrího inspektorátu práce, jejíž předmětem bylo
dodržování povinností na úseku odměňovárrí zaměstnanců, pracovní doby, pracovního
poměru nebo dohod o pracích korraných mimo pracovní poměr. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky,

čárt x.
Základní údaie o hospodaření školy za rok 2020

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu

Na zaČátku školního roku 2020l2l škola získala mimořádný příspěvek ONIV ve výši
714000,- Kč na rrákup počítačové techrriky pro distarrční výuku. Zněj byly pořízerry
převáŽně notebooky a ipady pro jednotlivé pedagogy, ale také 11 ipadů pro žáky, které jsme
po dobu distanční výuky žákům zapůjčovali.

K 1. 1 , 202I došlo k celorepublikovému navýšení prostředků o 90Á na platy pedagogických
PracovníkŮ (4Yo tarify, ostatní nadtarify) a 40Á na platy nepedagogických zaměstnanců.
Aktuální prostředky rra školu čini 27 259 652,- Kč ročně v hrubých mzdách, dalších cca
10 000 000,- tvoří odvody (sociální, zdravotní, FKSP).
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Kompletní informace jsou k dispozici v příloze výročrrí zprávy v tabulkách zpracovaných pro
závěrečný účet města pro rok 2020

o List č,2 - Úoale o finančním vypořádání dotací posky,tnutých ze státního rozpočtu
v roce 2020,

o List č. 3 - Základní údaje o hospodaření školy, školského zaíizeni zarok2020

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovate|e

Provozní prostředek zřizovatele byl v roce 2020 snížen oproti plánu o I3oÁ z
původních 4 396 300,- Kč na 3 815 700,- Kč pro rok2021.

Hospodářský výsledek z roku 2020 v kladné výši 170 83 1,- Kč byl přičten k rezervnímu
fondu organizace. Jeho aktuální výše činí 370 831,- Kč.

Škole byl nařízen odvod z investičního forrdu zřizovateli - Statutárnímu městu Opava - v
souladu s § 28, odst. 9, zákona 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve výši 1 700 000,- Kč, díky čemuž nemohla být rea|izovárra plánovaná oprava šatnového
prostoru a vestibulu školy. Škole byl následně zpětně posílen rozpočet a vrácena část
finančních prostředků nezbytrrě nutná kníže uvedeným opravám havarijního stavu
kanalizace (podílná část ve výši 106 838,- Kč), kvýměně kotlů v ŠD (podílnáčást ve výši
150 000,- Kč) a vybourání příček ve vestibulu školy (celá částka 40 777,- Kč).

Kompletní informace jsou k dispozici v příloze qiročrrí zprávy v tabulkách zpracovaných pro
závěrečný účet města pro rok2020

. List} č. 4,5,6 - Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele.

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zíizovatelre

Oprava aúdržba cástka celkem

Oprava kanalizace zmodré budovy ŠD I92 748,-

Výměna kondenzačních kotlů v červené budově §Ď 156 015,-

Demontáž amortáž stropu v červené budově ŠD 89 685,-

Odstranění příčky ve vestibulu školy 40 7]7,-

O vánoěních prázdninách došlo kpoložení nového koberce do velké herny červené budovy
SD. V době letníchprazdnin202l proběhlo několik nezbytných oprav v budově školy, školní
druŽiny a na školním dvoře. Byla provedena také potřebná oprava výmalby ve třídách a na
chodbách.

V Červenci 202I proběhla oprava havarijního stavu odtokukanalizace z modré budovy školní
druŽiny. PŮvodně stanovená cena výkopu a provedení nového kanalizačního potrubí ve výšce
106 838,- Kč musela být navýšena z důvcidu předem neočekávaných víceprací. Výkopové
ptácebyly ztiŽeny z důvodů nálezu starých inženýrských sítí a betonových základů pod školní
zahradou. Došlo také k montáži a napojení střešního svodu dešťové vody z červenébudovy
ŠP ao nově vytvořené kanalizace. opiavu provedla firma SDU servis, ,...ó.
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Zhygienických důvodů bylo nezbytně nutné provést demontáž, vyčištění a opětovnou montáž
stropních prostor červené budovy školní družiny (zabydlena kuna) a zabezpečení prostorťr
proti dalšímu vniknutí této šelmy. Dílo provedl živnostník Tornáš Hanel.

Na přelomu července a srpna byla firmou Instalatérství Marek Fojtík provedena výměna
kondenzačních kotlů v červené budově školrrí družiny. Pťrvodní kotle byly již ve velmi
Špatném technickém stavu, Jej ich oprav a byla vyhodnocena j ako nerentabilní.

V srpnu 202l proběhlo vybourání původrrí prosklerré příčky v havarijním stavu ve vestibulu
Školy a následná oprava stěn a podlahy v místě vybourání, včetrrě likvidace stavebního
odpadu, firmou DAVOP - stavby s.r.o.

Investiční akce z vlastních zdrojů cástka celkem

Oprava parapetťr 600 008,-

V celé budově druhého stupně a některých místnostech stupně prvního byly vyměněny
pŮvodní parapety, které již byly v nevyhovujícím havarijním stavu, za nové, odpovídající
stavu vnedávno rekonstruované budově 1. str,rpně. Opravtr parapetů, kterou jsme původně
plánovali na letní prázdniny 202I, jsme z důvodu běžici distanční výuky a tedy prázdné
budovy 2. stupně, zrealizovali v měsících lednu a únoru 202t.

V dalŠÍm období je nezbytné investovat do revitalizace dlouhodobě rrevyhovujících prostor
šaten a vestibulu školv.

část xI.
údaie o zapoiení školv do rozvoiovÝch a mezinárodních programů

Cást XII.
údaie o zapoiení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

V těchto aktivitách škola v tomto školním roce zapojena nebyla.

Název programu Způsob zapojení
Počet zúčastněných

žáků
(dětí)

pedagogů ostatních
zam.

Yýzva č. 18 - 063 Šablony II Příjemce podpory 54I 29 0
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čart xtn.
údaie o předloženÝch a školou realizovanÝch proiektech financovanÝchzcizích zdroiů

Název projektu

F'inanční prostředky
vKč

celkem využité

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

3 800 000,- 216 423,-

programy EU Yýzva 18 - 0ó3 Sablony II 7 874 2I9,- I 752 986,-

Yýzva 20 - 080 Šablony III 1 009 857,- 53 094,-

Projekt ,,Modernizace a vybavení učebny přírodních věd, multimediální učebny v ZŠ
OPavao Otická 18" je ve finálním stádiu realizace. Poskytovatelem dotace ve výši
3 800 000,- Kč je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, spolufinancování ve výši I0% zajišťqe
Statutární město Opava. Projekt je předfinancován SMO. Dosavadní náklady zahmuji
převáŽně zpracování studie proveditelnosti projektu, platby za projektovou dokumentaci a
rcalizovaná výběrová řízeni se stavební ťrrmou a jednotlivými dodavateli nábytku a IT
techniky.
CÍlem projektu je modernizace a vybaveni stávajicí laboratoře fyziky a chemie a obou učeben
multimediálních technologií, včetně počítačové podpory. V rámci projektu bude laboratoř
vybavena novým nábytkem, elektrickými rozvody do jednotlivých lavic a budou pořizeny
nové pomŮcky pro výuku. Součástí je pořízení nové mobilní třídy (30 ipadů) využitelné pro
výukY na obou stupních ZŠ a využití počítačových učeben pro 

-podporu 
nových metod ve

vzdělávánÍ. V rámci projektu je řešena rovněž bezbariérovost budovy 2. stupně ZŠ.
V době letních préndnin byly provedeny kompletní stavební úpravy ve všech předmětných
místnostech - bourání původních obkladů, odstranění původní elektroinstalace, položení
nových podlah, vytvoření nových rozvodů elektřiny a vody vučebnách, vybudování
bezbariérového WC. Aktuálně probíhá dodávka nábýku a výpočetní techniky do laboratoře apočítačovýchučeben. 

:

Od 1. 1.2019 byla škola zapojenado projektu Šablony II. V jeho rámcibyly čerpány finanční
Prostředky na poloviční ixazek speciálního pedagoga, tandemovou výuku, DVPP nových
metod ve vzdělávání - čtenařské, jazykové, matematické a finanční gramotnosti, inkluzi a
osobnostně sociálního rozvoje, sdílení zkušeností pedagogů zrizných škol prostřednictvím
vzájemných návŠtěv, podporu jazykové metody CLIL ve výuce nejazykových předmětů,
douČování žákn ZŠ ohrožených studijním neúspěchem a projektové"dny ve'škole i mimo
Školu. PŮvodní konec projektu 3I. 12.2020 byl s ohledem na koronavirovou krizi posunut na
30. 6. 202l. I přesto se nepodaři|o zrealizovat všechny přislíbené části projeťtu - např.
kroržek robotiky pro ŠD, hodiny prezenční výuky ve 

-šťole 
s IT podporou nebo něktóré

projektové dny mimo školu. Tyto aktivity.bohužel díky Covidu zrea|izóvány b!fr. nemohly.
Ztohoto dŮvodu budeme muset nevyužitéprostředky ve výši I2I233,- Kč vrátit.

Od 1. 7.202lje škola již zapojena do navazujícího projektu Šablony III. Díky němu můžeme
i nadále vyuŽivat plný úvazek našeho speciálního pedagoga. Od začátku školního roku
2021122 budeme projekt opět využívat k financování dalších školních aktivit. Projekt bude
ukončen 3L 12.2022.
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V letošním školním roce jsme podali žádost o projekt IROP -revitalizace hřiště na školním
dvoře, jehož povrch je nyní již v nevyhovujícím stavu. Odhadovaná cena rcvitaIizace je
1 500 000,- Kč. Je předběžně dojednáno předfinancování projektu Statutárním městem
Opava. S realizací se počítá na letní pténdniny v roce 2023.

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

partnerv při plnění úkolů ve vzdělávání

Organuace, s kterou PO
spolupracuje (HZS,

městská policieo střední
školy....)

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Počet

zúčastněných
žáků (dětí)

Statutární město Opava Dopravní výchova na hřišti v Malých Hošticích,
MTB Cross, plavání na 1. stupni, činnost

školního psychologa

200

MAP Opavsko SCIO testování, DVPP, Adolf Dudek 150

Slezská Univerzita Opava,
Střední pedagogická škola

krnov, u niv erzita palackého
Olomouc

Realizace praxe studentů pedagogických oborů
ve škole a školní družině

250

SK P,E.M.A, SSK Ot'as, BK
Opava

Sportovní kroužky - záři,řijen2020 - do
uzavřeni

200

SRPš při ZŠ otická Plošná podpora školních aktivit 541

VSB - TU Ostrava Akce v planetáriu 90

Dolní oblast Vítkovice Návštěvy v Malém i Velkém světu techniky 50

zoo ostrava Návštěvy, akce pro děti 60

Masarykova střední škola
zemědělská Opava

Kariérové poradenství žák:ů 9. tříd 60

JCMF Matematická olympiáda, matematický klokan 250

univerzita palackého
Olomouc

Přírodovědný klokan 70

Mendelovo gymnázium
Opava

Organizace soutěží pro děti, spolupráce v rárnci
přij ínracích zkoušek žáků 9. třid

30

Myslivecký spolek Sběrkaštanů - ŠD, 1. stupeň 150

SVC Opava Akce SVC 60

Preeduk, s.z. Cinnost školrrího psychologa 20

Ostroj Podpora kroužku robotiky - oba stupně ZŠ 30
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Další informace:

Předseda odborové organizace Mgr. Tomáš Frkal vnímá přístup vedení školy jako
bezkonfliktní a konstruktivní. Spolupráce odborové otganizace a vedení školy ve
školním roce 2020l2l se odehrávala v konstruktivním duchu. Společná shoda byla nalezena
při kontrole sestavení kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva byla doplněna o přílohy -
vnitřní směrnice školy k šetření avyíízování stížností a podnětů, vnitřní platový předpis. Obě
strany se dohodly také na nových pravidlech čerpání FKSP. Protistrany se inťormují o
podstatných skutečnostech.
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Výroční zprávl za školní rok2020l21 zpracoval dne 15. I0.202I

Schváleno školskou radou dne 25. 10,2021.

Členové:

Pavlína Adámková

PhDr. Igor Herrdrych, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kania

Mgr. Jiří Kerlin

Mgr. Magda Krasnokutská

Mgr. Hana Křižová

Mgr. Arno št Žídek, Ph.D,
ředitel školy
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Přílohy:

Tabulky zpracované pro závěrečrrý účet města pro rok 2020
List č. Z - Úd,aje o f,rnančním vypořádání dotací poskytnutý ch ze státního rozpočtu
v roce 2020,
List č. 3 - Základní údaje o hospodaření školy, školského zaíízeni zarok2020
Listy č. 4,5 a 6 - Hospodařerrí školy s finančními prostředky zŤizovaíele,

2) Výsledky přijímacího řízeni žáků ZŠ Otická na střední školy v porovnání
s celorepublikovým průměrem - zpracováno Cermatem.

1)
a

a

a
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Organizace: Zák|adní škola Opava , Otická 18, 746 01 Opava List č.2
IČ: 7oggg252

Údaje o finanČním vypořádání dotací poskytnutých ze statního rozpočtu v roce 2O2O
FinanČnÍ vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

a na projekty spo|ufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Účetovli
znak UkaZateI

Poskytnuto
k 3L IZ. 2020

Vráceno v
průběhu roku

Zpět na účet kraje

Skutečně čerpáno
k 3L íz, zoz0

Skutečně
použito

k 31. 12. 2o2o

Předepsaná výše
Vratky dotace a

návratné finanční
výpomoci při

finančním
vypořádání

a b c d 2
leinvestiční dotace celkem 36 37a 327.oo 0,00 36 37a 327.oc 36 362 551.o0 Is 776.oa
tom:

33353

)římé nák|ady na vzdělávání (NIV ce|kem) 36 357 B07,0t 0,0t 36 357 807,0( 36 357 807,0( 0,0(
z toho:

a) platy zaměstnanců 25 560 483,0( 25 560 483,0ó 25 560 483,0d aOú
b) OON zaněstnanců 250 00qOt 250 00q0( 250 00a0(, a0[
C) ostatní (poíistné + FK9P + )NIV) 10 547 324,0[ 10 547 324,0[ 10 547 324,0[ 0,0t,

3303B
Hodnocení žáků a škoI podle výs|edků v soutěžích ve školním roce
2018/2019 - Excelence středních škol 2019

0,0( 0,0i

33070 )odpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VU, etapa) 20 520,0( 20 520,0( 4 744,0( 75 776,0(

33071 )okusné ověřování Vzdělávací programy pamět'ových inStitucí do škol 0,0t 0,0t

33075 )odpora vzdělávání cizinců ve školách 0,0t 0,0C

33079

)odpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v
Tateřských/ základních, středních ško|ách a konzervatořích - modul A
(mateřské školv)

0,0t 0,0c

33079

)odpora fjnancování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v
Tateřských, základních, středních Ško|ách a konzervalořích modul B
2ákladní školv)

0,0c 0,0c

33 166
)odpora okresních a krajských ko| soutěží a přehlídek v zájmovém
lzdě|ávání pro rok 2020 0,0c 0,0C

ve znění vyh|ášky č,43512017 Sb. (vyh|áška o finančním vypořádání).

vysvětlivkyI

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 3L. rZ,2O2O

slouPec d) - vyp|ňuje se, pokud příjemce proved| vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za ktenl, se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

slouPec 1 - uvádí se finanČní prostředky poskytnuté k 31, 12, 2020 příjenlci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použi§ich prostředků přUemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2020

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

PoWrzuji, Že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

ŘediteI: l4gr. Arnošt Žíoet, pn.o,

Dne: 22.03,202I li;;jiki; ; i,i;á i,l ;ř;,t;i;Ě ;]l,
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Hospodaření školy s finančními prostředky zí,izovatele

Název a adrcsa školy, šI<olskóho zaYil,ení: Základni škola Opava - Otická 1B, 746 0'1 Opava

List č. 4

v roce 2020 (v tis. Kč, na tlyt\ tlcs.

z DDNIV! a DI)řIM

7,pracoval:
Řcditel:
l)nc:

soňa schreierová
Mgr, Arnošt Žioek, pn,D.

22.03.2021 l{azítko a podpis řcditele org.



Hospodaření školy s finarrčnínri
Název a adrcsa šI<oly, školsliého l,aí,il,cttil.

pro stř,e clky zř izov atele
Základni ško|a opava - otická 18, 746 01 opava

List č.5

2020 (v tis. l(č, na dvě des. místa

NÁKLADY Cl]l,KlrM

lllavni činnost l)oplřlkoYá činno§t

l'|án 2020

Navýšeni -
l'řcsuny

l]ltal]čllícll
prostřctlkti

ttlczi

1loložkattli

('clkctl
ulravený

tinallční plťtn

( l;P) 2020

sktltečnost k

31 .|2,2020
(Zá\,čIka)

skutcčnosl k
plállu 2020 v

%

l)lrin 2()20

skutcčnost k
31.12.2020
(ZáVěrka)

pliirrtr 202()

zí,il,

5962.8: 0.0(] l ó85.42 42]1 ,43 4l31.1 l 69,2í l5 l"70 49,4c

ROZDÍL (náklady nlinus výnos1,-
llČ])

l llavní činnost l)oplňkovri činntrst

Plán 2020

('elkenr

upral,cný
SkiltcčnOsl k

3l .l2.2020
(Závěrka)

skuteč|ost k

pltinu 2020 v

%

l'1án 2020
skulečnost k
31 ,l2.2020
(závčrka)(ljP) 2020

3 825.00 0,00 3ll25,00 367l1,68 96.1 5ó,3( 24,51

l l(']-dotacc
<><l zí,izov.

l I(']-tlotace

<tt] zři,llv.
146,32 ZiskzDC

Ziskz llC

Vypsat ostatní nej menované
položky z nákladŮ (finanční
prostředky z jiných zdrojŮ-
dotace, projekty, příspěvky z
městských částí...)

lllayní činnost

I)Ián 2020

Navýšetti
llttallčrliho
plárlu 2020

z,íi,t.

('clkcrn

tt1l avcttý

íitlaltčtlí plár
( IlI)) 2020

sktllcčl]ost k

3l |2 2020
(závčtka)

skutcčl]ost k
plállu 2()20 v

%

iab|onv Il. 34 l .8l 34 1.8l

0.0(

(),0(

0,0(

0,0(

3clkem (), 0.00 0,00 34l,8, 34l,8,
Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat clo náklaclů i výnosů.

Zpt,acovitI: SoňaSchreierová
Ředitcl: Mgr. Arnošt Žioet<, ptr.o.
Dne: 22.03.2021

i:;;iiki; ; i,,,Ji;ii ic.rii.;ic',ii:g.'

Výnosv

l llavní činnost Do|)lňková činnOst

Plán 2020

[Jpravy

linančrlilro
pliltlu

l)řcsttlty

tjnančních

ptoslředkii

tlrczi

('clkcln

ttllt,avcttý
|)1án 2()2()31.12.2D,( plánu 2020 v 3 l. | 2, 2020

(Závěrka)
I]allclll plal

(I]l,) 2020
(7.ávérka)

a b c d I I h k
ze školného -J. 6i ó5,1 6:

mY ze strilvnéh0
,y 3,0l 6:

)oužití rezcrvního fondu do vÝnosů l 50,00 -l50.0( 0.0(

oužití fondu investic rlo vÝnosů 620.00 -62l) 0,0( 0.0(

t orlměn rlo vÝnnsů

Jstatnl l)i]lmv Z vlastni e|nnosít {l.{lll z0| 7:

toln: 00(
- DoDlall(\,Za sltlZbv

(] 2()t
,l3^9l

- Doll:il l]o l]ahl Nil\J 43 13, 4:

0.0( 0.0(

0,0l

nříimv z iinÝch zdroiů l2(l4-8! o.0| _q7.1 0 1rl l
r ltln: - oroiekt l ]64.81 -9] 3.0 34l

ište všecltnv dotace ze všech zdroiťr 0.0( 0

0 0,0(

espirátorV 0.0( 0.0(

(].0( 0.0(

00( 0r
0.0(
() 0( 00(

vÝnosv cclkem 2131 .rl! 0.0( -1685.42 452.4: 4S2.4: ).l 20í1.0í 73_g1



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č,6

Název a adresa školy, školského zaí,ízení: Základní ško|a Opava - Otická 18,746 01 Opava

UpravenÝ hospodá ř,ský výsledek

Hospodářský výsledek
v Kč, na 2 des.

místa
- z lrlavni činnosti l46 32l,73
- z dopIňkovc činnosti 24 509,5a

]olkern k 31 .122020 před zdaněnínl |70 831.23

[)řcdpokládane zdančni cclkcnr 0,00

l'clkcnr po zdanění (zisl<+-. ztrlrta-) l70 83 1,23

[)oložky utrravuiící hosp, výslcdck cclkern (+.-) 0,00

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-\ l70 831.23

Transfer 0,0C

UpravenÝ hosp. vÝsledek včetně transí'err l70 831,2:

Důvodem kladného hospodářsl<ého výsledku je plánovaná úspora íinančních prostř,edkŮ, l<íeré budeme čerpat v roce202l
s ohledem na následující aktuální problémy:
l) Předpokládané nezbytné opťavy, které škola bude rnuset provést v nejbližší době - oprava karralizace rra pozernku školy
(rrefunkčrrí odtok kanalizace z rnodré budovy školní družirry)
2) Výrněna kotlů v červené budově školní družirry
3) Plánovaná rekonstrukce vestibulr,r školy - dloulrodobě nevylrovující stav s bezpečrrostrrírrri riziky
4) Snížení provozních prostředků zřizovatele o l37o nejen v roce2020, ale i v následr-rjících letech dle střednědobého výhledu

noho žáka (dítě) v roce 2020 za tČ 1v re;

Hosnodaření s fondv orsanizace na dvě des. místa

L] kazatcl Stav k31.12.202()
Návrh na přídčl

,tt Zll\| 2020

Nrivrh na

přcvtld v rocc
zí)z0

Sorrčasný
aktrrrilní stav |r

datu Zpracování

lezervni lbnd 200 576.05 l70 tt j 1,23 200 57ó.05

iioird odtlrětr 30 627.0c 30 627,ú,

llond investic ! l 073 27 1,44 l 073 211,44

l)řevod z rezervnilttl clo irrvcstičnilro lilnclLr x x x

V případě nekrytí peněžníclr fondů firrarrčnírni prostředky uved'te důvod a rravlžené opatření k.ieho oclstI,anění.

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

zákonač.25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

!!! Zdůvodněnívýše návr|ru př,ídělu clo fondu odrněn a návrhu na převorl zrezervního do fondu investic:

Zpracov al Soňa Schreierová
Ředitel: Mgr. ArnoštŽioet< ptr,o

Dtre: 22,03.202l

Průměrná vÝše provozních prostředků na ied
[Jkazatel v plné výši

[Jpravcný přispčv, na provoz (I)I)) skLltcčnost od

zřizovatelc cclketn na rok 2020 3 825 00(

'rťrnlěr žáků (děti) V kal, rocc 2020 54c

'riitněr PI) tra icdrroho žáka (ditč) 7 083

Razítl<o a podpis ředitele org.
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