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VYROCNI zpRÁvA o čtxNosrI šroly
šxot ilí RoK 2021122

část I.
základní údaie o škole

Název školy: Základní škola Opava, Otická 1B - příspěvková
organízace

Adresa školy: Otická 722l1B, ]46 0I Opava

IC školy: 70999252

Telefonní kontakt: 736 5l3 866

Adresa pro dálkový přístup: 2cernqin

Webové stránky školy: ww1.1,. zsoti cl<a. opzlvtt. cz

Zíizovatel školy: Statutámí město Opava, Horní nám. 69,146 26 Opava

Reditel školy: Mgr. Arriošt Zidek, Ph.D.

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

Výchovný poradce: Mgr. Martina Světnická - výchovný poradcc
Msr, Libuše Martírrková - kariérní poradce

Škotní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Volná

Skolní psycholog: Mgr. Jana Matýsková - exterrrě

Vedoucí vychovatel školní
družiny:

Bc, Ioannis Xenitidis

Složení školské rady: lng. Jaroslav Kania, Pavlína Adámková - zástupci
rodičů
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D,, Mgr. Hana Kíížová-
zástupci zŤizovatele
Mgr. Magda Klasnokutská, Mgr. Jiří Kerlin - zástupci
pedagosů

Charakteristika školy: Skola je tvořena oběma stupni. Součástí školy je školní
družina. Od šestélio ročníku zíizujenle tŤidy
s rozšířenou výukou rnatematiky a přírodovědných
předrnětů a třídy s rozšířenotr nabídkou sportovních
al<tivit,



Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Zák\adni škola.ie tvořena oběrna sturpni. Na vyššínr stuprri je v každér-rr ročníku krorně běžné
třídy vžcly třída s rozšířenou výr"rkor"r trratellratiky a příroclovědriýcli pr*edrlětů a třída s
rozšířenou nabídkou sportovníclr aktivit. Na nižším sttrprri je celkerrr deset tříd, na vyšším
sttrpni dvanáct tříd.

Škola je blízko cetrtra v klidrré části nrěstzr. Má vlastrrí tělocvičrru, gylllnastický sál a dvě
buciovy školní družiny, kteró.isor.r sitttovitl-ty na školtrílr' dvot"e. Vyučuje se ve 22 kmenových
třídách. Využíváme odborrré r,rčebny pro výr"rkr_r íyzíky a chemie, cizích jazyků, dvě
počítačové učebny, nrtrltinrecliálrrí r"rčebrrr"r, žál<ovskoLt knilrovriu, čítárnu na 1. stuprri, školní
dílrry, výtvarnott učebnu, keramickou dílntr a cvičtrou kucliyriku. Na školnírr dvoře je
vybudováno lrřiště, které ie vlrodné pro rníčové sporty i atletiktr. K dispozici je venkovní
učebna, která je také situovánana školnírrr clvoř,e. Všeohrry třídy.|sotr připojerry k itrternetu, ve
všech místeclr školy je dostr"rprrá wi-ír. Učitelé rrra.|í ve sborovtiě k dispozici učitelskou
knilrovnu.

Na škole je zíízeno pracoviště školrrílio speciálnílro pedagoga, kteý má k dispozici
sanrostatnou nlístnost, pracoviště výclrovnélro a kariórrrílro poradce. Skola spolupracuje
s externí školní psycholožkou.

Spáclovou oblastí školy je celé Statr"rtártrí nlěsto Opava. Vyšší sttrpeň školy navštěvuie i velká
část dětí dojíždějícíclr z okolníclr obcí.

Školní družirra je tvořena pěti odclělenírni, které navštěvLrií žáci 1. až 4. ročrríktr. Školrrí
družirra využivá dvou budov rnimo školu tlIrrístčrlých na clvoře školy, prostor ve škole, včetně
odborrrých učeben, tělocvičrry a gytnnastickélro sá|r-r a prostoru školního dvora.

Vybavenost školy

Výuka probíliá v čistých, prostornýcli, světlýclr a esteticky příienrných třídáclr, které jsou
postuprrě vybavovány novým nábytkerr. splňLrjícím hygierrické normy. Na vzl"rledu chodeb a
společných prostor se podílejí rrčitelé i žáci, .Isou zcle inlbrrrrace o r,rdálostech ve škole,
probíhajících pro.jekteclr a výtvarné práce žáků. Yýzdoba .je řešena korrcepčně, tematicky v
různýclr obdobích rokr"r. Součástí tříd 1lrvtrího stupně jsou odpočinkové relaxační zóry s

kobercem.

Dlouhodobě se snažíme se o ,zavádění lC]T do výul<y a por.žívárrí rrroclerních rrretod ve výuce.
Také kabinety postuprrě vybavujenre modernínli porrlůckarr'i pro výlrku.

Škola má ve tlvotr počítačovýclr r,rčebnáclr 28 žákovskýclr stanic připojených k internetu.
Všechny třídy jsou vybaveny audiovizr-rálrrí techrlikou, trotebooky propojenými s irrteraktivní
tabulí či dataprojektorem a př,ipojerrýnli l< bczclrátové síti, Ve všeclr tříclách je jak pevné, tak
bezdrátové připojerrí k internetu. K dispozici .jsotr nově dvě n"robilrrí třídy žákovských ipadťr
pro výttkr"r na obou stupníclr školy.

Pedagogičtí pracovníci školy mají k dispozici vlastní troteboclky. I'ro všeclrny žáky školy byly
zřízeny Google ťrčty, v systénrr-r Google Classrootrr jslrre vytvořili virtrrální třídy. Po dobu



koronavirové parrdemie jsme tyto virttrálrrí trčebny vyiržívali v př,ípadě, kdy třídy rrrusely blt
vyučovány clistarrčně. V takovém pr'ípadě .jsnre žákovské iPady zapťrjčovali žákům, kteří
nerněli donra k dispozici výpočetrrí tecl'rriku. Všiclrni pedagogové ažáci školy se tak molrli po
celou dobu distančrrího vzděláváni úrčastnit 1,ýuky bez jakélrokoli onrezerrí. Takto zavedený
systém mťlženre por-ržívat i v následLrjících letech.

V říjnu 2021 byl ukončen projekt ,,Modernizace a vybavení trčebrry přírodních věd,
multimediální r,rčebny v ZŠ Opava, Otická l8" rekonstrttkce 1aboratoř,e a obou r-rčeben ICT,
včetrrě novélro nábytku, vybavení ipočítačové techrriky ve všech tr'ídáclr. (podrobnějivizčást
XIII.).

ŽaUtm i učitelůrn je k clispoztci po clobr-r vyr-rčovárrí automat pro zdravou výživu (školní
rnléko). Škola je zapo.iena do projektů "Ovoce clo škol" a "Mléko clo škol", který probíhá ve
spolupráci s firmou COME venditrg s.r.o.

Výchovně vzdělávací práce

Ve výuce čtení žákťr první tř,ícly jsme krorně výLrky arlalyticko-syntetickotr nretodou, kterou
učíme každoročrrě, otevřeli také tř,ídu, kdc se žáci učili rrretodou Sfumato. Ve výuce
maternatiky jsou lra prvnínr str"rprri využívátly prvky výLrky rlaternatiky podle prof. Hejného.
Výuku arrglického jazyka začínámejiž od prvr, ích tr*íd. Od 4, tříd vedenre napt'íč celou školou
pravidelrié nrěsíční třídnické liodirry. V lrodirrách českélio .ia,zykazavádíme čtenářské dílny.

Ve výuce využívárne pestrýclr výr,rkor,ých melocl, trlctod čtenínl a psatlím ke kritickému
myšlerrí (RWCT), individtrální přístup k.iedriotlivýrrr žákťrn. sttalttt o diferenciaci výuky a
zpestření jinou forrnou, ttež je výklad a fi,ontálrií výr-rka, Výuku vedeme aktivrrě s cílem co
nejvíce zaujmout žáka a nabídrloLrt možnosti rťlznýclr výLrkovýclr stylťr,

Na vyššírn stuprri jsotr do výrrky zaíazovátly práce s laboratorIrí teclrrrikou vysoké ťtrovně -
porržití čidel a zpracovávárrí výsleclkťr měření pomocí počítačových progranrťr. Tuto techniku
se nám podařilo ,ziskat díky projektu ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Žáci druhych a trYetích tříd se kažcloročně ťtčastní praviclelných plaveckých kurzťt, ve školním
roce 202Il22 proběhlo také dokončení plaveckól-ro kltrzu pro žáky čtvrtýclr tříd, kterýn-r byl
kurz z hygienickýclr důvodťr zastaven v přeclchozínl školrrírr-r roce. Žáci seclnrých a osmých
tříd se zťrčastnili standardního lyžař,ského výcvikLr. Pro žáky osnrých tříd se jedrralo o náhradu
za neuskutečněný lyžar'ský výcvik v předclrozírn školrrír1l roce. Na plavecké i lyžařské
výcviky přispívá Statutární rněsto Opava.
Třídy s rozšířenou nabídkotr sportovníclr aktivit rTTa.ií rravíc každoročně další sportovtrí kurz-
v 6. třídě je to kurz lyžar'ský, v 7. třídě cyklisticl<ý, v 8. třídě kurz lretradičrríclr sportů av 9.
tr'ídě kurz vodácký. Po dvou Covidetn ovlivIlčrrýclr leteclr jsr,-re konečně mohli uskutečnit
vŠeclrny tyto kurzy. V rámci kttrzu netradičrrích sportťr 8. B se podar'i1o částečrrě realizovat i
neusklttečněný kurz cyklistický z př,edchozího šl<olního roku.
Pro zájemce zřad tříd nižšího stuptrě se kažcloročtiě orgarriztrje týdenrrí lyžaíská školička v
Tošovicíclr s denním dojížděrrírn tra svalr. Ve školnín' roce2021l22 se pro velký zájemžáků
korraly v ledtru dva turnusy.

Díky schválenérnu projektu z Národnílro progranlLr životrrílro prostředí rnohlo přes 100 žáků
vyjet do přírody na týderrní ozdravný pobyt s tén,alikorr I]VVO - uskutečnily se celkem 4



turnusy týdennílro projektu pto žáky ], a9, ročníků..Jak pr'ežít dobrr ledovou?" ve spolupráci
s pracovištěm Lipka z Kráserrska na Vyškovsktr.

Na 1. stupniisrne úspěšriě z,organl,zovali celkerrr čtyři týdenní turnttsy škol v pr'írodě.

'raké ve školním roce 2021l22 byla výuka částečrrě ovlivněna koronavirovou pandemii, ale již
pouze v menšínr rrrěř,ítku, než totrru bylo v přeclchozíclr dvou leteclr. Výuka probíhala
převážrrě prezenční fornrou ve všeclr tr'ídáclr. Pottze v ojeclinělých případeclr, kdy v konkrétní
tř,ídě bylo více než polovirra dětí z,lrl,gienickýclr dťlvodů v karatrtétrě, přecházela výr,tka na
distanční fornru.

V 2, pololetí školního roku 2021l22 ovlívnil clrocl školy válečný koní'likt na Ukrajině. V této
sottvislosti začalo od března školr-r postr"rpně navštěvovat 12 děti r"rkrajirrské národnosti napříč
větširrotr ročníků. Pro tyto žáky jsrrre ,z,Ťídlli výr_rku češtirry .jako drrrhélro cizího jazyka
v satnostatné skupince azavedli ltrnkci adaptačního koordinátora ílnancovaného zNPI. Škola
se následně stala školou určenou k jazykovérrlr"r vzclělávállí žáků s odlišnýrrr mateřským
jazykern a od květrra 2022 tín' získala clalší firlarrčrrí prostř,ed|<y z krajského rozpočtu nad
běžný rátnec, které isme využili k zanrěstnání tlovélro pedagoga, který výtrku češtiny pro
Ukrajince vedl. Těclrto lrodirr se pak úrčastnily i další dvě clěti ukraiinské národnosti z okolních
škol, Ukolem této skupiny bylo ze.imétra začlenět,tí r-rkrzrjinských dětí do běžné výuky, vstřícný
a laskavý prYístup k jeiiclr adaptaci a socializaci.

Škola se od 1.9.2021 zapojlla do projektr,r Dotrčovárrí í-ttratrcovaného zNárodrrílro plánu
obnovy. V této čirrrrosti participovalo celkerri l7 pedagogů naší školy, kter'í dotrčovali
převážně matematiku, český a anglický jaz,yk žáky všech ročr-ríků rraší školy.

Od 1. 7,2021ie škola zapojerra v projektu lltJ Šablorry III. jehož aktivity jsou zarněřeny na
personálrrí zabezpečení a zkvalitlrění vzdělávállí v naší škole. Z pro.iektu je financován
převážně půl ťrvazek školnílro speoiálrrílro pedagoga, dále pak projektové dny pro žáky ve
škole i nrinro školu a tandemová výtrka pedagogů.

Pedagogové využívají rnetod z RWCT - čtenínl a psatrítn ke kritickénru nryšlení. Další
vzděIávání pedagogických pracovrríkťr směřr-rje k rozšířcrrí znalostí v těclrto oborech, k
rozvijeni znalostí práce s ICT a angličtiny. Na obou stuptríclr probíhala výuka metodou CLIL,
ponrocí níž v dílčích hodirráclr rre.jazykor,ýclr př,edrlětůzařazujetl-re prvky arrgličtiny.

Navazujeme stále užší spolupráci se Slezskou Utriverzitotr v Opavě. Ostravskou Univerzitou,
Vysokotr školotr báňskou v Ostravě, [Jniverzitor.r Palackého v Olomouci, se Střední
prťrmyslovotr školou clretrrickott akaderr'ika Ileyrovsl<ého v Ostravě, Střeclní prťtmyslovou a
stavební školotr v Opavě s cíletrl seznánit žáky se špičkclvýnli teclirrickýnri obory pro budor_rcí
uplatnění.

Ve školním roce 2021l22 byla speciálr-rí péče věnovárra celketn 58 žákům se specifickými
porr-rcharni učení. Podpťrrné opatř"ení 1. stupriě má celkenr 6 clětí,2. stuprrě 50 dětí,3. stupně 2
děti. Celkem 5 žákťr má vypracovárr individLrální vzclělávací p|árl. z,tolro 2 žáci rrrimoř,ádně
sportovně nadaní v některé dny nenavštěvtrií školu. Podpťlrrrá opatř,errí a nastavellí IVP žákťrm
za škcllní rck2021l22 slrledáváIrre u všeclr žákťr.iako dostatečrré, vyhovrrjící a dobře fungtrjící.
Předmět speciálně pedagogické péče byl poskytován celkenr 23 žákůrn, pedagogické
intervence 19 žákťrln.



V letošním ško|rrím roce jsnre opět zaznantenali ťrspěchy rra poli vědomostních i sportovních
soutěží (podrobněji viz část VIII.).

Pět oddělení školní clružilly travštěvovalo l50 žáků 1. 5. třid ZŠ. O školní družintr projevilo
zájemještě dalších 11 dětí, rra které bohr-ržel z kapacittríclr dťrvodů rrebylo ve školrrí družině
místo.

Děti mají každoročrrě možnost zapo.iit se do kroužkťr ve škole a školní drrržině (sportovrrí -
atletika, f]orbal, basketbal, gyrnrrastika, jóga, I'ohyb zdravě ale lrravě; jazykové - angličtina,
němčirra hrou; hudební - Zvoneček, lrra na zobcovot-t flétnr,r; relaxační, keramický a
drarnatický kroužek, kroužck vařctlí). Část sportovtlíclr kroužkťr probílrá pod patronací
sportovních oddílťr P.E.M.A. a Ot'as, basketbalová přípravka pod záštitou BK Opava. Dále
spolupracujeme se Sokolerrr Opava, sportovnítni kr-rrzy Lr-rigino a M'fB Cross.cz,

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola se mťtže poclrlubit vysokou kvalifikovalrostí pedagogického sboru. O kvalitě
výuky svědčí vysoká ťrspěšnost našich žákťr v olympiádách, spottovních a rrrněleckých
soutěžíclr a také při pr'iiímacích zkotrškáclr rra středrrí školy. V celostátnírr. testování SCIO
patř,ínre dlouhodobě nlez) úspěšné školy. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazykíl
(němčina, šparrělštirra, rurština) za.jišt'LrjeIlrc prostř"edrrictvím vlastníclr pracovníků. Velká
pozornost je věrrována.jak talentovatlýnr žákťrrn, tal< žákťrrrr se speciíŤckýnri portrchami učení.

Další vzdělávárrí pedagogických pracovníl<ů je poclporováno zvláště v těchto oblasteclr -
zvyšovárrí znalostí v oboru psychologie a pedagogiky. konrr-rrrikační dovednosti, nroderní
rnetody ve vzdělávání. V letošnírrr školrlínl roce .jsnre se zarlěřili na podporu tandemové
výuky. Ve škole působí výclrovriý poraclce, kariérní poradce, školní speciáhrí pedagog, školrrí
rnetodik prevence, koordirrátor EVVO a deset zdravotrríkťr vyškolenýcli nejen pro běžný
provoz školy, ale i pro školrrí zotavovací akce. Externě spolr.rpracr"tjenre se školním
psyclrologern. Jeho čir-rnost zajišt'uje společnost Preedr"tk, z,.s. a.ie íinancována Statutárním
městem Opava.

Školu v rámci praxí a spolupráci rra diplorrrových pracích pravidelr-rě navštěvují studenti
pedagogických oborťr Slezské Urriverzity v Opavě, Středrrí pedagogické školy a střední
zdravotnické školy v Krnově, Ostravské LJniverzity a Univerzity Palackélro v Olomouci.

čá.t tI.
př,ehled oborů vzdělání. lrteré škola vyučuie

zák|adní vzdělávání kolrií vzdélávaci program pro základni
v zděláv ání,,Pral,neny"

Náš ŠVP ,,Prameny" používají všeclrny běžl^lé třícly na obou stuptrícll ZŠ a na vyšším stupni
také třídy ,,B'o s rozšířenou nabídkou sportovrrích aktivit.



Třídy ,,C" s rozšíř,enou výukott maternatiky a přírodověclných přednrětťr na vyšším stupni
použivaji ttpraverrý školní vzdélávací pliur tak, aby píevážná větširia clisponibilrríclr hodin byla
využita ve prospěclr nratetrratiky a přednrětů přírodovědrrélro zatrrěřetrí - íýziky, clremie a
přírodopisu. Tyto tř,ídy rnají také rrižší počet volitelrrýclr př,eclnlětťr, než je tontu v běžrré třídě
,,A" opět ve plospěclr předrlrětťr s přírodověclrrýrrr zatrrěřením. 1'řícla ,,B'o s rozšířenou
nabídkor-r sportovníclr aktivit nrá nrísto části volitelných př"eclrnětťr další sportovní aktivity.

Na 1. stupni ZŠ vyučrrjenre anglickýjazykjiž ocl 1. ročrlíku, od 3. ročriíkr-r pak dělírne výuku
jazyků do rnenšíclr skupirr. T'řídy o 24 a více ž,ácich nrají pťrlerrr"r také iednu hoclinu
materrratiky a českélro iazyka týdrrě.

Na 2, stupni pťrlíme z dťrvodu větší efektivity a kvality výr_rkr"r všech cizich jazyků (arrgličtina,
němčirra, ruština, špar,ělština) a jeclrrrr lrodinr-r týdně nraterr-ratiky a českél-ro jazyka. Výuka
angličtirry ie rozdělena do skupin dle jazykové ťtrovlrě .icdnotlivých žáků. Třídy isou také
pťrlerry do volite|rrýclr přeclrrrětů dle zá.jmu a výběrr"r žákťr, dále do inforrrratiky, pracovních
činností, výclrovy ke zdraví a tělesrré výclrovy. V nčkterých lrodinách vyučujerne tandemově.

V souvislosti se ztrrěnou Rámcového vzdělávacíIio plárru lVtŠVr obsalirrjící tzv. ,,novou
infbrrnatiku" započaly v 2. pololetí školrrího roku 2021l22 práce na úrpravě školního
vzdělávacího plárru ,,Prameny'o. Tato zt-nětra br"rde zalrrnovat zavedení nového předrněttr
Iníbrmatika od 4. do 9. ročníkr"r s časovott dotací 1 lroclirry týdrrě, což způsobí drobné změny
časových dotací i vzdělávacíclr obsaliťr ostatníclr clílčíclr přednrětťr ve zmíněnýclr ročnících.
Změna bude dále obsahovat úpravtt školního vzdélávacílro plánu pro třídy ,,B" s rozšířenou
rrabídkou sportovr-rích aktivit a útpravu volitelných př,eclrlčtťr bčžné třídy,,A", která bude více
korespondovat s jejínr novým zatrrět'enírtr rra třídu s všeobecnýnr zarrrěř,enínr a dttazem na
humanitrrí předměty.

Cást IIl.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy Počet
íyzických

osob

Z toho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční

počet

Pedagogičtí zaměstnanci 46 44 44,64

Nepedagogičtí zaměstnanci

z toho zaměstnanci výdejny stravy

9 0 9

0 0 0

V pěti oclděleních školrrí drr-ržilry pracovalo pět pracovrríkťr - vedoucí vyclrovatel a čtyři
vyclrovatelky.
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Cást IV.
Údaie o zárlisu k povinné školní docházce.

k docházce do mateřské školy

zák|adní škola

Ve školrrím roce 202ll22 bylo zapsáno celkenr 57 clétí, tt 14 z rrich požádali rodiče o odklad
povinrré školní docházky a 4 děti rrastoLrpily na.jirrott základní školu. Y záŤí2021 tak do dvou
prvrrích tříd pr'išlo celkenr 39 lrovýcli prvriáčkťr.

Vkvětnu 2022 proběhl zápis do prvních tř,íd na školrrí rok 2022123. Zápistt se zťrčastnilo
celkern 63 clětí, znichž 3 nepatřily do spáclového obvodu školy. U 9 dětí rodiče požádali o
odklad školní doclrázky,3 děti riastoLrpily tla.jinor-r základrrí školu. Ve školrrín-r roce2022123
tak br"rdeme mít celkem 51 riových prvriáčkťr.

čart v.
údaie o vÝslcdcích vzclčlávání žáků

žáků na základní škole

Ročník
Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním Prosnělo Neprospělo

1. 4O 38 1 0 (1 neklas)
) 35 29 4 1 (l neklas)
3. 47 44 a

J 0
4. 43 39 4 0
5. 48 4l 7 0

celkem za l st. 213 191 19 1 (2 neklas)
6. 74 5l 23 0
7. B5 49 36 0 (1 neklas)
8. 75 38 Jl 0
9. 9l 42 49 0

Celkem za2. st. 325 180 l45 0 (1 neklas)

Neklasif-rkovaný žák 7 . tŤídy plr.í školní doclrázku v zal-rratričí.

Ve škole dále studuii dva žáci na prvnítn stupt,li, kteří plrrí školní doclrázku v zahraniěí, ale
souČasně jsou i žáky kmerrové školy. V sor-rladtr s § 38 školskélio zákona probíhá jejiclr
postupné př'ezktršování z.iazyka českélro. Ostatrrí př,edrriěty vykorrávají v zahraniči,
Přezkoušení trkončující školní rok 2021l22 .ještě neprobělrlo. Vedeni .jsor_r proto také jako
neklasifikováni.

a)

Kapacita
školy

počet l. tříd
k 1.9.202í

Počet
zapsaných

žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do

spádového obvodu
šltoly

Počet
přijafých

žáků

Počet
1. tříd

k1.9.2022
560 2 57 9 39 2



b) Rozmístění žáků 9. tííd ZŠ

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

Gymnáz,ia 27

stř,edrrí vzděl'áni s nraturitní zkouškott 58

středrrí vzclělárrí 0

Středrrí vzdělání s výr,rčnínl listen-l 5

I.,Ietlmístěno 0

počet žáků9. tříd celkem 90

Poclrobnější rozbor odpovídající rozrrrístčlrí žákťl dle typtr tíid vtz následtrjící tabtrlka -
rozděleno nažáI<yběž,llé tříd1,9. A, tr'ícly se sportovnít-tr zanlěř,erlítrr 9. i} atřídy se zaměřením
na matematiku a přírodní vědy 9. C.

9.A 9.B 9.C Celkem

ž % Z o,/
,/o Z o//o Z %

Gymnázia 1
_) 10.3 11

1a)/ l3 42 27 30

ss nraturita 22 759 19 63 17 55 58 64,5

ss učebrlí
obor

4 13.8 0 0 1 _) 5 55- )-

Na řadě škol obsadili naši žáciv prvním kole pr'ijíllacíclr zkoušek pr'eclrrí nrísta:
o Slezské gyrnnáziunl- 1.,3,,8., 10. a 14. nrísto
o Merrclelovo gynrnáziuIn * 2.,5.,8., 1l. a l4. místo
o wiclrterlovo gytlrrázium v ostravě - l. rrrísto
o Obchodrrí akadeniie - ]. a 7. místo
o str'ední pedagogická škola v krnově - 4. nrísto
o Středrrí škola stavební- 3. a 7. rnísto
. Stř,ední škola prťrn-ryslová a un.ělecká - 1, rlísto
o Středrrí škola teclrrrická - tnatut,itní obor __ 6. rrrísto
o Střední urnělecká škola v Ostravě -- 2. nlísto
o Střeclrií prťrnryslor,á škclla v I(rnově -- trraturitní obor - 7, a 10. tnísto



o Střední škola lrotelrrictví a služeb - trčební obory 5. a2x 7. nrísto
o střední zdravotrrická škola učební obr - 8. lnísto

.Ieden žákvychá,zející z 8. třídy nastoupil na středtií vzděIání s výtrčnínr listem.

Čtyri Zaci 5. tříd byli přijati rra osnriletá gyrlrrázia, Znichdva tra toto studium trastottpili, dva
i přes pr'ijetí na osnrileté gyrnrráziltm zůstáva.ií tra naší základní škole i rra 2. stupni.

Výsledková sestava naší školy z.jeclriotnýclr při.jírrracíclr zkoušek pro rok 2022 viz Přílolra.

c) Počet žáků se sníženou známlrou z choviiní

stuneň chování počet žáků
Procento

z celkového počtu žáků
2. 0 0

J. 0 0

Celkov t neomluv hodin

počet žáků celkem hodin průměr na 1žáka
537 322 0,60

Vysoký počet neomlttvctrých hodin způsobili zákonrrí zástupci tíi žákú, kteří své děti
dlotrlrodobě rreposílali do školy. Sitr.race byla systenratioky řešena s Orgátrenr sociálrrě-právní
oclrrany dětí př,i Statutárrrírn rněstě Opavč a násleclovrrýrn pr'estupkovým řízenim se
zákonnými zástupci.

Část Vt.
ť]daie o prevenci sociálně patologickÝch ievů

d

Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence Třída

Počet
zúčastněných

žáků

Datum
uskutečnění

Adaptační kurz 6. třícl- rnetodik prevellce 6.C 2l 6.-8.9.
202l

Adaptační kurz 6. tr'íd speciální pcdag.og 6.A 23
1.-3.9.

2021

Adaptační kurz 6. tříd - výclrovrrý poraclce 6.B 27
1. 3,9.

202I

Socializačnikurz 8. h'íd výchovrrý poradce 8.C Z3
29.-30,9.

2021

Socializačrrikurz 8. tříd - výclrovrrý poradce 8.B 25
10. - 12.

2021
11

Sooializačrrí kurz 8. tl-íd - nretodik prevence 8.A 26
4. - 5, 10.

202I
Den bcz tabáktr - středrrí zclravotnická škola 4.A 25 24. 5.2022
Den bez tabáktr - střeclrrí zdravotrrická škola 4.B 25 24. 5.2022

Nestresuj se stresetn - MP l]dtrcatioIl 8.B 26 20.6.2022
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.Isi orrl ne? - MP Education 7.C 28 20. 6.2022
Jsi onl ne? - MP Eclucatiorr 8.A 26 20, 6.2022

Tak to nechceš! - MP Edtrcation 9.A 29 20.6.2022
Tak to treclrceš! - MP EdlroatioIr 9.B 30 20.6.2022
Tak to neclrceš! - MP Edr"rcatiort 9.C 31 20. 6,2022

Nestresuj se stresen - MP Educatiorr 8.C z) 20.6.2022
Dospívám, aneb život plný zrrrěrr 7. A 20 1. 6.2022
Dospívátn, arreb živo1 plrrý ztrrčn 7.B l3 1.6,2022
Dospívárrr, arieb život plrrý zrlrčrl 7.C 17 1, 6,2022

Na startu nružnosti 7.A 9 1, 6.2022
Na startu nružnosti 7.B 15 1. 6.2022
Na startu nružnosti 7.C l1 1. 6.2022

Za školní rok2021l22 celkem: 473 žáků.

Po dvor.r leteclr koronavirovýclr onrezení .jsrrre opět nrolrli ,zotganiz.ovat všeclrny adaptační a
socializačníkutzy 6. a 8. třícl.

Kromě výše lrvedenýclr akcí zavádírne v rněsíčrlíclr irrtervaleclr pravidelné třídnické hodiny
sloužící ke zlepšerrí kliniatu a spolr-rprirce ve třídách. V Ietošním roce.isn-re se zaměřili mimo
jiné rra bezpečrré a adekvátrrí por,ržívárrí r,nobilrlích telelbnťr v každoclenním životě.

Všichni žáci 2. stuprrě základní školy prošli teoretickýrrr školením s praktickýnri ukázkarni,
jak poskytrror"rt první pollloc. Na těchto školeních jsr-r-re spolr.rpracovali se Slezskou
Univerzitou v Opavě.

čart vtt.
údaie o dalším vzdě|ávání pec|aeoeickÝch pracovníků

Typ kurzu
Počet zúčastněných

nedasosů
Odbornost, pedagogika, metoclika. nlodertií lornry 99
Zdravoít"lí kurzy 50
Výclrovné poradenství, prevence, ti,ídnické liocliny 27
Právní télnatika, vederrí školy 11

komunikace, hodnocení 2

Organizátory dalšílro vzclělávárií peclagogických pracovrríkťt (DVPP) byly převážně
organizace KVIC Nový Jičín. resp. její opavská pobočka, NPI, MAS Opavsko, SYPO,
Edupraxe, T'aktik. Vzdělávání probílralo.iak prezenční fbrnrou, tak ve 1brrně online webinářů.
Plaoerré formy vzdělávání byly hrazeny převážně z ostatních rreinvestičních výda.iťr (ONIV).

Pro společnou sborovnu.jsnre ve škohrínl roce 2021l22 organizovali tři kurzy společného
vzděláván| Pocl vedenínr zdravotrrickélro záclirarrář,e r-r Zdravotní záchranné sltržby
Moravskoslezskélro kra.ie para Víta Bendíka absolvovali všichni pedagogičtí zanrěstrranci
Školy teoreticko-praktické školerrí, jirk správnč poskytnout první potltoc osobě, která se
nacházi v bezprostřednítn ohrožení živoIa,.ieví znánrky závttž,ného ollelllocllění nebo ítrazu.
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V dubrru a květnu probělily clvě školerrí pro celou sborovnu jak vést třídnické hodirry, zvláší'
pro 1. apro 2. sttrperi. Školerrí vedla Mgr. Alena Vlková.

V rárrrci rozšíř,ení pedagogické o<lborr-rosti a rnoderníclr l'orenr výrrky se všiclrni pedagogičtí
pracovníci zapojili clo školerrí .,.IaI< na párovott výuku" vedenou pedagogy z organízace
,,Pomálrátrre školánr k úspěclru". Získané znalosti okamžitě vyr"ržijenre ke své každodenní
práci, nebot'tandenrovou výuku v posledníclr dvou letech výrazně zapojujeme při vzdělávací
činnosti napt'íč jedrrotlivými ročníky.

Do DVPP pedagogického sborr"r se praviclelně zapojtrií i rraši vlastní pedagogové (např. Mgr.
Vladinlíra Pavlíková, Mgr. Pavel Gavencla, Mgr. Kateřina Stariková, Mgr. Magda
Krasnokutská), kteří získarré zrralosti z vlasttrích školerrí a nretoclickou podporu předávají na
itlterních školerrícli pro naši sborovntt. V loriskérrr rooe se jedr-ralo zejména o aplikace pro
distančrrí vzděIávát,li, práci ve školnírrr systértru Škola Orrlirre a rnetodické vederrí třídrrických
lrodin.

Veclotrcí školrrí družirry loanrris Xenitidis trkonči| své bakalářské stLrdir_rrrr a bLrde pokračovat
v navazr-tj ícínr n"ragi sterskérn sttrdij rrírrr pro gralT Ll.

Cást VIII.
údaie o aktivitách a prezcntaci školv na veřeinosti

a) Akce orgarrizovatré školoLr

Y záíí2021 se uskutečrril projektový cletr -,,Den proí'esí", Žáci 8. a 9. tříd navštívili střední
školy, kcle jirrr byly představeny nraturitní a r-rčcbní obory.

V rárrrci kariérového poradenství prezerltovaly žákťrm své nraturitrrí a učebrrí obory jen
některé opavské středrrí školy. V zirr-rrríclr nrčsících došlo k omezení návštěv v budově školy
z dťrvodu protiepidenrických opatř,errí. Část prezerrtací násleclrrě proběhla online fbrmou.

Vdubrrrr a květnu 2022 se ve spolupráci s firlarlčnírn poradcem zrealizoyala pro žáky 9.
ročníkťr finariční hra zaměřená na podportr íinanční gramotnosti. Cílern by1o zlepšit finanční
rozhodování dětí.

Z Covidových důvodťr nebylo možné orgatlizovat stanclardtrí den otevřerrých dveří. Na jaře
jsme po uvolnětrí restrikcí realizovali pr'íroclovědtrou akci ,,Po stopách vydry" - sloužící
k prezentaci 2. stupr.ě naší školy a zanrět'ettou na bttdottcí šest'áky. Pro budoucí prvňáčky a
.iejich rodiče jsme připravili alespoti nrožnost irrdividtrální prolrlídky školy s ukázkou tříd,
školní clrr,ržiny, tělocvičny a gytr.nastickél-ro sálu.

V ránrci spolupráce s neclalekýrr-ri mateřskýrrri školanri Riegrova, Otická a Mrrišská pořádárrre
plaviclelné akce pro předškoláky a jejich rodiče, kteró jsme po clvou covidovýclr letech
nrohli alespori v druhértr pololetí z,otgari,zovat. Probčhly dvě ,Zábavrré odpoleclne pro
předškoláky", clvě schťrzky ,,Př,edškoIáci ve škole", ,,I Irátky v tělocvičně", ,,Den dětí". ,,Čteme
dětem", čtyř,i odpoledne pro pr'edškoláky s budoucírrri tříclr'ími r-rčite|karni prvních ročníků a
Čtyři ukázkové lrocliny tělesné výclrovy pro přeclškoláky. Pravidelně .iedrror-r týdně probílrala
v našem gynrnastickérrr sále ,,Gymnastika pro nejmenší".
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Žaci t stupně se zúčastnili čtyř turnusů školy v příroclě (třícly l. A,2, A,2. B - Hortrí Bečva,
3. A, 3. B - Mokřinky, Bílá Holubice, 4. A, 4, I] - Karlov pocl Praclědem, 5. A, 5. B - Malá
Morávka). Dále isme organizovali adaptační kurzy 6. tříd, 4. A, 5. A, socializační kurzy 8.
tříd, EVVO pobyty žáků 7. a 9. třícl, lyžařské kurzy 7. a 8, tř,íd, sportovní kurzy tr'íd se
sportovním zaměřerrím, rtratematické a příroclovědné soustředěrlí pro žáky 6. C,7. C a9. C
(Rejvíz včetrrě exkurze v přečerpávací elektrárrrě I)1or_rlré Strárrě; IQ Larrdia a botarrická
zahrada v Liberci).

Žaci anlční skupiny participovali na ntroha akcích pro žáky školy i rocliče. Z nejdůIežitějších
jmenujeme např. sázeIlí cibulek květin trvalkovélio zálronlt (s účastí 60 dětí a dospělýclr) a
další údržbu školrrí zahrady, Valentýnský clerr, I{alloweerrské polroštění zdýní, Mikuláš ve
škole rrebo otvírárrí školrrí zahrady rra jaře.

Dále proběhly tyto akce:
o Den Země v rámci EVVO
o Den dětí - pro žáky školy i okolních Mš
o taneční lekce pro žáky 9. tříd a závěrečný taneční večer pro žáky a rodiče vkD Na

Rybníčku
o putovní výstava k výročí Joy Adarrrsonové
o projekt Maskot školy - vyclra Otík - vitézllé literárrrí i graíické práce byly zveřejněny

ve vestibultr školy a rra školrrírl Facebooku
o velikorloční výstava na Ilornínr rrárrrčstí r, opavě - žáci 2, tríd
o rrávštěva Úřadu práce žákťr 8, A, 8. B problernatika volby povolání
o exkurze do České rrárodrrí banky v Brrrě a prolrlídka lrradu Špilberk - 9. A
o školní výlety a exkurze -iedlroderrrrí i vícederrní napříč všemi třídami
r jedrrodenní a půldenní výlety rra kolecll se sportovlrín'i třídanri
o třídenrrí kurz in-line brr"rslení - 6. B
o spoftovrrí jeclnoderrní akoe v Jttnrp aréně - 6. B,7 . B
o třídní projekty vránrci vyr,rčovanýclr tér'rat - uskr-rtečriuje se prťrběžně rrapříč celou

školou u jednotlivých tříd
o přespávárrí ve škole
o Zdravé zllby - ve spolupráci s lektorkalnl z lékař,ské íbkulty Ostravské trniverzity
o dopravní výchova - 2. tŤídy (Opava), 4. tř.ídy (Malé Hoštice)
o Mikulášská nadílka
o Detr Ž,áci uti žáky - žáci 9. ročníkťr vyučtrií žáky na 1. stuprri
o návštěva programll nlarrželťr Motárri - Al'r.ika
o přednášky pro 7. a8. ročníky o první ponloci - ve spolupráci s SLLj
o rrávštěva Pevnosti poznáni a skleníkťr Přírodovědné fakr,rlty tJP Olorno uc - 7 . A, J . C

Akce školní drtlžir-ry:
o [.oučení s létern - účast 1 15 dětí
o podzimní aiarní sběr papíru, sběr kaštanů a žaltrdů
o várroční dílničky a jarrnark
o velikorročrrí.iarmark
o družirtové zin-ni olyrrrpijské lrry
. Dětský den - ve spoltrpráci s hasiči s HZS Opava
o dalŠÍ - rrávštěvy Minizoo, plarretária SLU, aniniačrrích progranrťt OKO, školního

statku, výsttrp na raclrričrrí věž, ťrniková lrra. solrrá jeskyně, výlet do Hradce nad
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Moravicí s opékáním, stř,elnice SVČ Opava, Mozkovtla - SLU, výtvarná dílnička ke
Drri matek, maškarní karrrevaly aj.

Zrušeno z dťrvodu protiepiclenických opatř,ení:
o školní ples
o akoe ŠD - strašidýlkovárií, drakiácla

b) Účast rra dalších akcícl-r

Ža"i g. C se zapojili clo pro.iektu .,Spolr-rprácc se SŠ" v rárnci Oclborrrého a kariérrrílro
poradenství (OKAP) Moravskoslezskélro kra.je. V rámci pro.jekttr se žáci podívali do
odborrrýclr učebetl Střední prťrrnyslové školy stavebrrí v Opavě a Stt"cdní prťrrnyslové školy
chemické akadernika Heyrovského v Ostravě, a takó clo čističky odpadrrícl' vod Ostravskýclr
vocláren akanalizací. Jednoderrního progralTll I]a SPŠCH v Ostravě se zúrčastnily také třidy 7,
A,].C.

Další akce:
o projektový derr ,,Deutsch ist super" ve spolupráci s nětrrčitráři ze Slezské univerzity
o knihovnické lekce, pasovárrí tra čtenář,e vc spolr"rpráci s nrěstskou knilrovnou petra

Bezruče
. clivadelní představení v Lolttkovém divadle v opavě, slezskérr-r divadle v opavě, na

zámku v Hradci rrad Moravicí
o animačr,í program v ol(u - expozice cesta nlěsta
. zapojení 8. tříd do celorepr,rblikovcj akct- ,,LIl<licl'nte Česko"
o opavská nríle - dobrovolrrá úrčast žál<ů i pedagogů školy
o charitativní akce - sběr oblečení pro Diakonii Broumov, Den proti rakovirrě
. program ,,Ze života hntyzu" ve Slezskérrr zel,nskélrr muzell

Zrušeno z dťrvodu protiepiclenrickýclr opatřerlí:
o veletrh povolátrí

c) Aktivity školy ve spolupráci se zalrraniční školor"r

Naše škola se loni připojila do systérrrtt nrezinárodllíclr pro.iektťr eTwinnirrg, Hned s prvním
projektem jsrrre získali národrrí i evropský certifikát kvality zapráci na projektr_t,,Roald Dahl:
the Dream Factory" s kortrentářett-t: ,,Toto ocellění je dťrkazenr tolro, že Vaše práce, práce
studentŮ a celé školy odpovídá vysokýrrr evropským nrěřítkťrm." Na projektu aktivně
pracovalo 14 Ž,áklů loriské 9. C a pani zástr,tpkyně Mgr. Katet'ilra Stariková. Náš projekt je
zveře.jněn ve zvláštní sekci evropskélro portálu tr, i,i,,,,l1i.i;i1,,ni1l1i';,:.1I1,1,.

d) Účast rra olynrpiádáclr a sorrtěžích

V říjnu 2021 .isrrre se zťrčastnili Moravslroslezského matematickóho šampionátu
organizovaného Wiclrterlovýrn gymnázienr v Ostravě. SoLrtěžc se v kategorii základriích škol
ÚrČastnilo 40 týmů z celého Moravskoslezskélio kraje. Celkovýrrr vítězem se stal náš tým
,,Secln.ikrásky" z 9. C - Eva Martikánová, Lirrda Králová. Zuzarla Kozáková a Amálie
KropáČková. Navíc se na 3. místě r"rrrrístil i další týnr ,,Dtrkátová l(arr-rpaň" chlapcůz9. C -
Daniel Mareta, Štěpá,l FItrška, Cyril Vojtek, 'I'eoclor Kotítiek.
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'fýtn ,,Dtrkátová Kampati" se ve stejnérr-r složcní probojoval takó do velkého finále česko-
slovenské rnatematické soutěže BRLOH organizovanou Masarykovott univerzitou v Brně. Ve
finále skončili na3. místě. Úspěch je o to r,ětší" že sotrtěže vlogickérri uvažování,kvizecha
kódování se účastr-rilo celkenr 538 žákovských týniů.

V matematickésoutěži SUDOKU se do republikovélro lrrrále probo.iovalaEva Martikárrová
z9. C, V rrěnr se pak urrrístila na skvělém 3. místě. Na 8. rnístě pak skoričila Klára Staňková
ze 7 . C. V l<ategorii 2. stupňťr ZŠ se soutěže ťrčastrri1o celketrr 702 ž,áků,.

V soutěži ,,Hledáme neilepšího mlaclého chemika ČR" ," v celostátním kole urnístila
Linda Králová z9. C. na 10. místě.

Žáci naší zák|adni školy se díky 2. místu v okrestlinr kole (konarrérn v Opavě) a 3. v krajském
kole (F{avířov) kvaliflkovali rra republikové íinále sportovní soutěže Odznaku
vŠestrannosti (OVOV), konaném v Brně 7. - 9. záŤí 2022. Děti soutěžily v deseti atletických
disciplínáclr a ve složelií Errra Czuclková, Venclr-rla Holr-ršová, Filip Šronr, Virrcent Žůrek
(všichni 7. I]), Anna Mateř,arrková, Nela l,Iavlová (obě 8. B), Marek Ilúbsch (7.C) a Daniel
Pekárek (6, B) obsadily l 8. rrrístcl z 45 clružstev celé ČR.

Celkern 40 dětí z naší základní školy se zapojilo do výtvarné soutěže v rámci 50. ročníku
Mezinár<ldní dětské výstavy Lidice 2022. V letošním ročníku na térna ,,Mllzellm" přišlo do
soutěže 14 527 prací od dětí ze 77 zemi světa. Odborná porota Lrdělila 1 551 ocerrění, včetně
202 medailí. V této konkuretrci r-rspěla Klára lJá.iková ze 7. C a za svou práci získala čestné
uznání.

V červnu 2022 bylo zaslárlo 30 výtvarrrých prací do nezinárodrrí soutěže v polské Toruni
(Galeria i ošrodek plastycznej twórczošci dziecka w Toruniu). Oficiální výsledky soutěže
ještě nejsou k dispozici. Neoficiálrrěiiž víme o 3-4 ocetrěrrícli pro naše žáky,

Další soutěže, úspěšrrí žáci a jejich urrrístětrí:
o krajské kolo fýzikální olyrrrpiády - Cyril Vo.jtek (3. rnísto), Radirn Cigánek (6. niísto)

-oba9. C
o krajské kolo chemické olyrrrpiácly - Eva Martikárrová (4. nlísto), Cyril Vojtek (7.

nrísto), Tomáš Solný (9. rnísto), Anrálie Kropáčová (10. místo) - všichni 9. C
o krajské kolo zeměpisrré olyrnpiády - Daniel Mareta (2. nrísto), Cyril Vojtek (7. nrísto)

-oba9. C
. kraiský přebor škol v šachu kategorie B (4. rnísto) a okresní př,ebor (2. místo) - sestava

družstva: Marlin Štencel - 8. A, Denrry Hulva - 5. B, Teoclor Kořínek - 9. C, Ondřej
Kožiá|- 8. B, Jáclryrrr Štencel - 5. A

o okresní kolo Pytliagoriády - 1. rnísta v.iednotlivýclr kategoriích: Tomáš ljavel - 6. B,
Katka Bártová - 7. C, Eva Martikár-rová - 9. C, 2. rtrísto Darriel Mareta 9. C,6,
místo - Miclrael Abralrárrr - 8. C

. krajské finále atletické soutěže polrárr"l rozhlasu - nrladší žáct 2. nrísto - kvalifikace na
regionálrrí finále v Turnově, kterého .jsnre se s organizačníclr dťrvodů nezúrčastnili,
složení týnrtr: Marek Lltibsch (7. C), Tor-rráš l,ILibscli, Matyáš.Ianeček, Virrcent Žůrek,
Jaktrb Schuster. Šinron Iloltrša, Martirr Mascl.ke, Antonín Gtrlccký, Filip Šrorn, Matěj
L,azar (všichni 7. ts), Daniel Pekárck (6. B); rlrladší žákyně 2. nrísto - Vendula
[-lolušová, Barbora Šrortrová, Ema Czuclková. lamara Kubesová, Kateřina Adámková,
Alice-I,ola Maixnerová, I(ristýna Vilirlcová (všcclrny 7, B), Nela Sekerášová, Tercza
Rehušová, KarolírTa Klapetková. Magda Orrdrášková (všechny 6. B)
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o okresní kolo nratetnatické olyrnpiády 4. nrísto - Baclrová Lucie, Werrzelová Adina -
obě 6. C, 5. nrísto - Michael Abralrárrr - 8. C

o okresní kolo fyzikální olyrnpiády l<ategorie E - Cyril Vo.itek (l. místo), Radim
Cigánek (4. místo), Linda Králová (6. niísto) - všiclrrri 9. C, kategorie F - Jindřiška
Matet'anková (1. nrísto), Miclrael Abrahárrr (4. rnísto) - oba 8. C

o okresní kolo clrerrrické olynrpiády - Cyril Vojtek (1. nTísto), Rva Martikánová (2.
místo), Amálie Kropáčová (3. místo), Tomáš Solný (4. místo)

o okresní kolo zerr.ěpisrré olynrpiády - Jaktrb Grarlbal (2. místo), Dalriel Mareta (3.
misto), Cyril Vojtek (6. nrísto) - všichni 9. C

o okresní kolo olynrpiády z nětneckél-ro .iazyka Arnálie Kropáčová (3. místo), Zuzana
Kozáková (5. místo) - obě 9. C

o regionální kolo sotrtěže ,,Hledárne nejlepšího nrladélro clrenrika ČR" - Linda Králová
(4. rnísto), Eva MartikáI-rová (6. rrrísto) - obě 9. C

o okresní firrále atletické soutěže polrárrr rozlrlasu - rnladší žáci I. místo, mladší žákyně
2. místo. starší žáci 4. rrrísto, starší žákyrrě 4. místo

o atletický čtyřboj - mladší lroši - posttrp clo krajského ílriále (5. lnísto)
. lyžařské závody,,O polrár prirnátora" v obřírr-r slalonru - Karlov pod Pradědem - 2.

nrísto
o soutěž ,,Funny Errglislr Day" tla ZŠ Vrchrrí - clrr,ržstvo žákťr 5. tr'íd - 3. místo
. okresní kolo Štafetového polráru 1. - 5. třícl naTyršově stadionu-2. místo celkově, 1.

nrísto kategorie 1. - 3. tříd
o krajskéfináleŠtafetovélropolrárrr 1.-5.tříclnaTyršověstadiorru-3.nrístocelkově
o McDonalds Cup - fotbal - l]. rr.ísto v okresnítrr ílnále kategorie l, - 3. tříd
o Házej jako Bára - týmová sorrtěž v lrodtr do clálky 1. sttrpriťr opavskýclr škol -

obha.ioba loňskélro 1. nrísta
o přírodovědná soutěž ,,Velká cena nralÝclr zoologťr 2021" v ZOO Ostrava - kategorie

žákŮ 1. str-rpriťr - jeden tým 5. tříd naší šl<oly na 3. místě, další v užším finále,
kategorie 2. stupňťr - dva týrrry v užšínr finále - celkově 9. a l0. nrísto

Organizovali jsn.e:
. školní literární soutěž na téma ,,Přátelství" , žáci přispívali sloliovými pracemi,

recitací, vlastní básnickou či literární tvorbott
. školrrí recitační soutěž - výběr pro soutěž ,,stttžkolroska modrá" pořádaná parnátrríkem

Petra Bezruče v Opavě
o školní kolo matenratického Klokana - ťrčast 152 žáků prvrrího a 215 žákťr drulrého

stupně
o školrrí kolo příroclovědnélio Klokana - účast 76 žákťt
o školní kola olyrrrpiád v jednotlivých přednlěteclr

Dále jsme se zťrčastnili:
o okresní kolo olyrrrpiády z, českého jazyl<a a clě,iepisLr
o logická olyrrrpiáda
. online týmová soutěž pišqorky
o atletický troiboj 4. - 5. třícl rra ZŠ Englišova
o fotbalový turnaj dívek 1. stupně v kylešovicíclr
o dopravní soutěž v Malýclr l]ošticích
o dopravní sotrtěž školních clružin organizovana ŠD při zš opava - kylešovice
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. solttěže školníclr družin - ílorbal (l. nlísto), baclnrirrton (hoši 1. a 3. místo, dívky 2. a
3. rrrísto), výtvarná (2. nrísto v kategorii ,,Kolektivní práce"), taneční (postup do
rržšího firrále), kerarrrická (l. místo v jednotlivcích,2. nrísto v kategorii ,,Kolektivní
práce")

o závody M'I'B C]ross - Stříbrné jezero
o atletick é závody ašsr
. íbtbalový turnaj v krnově
o Breda City'Irail
o soutěž ,,Mladý zahrádkáŤ a floristil<a" - pod záštitor"r Masarykovy střední školy

I letos bohužel byla část sportovtríclr soutčží z dťrvodr-r Coviclu zrušena - basketbal, plavání,
špllr, házená, florbal. Dlouhodobě ťrspěšlií a t-tratenraticky rradaní žáci 9, C se z dťrvodu
covidové infekce a karantény ve svó tř,ídč rrernolrli zúrčastnit okresního kola matenratické
olyrnpiády. Ze ste.iného dťrvoclu se neúčastnili ani příroclověclné sor"rtěže na Mendelově
gytrrtláziu, kde bychom oblrajovali loriské vítězství.

e) Získáni minrorozptlčtovýclr zdrojů pro školr"r:

Škole kažcloročrrě pomáha.ií rodiče v rátnci čirrrlosti SRPŠ. Ziskatlé prostř,edky ve výši
179 585.- Kč byly v totnto školrríni roce využity na krrižní oclměny dětí, Mikulášskotr nadílktr,
dárky ke Drri dětí, pr"íspěvky na dopravu (výlety, adaplačrrí a socializační kurzy, školy
v přírodě, cesty na soutěže), odn.ěrry pro žáky 9. tříd, př,íspěvek pro školní družinu, příspěvek
na př'edrráŠky k prevenci sociálně patologických.|evů a sponzorský dar pro žáka ze sociálně
nePoclnětl'ého prosttYeclí. SRPŠ sc již ve škohrínr rcce202Ol21 zavázalo přispět sponzorskýrn
darem na nové šatní skříriky ve r,ýši 250 000,- Kč. AIri po clvou letech však k rekonstrukci
Šatního prostoru ve škole nedošlo. Irirrančrrí prostředl<y rra účtr_r SRPŠ tak zťrstaly k dispozici i
pro budoucí rok. sdrtržerrí rodičů se ,zavázalo přispět na skříliky vc výši 175 000,- Kč. Zbytek
prostředkťr bude využit ria navýšetrí ostatrrícli aktivit.

Pokračujeme v postupné revitalizaci rraší školrrí z,al,trady v rámci pro.iektu ,,Mysli všemi svými
smysly". Ve spolupráci s Nadací Via a serverenl l)arr,rjrne,cz .jsrne loni obclrželi finanční
Prostředky v celkové výši 82 550,- Kč. 'Z tlichjsrrie postlrpně zřídili novoll venkovní r.rčebnu
pod strorny, vysadili dva okrasné trvalkové z,áhony. Na poclzirrr došlo k výsadbě cibulovin,
se kterou pornálrala Akční skr"rpirra. Od Statutárnílro nrěsta Opava jsrne dostali darem
clvoukotrrorový kompostér. Vrámci projcktu NPŽP 912019 - 5.4.A,.isrrre na školrrí zahradě
vysadili 1 1 okrasných stromťt - 5 okrasrrýc|r jabloní. 2 jilrny, 4 sakury kanzan.

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
vKč

celkem využité

SponZor INTERSACI( CZ. s.r.o. l0 000,- l0 000.-

Petr Novák 20 000,- 20 000,-

Přenrysl Novák 3 000,- 3 000,-

ostatní SRPS 429 585, l79 585,-

Naclace Via + Darujtrre.cz 82 550,- 82 550,-
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Před Vánoci jsrrre od firmy Ostroj, a.s. clostali sponzorský clar - robotické stavebnice pro
krotržek Robotiky, ve kterénr jsme tak molrli pro velký zájem rozšířit kapacitu.

V prosinci 2021 dostala škola sponzorský dar ve výši 10 000,- I(č ocl firrny INTERSACK CZ,
s.r.o. na financováni vzdélávátrí, v květnu 2022 sporrzorský dar ve výši 20 000,- Kč na
pracovní pomůcky od pana Petra Nováka z Kollřivnice a taktéž v květrru 2022 od pana
Přelnysla Nováka z Opavy ve výši 3 000,- Kč rla bezpečriostrrí vesty pro děti na vodácký
sportovní kurz 9. tříd.

V rámci participativnílro rozpočtrr byl obyvateli Opavy podpořer-r projekt ve výši 400 000,- Kč
na zbudování workoutovélro prvku rra školrlí zahradě r"rrčerrý nejen pro žáky školy, ale i
širokou občarrskou veřejnost. Jelro rearlizace proběhne ve školním roce 2022123.

část tx.
údaie o vÝsledcích inspckční činnosti prove<lenó Českou školní inspekcí

a) inspekčtrí čirrrrost proveclena ČŠI

lnspekce ČŠt ve školnírn roce 202Ol2l provedena rrebyla.

b) kontrolní čitrnost provedcrra ČŠI

Ve drrech 16. - l7. května 2022bylo ve škole provecleno kontrolní šetř,errí ČŠI. Předmetem
irrspekční činrrosti bylo získávárrí a arralyzování infornací o vzdéIávací čir-rr-rosti školy žáků
ukrajinské národnosti v sottvislosti s válečrrýll l<orr1'1iktem na Ukrajině. lnspekční tým pod
vedením Mgr. Daniela JakLrbka, Ph.D. se seznátnil s veclením jazykové skr.rpir-ry ukrajinských
clětí i s.iejich výukou vknlenových třídách. Vzlrledern ktonru, že se jednalo pollze o
analytickou činnost ČŠI, ul;stupem netrí oficiální zpráva.

c) další korrtroly

Drre l7.6.2022 byla proveclena kotrtrola plateb po.jistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatrrích povintrostí plátce po.iistnélro. Pi,edlnětern korrtroly bylo dodržování
oznamovací povit,tt,tosti, statroverrí vyrrrěř,ovacích záklaclťr a výše pojistrrého, clodržování
termínŮ splatr-rosti pojistlrélro a dodržování podávárrí pr'elrledťr o platbách pojistného.
Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vťrči pojišt'ovtrát-tr arri jiné evidenční rredostatky.

ča.t x.
základní údaie o hospodaření školy za rok 202l

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

V kalenclářnínr roce 2021 bylo škole poskytnttto celkenr 27 356 92L),- Kč na hrubé platy
zanrěstnancťr. Celkem 169 900,- Kč jsrne vyclali tla ostatní osobní rráklady (DPP, DPČ apod.),
dalších 10 960 716,- Kč tvoří odvody (sociálrrí, zdravotní, FKSP).

Proti kalendářnírnu roku 2021 došlo k polilestt položky ostatníclr r-reinvestičních nákladů
(ONIV) zloňských 1 l23 080,- Kč rra letošrrích 752440,- Kč, ti. o více než 37O 000,- Kč.
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7_,toho zclroje financujenre rrálrrady tnezd za prvních l4 dnťr dočasrré pracovní neschopnosti,
cestovné, školerrí a sernináře zatrrěstnatrcťr, výdaje na učební ponrťrcky, školní potřeby a
učebnice, výdaje na další vzdéláváni peclagogickýclr pracovníkťr a clalší, Pro rok2022jsou tak
díky současně rostoltcínr potřebám na cločastló pracovtrí nesclropnosti (ovlivrrěrro covidovými
karantétrarni) výrazné omezeny prostředky na clalší položky - zejména r-rčební pornůcky a
cestovné zaměstnanců na školní akce.

Od 1. 9.2021 je škola ,zapojena clo projekttr irrc]iviclLrálníl-ro rrebo skLrpinovélro doučování
realiz,ovaného z finančníclr prostř,edkťr Nároclrlího plárrtr obnovy. Z těchto prostředkťr byly
pokryty odrněny z dolrod o pracích konarrýcl, rnirno pracovní porrrěr zanrěstnirncťr škol. V této
činnosti participovalo celkenr l7 pedagogťr rraší školy, kteří cloučova\i převážně matematiku,
český a anglický iazyk žáky všeclr ročníkťr naší školy. V roce 202l jsme zprostředků
í-tnatrcovali také socializační aktivity pro žáky na našiclr kltrzech. Za čtyíi nrěsíce roku 202l
byla celková výše dotace 39 900,- Kč, od ledr'a do srpna 2022 pak celkern 98 000,- Kč.
Projekt bude v analogické výši pokračovat i ve školrrírn roce2022123.

V březnu 2022 jsme obdrželi jednorázovou neillvestiční dotaci ze státního rozpočtu - Nástroje
pro oživer-rí a odoltlost v rálnci Národrrílro plánu obnovy - ve výši 95 000,- Kč. Účelem dotace
bylo poř,ízení rnobilních digitálníclr teclrnologií pro zrrevýlrodněné žáky. Ztéto dotace jsme
pořídili 9 ipadů, které pro běžr-ror,r výr-rku ve škole doplnily Ilaši rrrobilní učebnr.r ipadťr do
plrrého počtu. V případě distanční výuky .je mťtžerne zapůjčovat žákům ze sociálně
rrepodnětrrélro prostředí.

V červnu 2022 jsme obdrželijedrrorázovot-t neinvestiční clotaci ze státrrílro rozpočtu - Nástroje
pro oživení a odolnost v rárnci Nároclrrílro plárru obnovy ve výši 525 000,- Kč. Účelem
dotace bylo pořízení digitálrríclr učebrrích pornťrcek a pokročilých digitálních teclrnologií pro
rozvoj irrformatického nryšlerrí žáků a je.|ich digitálníclr konrpetenci. Z dotace jsme zakotrpili
žákovské sady robotickýclr a programovatelrrých I-ego stavebnic, 3D tiskárny a iRoboty které
budeme používat při výuce novélro přeclrnětr-r Iriforrnatika od 4. do 9. ročníkr_r v rámci nového
SVP. Za zbývající prostředky zvažuletne zakoupení badatelské techrriky včetně čidel
k rozšíření badatelské výuky v ránrci pocipory výtrky pr'írodovědnýclr předmětťr,

Korrrpletní informace k liospodařerrí školy s flnatrčnítni prostředky ze státního rozpočtu jsou
k dispozici v příloze výročrrí zprávy v tabulkáclr zpracovanýclr pro závěrečný účet města pro
rok2021:

o List č. 2 - Úaa;e o finatrčnítn vypořádálrí clotací poskytnutý cll ze státního rozpočtu
v roce 2021.

o List č. 3 - Zák]adni ťrdaje o lrospodat'ení školy, školskélro zai,ízeni za rok 2021.

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Škole byl sclrválerr provoztrí příspěvek zíizt>vatele na kalerrdář,r,í rok 2021 ve výši
3 815 700,- Kč, Ztéto sr-rrr-ry čirril 1 253 080.- Kč příspěvek na odpisy (rravýšerrí investičního
fbrrdrr) a 144 000,- Kč příspěvek rra lyžařský výcvik žáků 7. třícl, který jsme vzhledem
k treusklttečněnému kurzu v předolrozír-rr školrrírn roce museli následrrě vrátit, Zárovei v roce
2021 škola vracela 1 719 000.- Kč v ránrci Ilař,ízenélio odvodtt z irrvestičnílro fondu
zřizovateli,

Pro kalerrdářrrí rol< 2022 by| škole sclrválen provoztrí pr'íspěvek zíizovatele ve výši
3691210,- Kč. Ztéto sr.rrny činil 14300l0,- Kč pr'íspěvek na odpisy, 282000,- Kč
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přispěvek města rra lyžařské výcviky žáků 7. a 8. tříd a 148 470,- Kč účelová dotace na
plavecký yýcvik žáků2. až 4. ročrríků.

Škol" byl v roce 2022 nařízen odvod z irrvestičnílro íbnclrr zí,izovateli - Statutárrrímu městu
Opava - v souladu s § 28, odst. 9, zákotra 25012000 Sb. cl rozpočtových pravidleclr územních
rozpočtťt, ve výši 932 500,- Kč. Tyto prostř,edky byly společrrě s prostředky od dalšíclr škol
vloženy do nově zřízeného Fotrdu školství. ze kteról-ro byly následtrě f-tnancovány irrvestiční
akce opavských škol. Naší škole bylo rrejprve z těchto prostř,edků př,islíberro zrekonstruování
šatrrového prostoru a vestibulr"r školy (rozdělcrro clo dvou ilrvestičníclr akcí ve dvou letech),
které jsrne pťrvodrrě nrěli provést již o lctrrích prázdrrir'áclr 2021. Po .jedrrání Rady
Statr-rtárnílro nrěsta Opava v červnu 2022 veclení trrěsta rozhodlo, že vlrodnější .je provést
rekonstrttkci šatetl i vestibr"rlu v jedné akci, která bude zaíazena přír-rro do investičnílro plánr.r
tněsta.

V souvislosti s postupnýnr rravyšovánít,t-t celr energií byl v květrrtr 2022 posílen provozní
příspěvek školy o dalších 317 802.- Kč, což však vzhleclerrr k dalšínru nárťtstu cen energií
nernŮže vystačit do konce roku 2022. V sottvislosti s tor.tto situací byl ředitelenr školy na
pedagogické radě v květnu 2022 nařízen tzv. ,,stop stav" rra clalší výdaje zprovozního
rozpočtu. Od té doby se škola a všiclrrri .její zanrěstnallci snaží o celkovol-t rninirnalizaci
provozních nákladťr. O dalšírn navýšení provozního př,íspěvku školy tak, aby pokryl celkovou
částku za energie pro rok 2022,jedrrárrre s Odborern školství SMO.

Kompletrrí itiformace k lrospodar'errí školy s írnarrčrrítni prostředky zřizovaíelejsou k dispozici
v pt'Íloze výroční zprávy v tabulká<;lr z.pracc:vaných pro závérečný ťrčet nrěsta pro rok 2021:

o Listy č.4,5,6 - I{ospodař,er-rí šl<oly s f'tnančtrítlri prostředky zřizovatele

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabyt} pro svého zřizovate|e

Oprava a údržba cástka celkem

Neuklouzni s.r.o. 49 ]43,-

Na venkovní sclrodiště clo gyrnlrastického sálr.r bylo zbezpečnostrríclr dťrvoclů pořízerro
speciálrrí protiskluzové opatření od lŤrnry Neuklouzni s.r.o. v celkové ceně 49 743,-Kč včetně
DPFI.

Z clŮvodu stop stavu na provozllír-rr rozpočtr-r proběhlo v prťrbělru letrríclr prázdniri 2022 pouze
několik drobnýclr oprav v budor,ě školy a byla provedena nez,bytná oprava výmalby
v některých třídách a na chodbáclr.

Investiční akce z vlastních zdrojů cástka celkem

VMS Vision s.r.o. 266 260,50

Vybavení škol, s.r.o. 280 981 .36

Awocaclo, s,r.o. 229 380,-
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Ve dvotr po sobě idoucích nákLrpeclr ocl společností VMS Vision s.r.o. (podzim 2021) a
Vybaverrí škol, s.r.o, (letni prázdniny 2022).isrrre pol'íclili cclkern čtyři irrteraktivní tabtrle
s dataprojektoretrr, dotykovoLr jeclr-rotkou a ozvučelrínr, kterýr-tri jsnre obnovili technické
zabezpečení, interaktivitr"r a kvalittr výuky v tříc,lách na 1. stupt,ti. Dále byla pořízena tabule na
pylorrech s dataprojektoret,n a ozvučetrínr clo školrlí knilrovny, kterolt teď nrůžerrre používat
rrejerr jako studovtttt, ale i běžnoLr třídLr. V neposleclní řaclě pak arralogická sestava do
ktrrenové třidy 2, stttpt-tě, která nahradilaiiž pťovozem zcela zničenor"r klasickou tabuli.

K doplrrěr-rí projektu revttalizace školní zahrady byly ria podzim 2021 od firrny Awocado,
s.r.o. pořízerry dřevěné irrteraktivrrí výLrkové prvky rra školrlí zahradtr - edukačrrí dendrofon,
tripexeso, lesrrí piškvorky, věž poznání, closkočiště, včely a včelařství, kuličkolarrr.

V dalšírri období .ie rrezbytně nutné investovat clo revitalizace c1lor"rlrodobě rrevylrovrrjících
prostor šaten a vestibultr školy. Na záklaclě výsttrpu Racly lněsta předpokládáme investiční
akci ze zdrojů Statrrtárního nrěsta Opava v rrirsleduiícírrr školnírn roce. Investičnírnu odboru
nlěsta již byla předložena projektová clokunretltace této investičrrí akce.

V rrevylrovr,rjícínr stavu ,ie také povrch školního hřiště. Sittrace je aktuálrrě řešena
s projektovou organizací Asap Managenrent C7. s.r.o. a firtnotl Arrretlryst.cz. Rádi bychom
pro.iekt rekonstrukce školnílro hřiště připravi|i clo blížící se výzvy IROP 2021-2027. K tonruto
projektu je již připraverro i sclrváleno předíŤnancování Statutárnírn nlěstet,n Opava.

Část XI.
údaie o zarroiení školv do rozvoiovÝch a mezinárodních programů

ča.t xtl.
údaie o zapoiení školv do tlalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

V těchto aktivitáclr škola ve školnínr roce ?021l22 zapojena rrebyla.

část xtIt.
údaie o předloženÝch a školou rcalizovanÝch proiektech financovanÝch z cizích zclroiů

Názcv projektu

Finanční prostředky
vKč

celkem využité

Název progralnll Zpťrsob zapo.jerrí
Počet zúčastněných

žáků
(dětí)

pedagogťr
ostatníclr

Zam.

Yýzva ě,20 - 080 Šablony III Př,íjenrce podpory 537 38 0
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státrrí íondv
J Modernizace a vybavení učebny přírodních

věd, rntrltirnediální učebny v ZŠ Opava,
Otická 18

3 800 000.- 3 800 000,-

programy EU Yýzva 20 - 080 Sablorly III 1 009 587,- 461 436^-

Pro.jekt ,,Moclernizace a vybaverrí ttčebny přírodníclr věd, nrultinrediálrrí Lrčebny v ZŠ Opava,
Otická 18" je clokorrčen k:]1. 12.2021, Poskytovateletrr dotace ve výši 3 800000.- Kč bylo
Ministerstvo pro místrrí rozvoj ČR, předfinanoovátrí celého projektu a spolufinallcování ye
výši 10 % zajistilo Statutárrrí t-rrěsto Opava.
Cílem projektu byla rrrodernizace a vybavetií stáva.jící laboratoře ťyzlky a chemie a obou
učeben rrrultimediálníclr teclrrrologií. včetrrě počítačové podpory. V rárrroi projektu bylo
provedeno botrrání půvoclr-ríclr obklaclťr, odstranění clektroinstalace, položení nových podlali a
vytvoření nových rozvodťt elektřiny a vocly v učebtráclr. Laboratoř byla vybavena novým
nábytkerrr, elektrickýrni a internetovýnri rozvody do jec,lnotlivých lavic, pracovištěm pro
učitele a interaktivní tabulí, V rnrrltirriecliálníclr učebrráclr bylo pořízeno 28 rrových pevných
počítačových stanic pro žáky, clvě pracclviště pro učitcle a ir-rteraktivrrí tabr.rle, Součástí
projektu je pořízerrí nové mobilrrí třídy (30 ipadťl) vyr_ržitelrré pro výukLr na obou stuprrích ZŠ.
V rámci projektu je rovr-rěž řešetra bezbariérovost br.rclovy 2. stLrprrě ZŠ schodolezem. Bylo
také vybtrdováno bezbariérové WC v př,ízerr-rí budovy 2. str-rpně.

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022.ie škola zapojcna vpr<ljektr,r Šablony I|I zOperačrrího
programll ,,Výzkum, vývoj avzdělávání". Na celé období jsrrre dostalijednorázovou clotaci v
celkové výši 1 009 857,- Kč. Ztěchto prostr'edkťr firrancujenre půl útvazku školního
speciálrrího pedagoga, projektové clny pro žáky ve škole i mimo školtr a tandemovou výuku
dvou pedagogŮ v jednotlivých třídách. Z pro.jektLr mělo být pťrvodrrě lrrazeno také doučování
žákťr, které však nyrí realizujenre z nově vznil<lého projcktu Národnílio plántr obrrovy.

V těchto dnech probílrá příprava clalší části projektr"r revitalizace školní zahrady při naší
základní škole v rárnci Yýzvy č. 512022 Národriího programu životního prostředí vyhlášené
Ministerstvern životnílro prostř,edí prostřeclr-rictvírrr Stirtriího fondu životního prostředí,
Zpťrsobilýrni výdaji za pro.iekt jsou pro.iektová dokunrentace s arclritektonickýrn řešením,
terénní ťtpravy, založení a obnova zeleně, vybaverrí na využití dešt'ové vody, mobiliář pro
výtrku venku, podpora kompostování, badatelské vybavení, ponrťtcky pro výuku venku a
dalŠÍ. Maximální výše podpory rra.iederr pro.jel<t činí 500 000,- Kč, výše poclpory činí 85 %.
Projektie již podán prostředrrictvírn projektovó agentury Z+M partner, s.r,o. a je zařazenmezi
ty, které se clostaly do finanční alokace výzl,y. Zároveňjedrránre se Statr.rtárním nrěstem
Opava o předfinancovátrí projektu.

část xv.
údaie o spolupráci s odborovÝmi orqanizaccmi. orqanizacemi zaměstnavatelů a dalšími

partnerv při plnění úkolů ve vzdělávání

Orgarrizace, s kterou PO
spolupracu.je Obsalrová náplri a cíle l,zdělávacílro procesu

Počet
zťrčastrrěnýclr

žákťl (ctětí)
Stattrtární tněsto Opava Dopravrrí výclrova. MTB Cross, plavárrí žáků

tra l . stuptri. lyžařské kurzy žáků 2. stttpně,
čirrnost školnílro psyclrologa, SClO testování

537
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žákťr 9. tříd. OSPOD

SRPS při ZS Otická Plošná podpora školrrích aktivit 537

Slezská Urriverzita Opava Realizace praxe studcntťr ve škole a školrrí
drr"ržině, zclravottrická školerrí, soutěže

300

Stř,ední pedagogická škola a
střední zdravotrrická škola

Krnov

Realizaoe praxe str_rdentťr ve školrrí družině 150

urT iverzittt pal ackého
Olomouc

Realizace praxe stuclentťr ve škoIe, návštěva
Pevtrosti poznání a ttniverzitt-tícli skleníkťr,

příroclovědrrÝ klokalr

250

ostravská urriverzita Realizacc praxe sttrdentťr ve škole, soutěže pro
žákv

l50

VSB -'fU Ostrava Akce l, planetárir_r Ostrava, Malérn a velkém
světu teclrniky v Dolrrí oblasti vítkovic

300

zoo ostrava Praviclelrré rTávštěvy, sotttěže a akce pro děti 150

MAP Opavsko SCIO testovárrí žáků 5. tříd. DVPP 100

SK P.E.M.A., ŠSK ot'as, BK
Opava, SOKOL Opava

Sportovrrí kror"ržky 200

Střední prťrrrryslová škola
stavební opava

Projekt kariérovélio poradenství OKAP 60

Středrrí průnryslová škola
cliemická akaderr-rika
Heyrovskélro Ostrava

Projckt kariérového poracletrství OKAP 90

.ICMF Matenrati cká o l y rnp i ácla, nratentati cký k lokarr 250

Myslivecký spolek Sběr kaštarrťr - 1. str"rpeti, SD 150

SVC Opava Akce SVC. sotttěže pto žáky 300

Preeduk. s.z. Cinnost školnílro psycl. ologa 20

Ostro.j Ocln.ěrry do sotltěží. poclpora krotržku robotiky 30

FIZS Opava Akce pro ŠD 150

OKO Opava Edukační programy pro děti 300

MS Otická, Mnišská.
Riegerova

Návštěvy školy, akcc pro předškoláčky 60

SVC Opava Akce střediska volrrého času 100

Mendelovo gymnáziun'
Opava

Projekt MerrdláI<cr'r na zkcrušku, př,írodovědrré
solttěže

20

Slezské divacllo, Loutkové
divadlo, zámek Flradec rrad

Moravicí

Návštěvy divadelníclr a kttltr"rrníclr pt'edstavení 537
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Z,ámek Radtrň Velikonočrrí akce pro žáky 1. stupně | ] 00

Další informace:

Citace předsedy Odborové organizace při ZŠ Opava, Otická 18 Mgr. Tomáše Frkala:
,,Spolupráce Odborové organizace při ZŠ Opava, Otická l8 zahrnovala hladkou domluvu při
stanovování plánu čerpání příspěvků F'KSP rra dané období, Všechrry připomínky odborové
organizace v prŮběhtr školního roku byly vzaty v potaz a řádně prodiskutovány v rámci
setkání s ředitelem školy nebo na pedagogické radě. Odborová organizace byla informována o
náležitostech vyplývajicích z kolektivní smlouvy. .Iednání odborťr s ředitelem školy probíhaly
vždy velmi korektně."

Z)



Zpracoval dne 6. 10.2022

Schváleno školskou radou drre 21 . l0.2022

Členové:

Pavlína Adárrrková

PhDr. Igor l,ierrdrych, Plr.D.

Ing, Jaroslav Kania

Mgr. Jiří Kerlirr

Mgr. Magda Krasnokutská

Mgr. Harra Křížová

Mgr,. Arnoš t Žíd,ek. Ph.D.
řeclitel školy
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Tabulky zpracovat^lé pro závěrečrrý ťrčet nrěsta pro rok 2021
List č. Z - Úaaie o fitrančním vypoř,áclání dotací poskytrrirtý ch ze státrrího rozpočtu
v roce 2021.

List č. 3 - Základtrí ťrclaje o lrospodat'ení školy, školskélro zaYizení za rok2021 .

L,isty č. 4,5 a 6 - Hospodaření školy s fitrančnínri prostředky zíizovatele.

Výsledky pr'ijímacího íizení žáků ZŠ Otická na stř,ední školy v porovnání
s celorepublikovým prťtrněren-r - z,pt ac<lv áno Cerrnatem,
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organizaceI Základní škola opaVa, otická 1B - příspěvková organizace
IČ; 70999252

List č.2

Údaje o íinanČním vypořádání dotací poskytnu§ch ze státního rozpočtu v roce 2o2L
ČÁ$ n. rinanční vypořádání dotací a návratných nnáňtnicn výpomocí s výjim-kou dótací na programové ňnancován| na projekty {zkumu, vývoje a inovací

Vysvětlivky:
sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 3r, Q.2O2I
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl Vratku dotace, případně je;í části již v průběhu roku, za ktery se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sloupec 1 - uvádÍ se finanČní prostředky poskytnUté k3:r |2.2O2t příjemci snížené o Vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitich prostředků příjemcem Z poskytnUté dotace k 31. 12, 2021
sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 mínus sloupec 2

Ředitel;
Dne:

lY9r. Arnošt Žídek

09.03.2022 Ř;;lik;;Ňř,l;ř.;li;É; g

Ucelovy
znak UkaZatel PoSkytnuto

k 3l. I2. 2027

Vráceno v průběhu
roku zpět na účet

kraje

Skutečně čerpáno k

3í, 12,202L

skutečně
použito

k3l, L2.2o2L

Předepsaná výše
Vratky dotace a

návratné finanční
výpomoci při

finančním
vypořádání

a b c d =c-d 2 3=t-2
ční dotace celkem 38 623 469, 0,00 38 623 469.00 38 487 545, 135924,

tom j

33353

mé náklady na vzdě|ávání (NIV celkem) 38 623 469,0( 0, 38 623 469,0C 38 487 545,0( 135 924,
z toho:

a) platy zaněstnanců 27 356 929.0[ 27 356 929.0a 27 356 929,0a 0.0a
b) ooN Zaměstnanců 305 824.0( 305 824,0a 169 900,0a 135 924.0a
) ostatni boiistné + FKSP + )NIV) 10 960 716.0(, l0 960 716,t 10 960 716,0a 0,0a

33083
Výdaje spojené s epidemii CoVID-19 (Výdaje spojené
s činností ško| - mimořádná opatření) - RT-PCR
lestování (kVěten-čerVen)

0,0( 0,0c

Tabulka Č. I vYchází z PřílohY Č, 3 Část A, k vyhláŠce Č.367l2O75 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a



Zák|aďní údaje o hospodaření školy, školskéh o zařízeni za rok202I
Název a adresa školy, školskéhozaíízeníz

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

List č.3

lll - podpora vzdělávání lll.

na 2 des. místa

zaměstnanci za Ič Limit počtu
zaměstnanců

Průměrný
přepočtený

počet k
31.12.2021

ísfnt_v_ Pl -n4\
Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu vč, ESF 50"7287 50,7287
z toho: pedaeosičtí pracovníci x 42,394

rrepedagogičtí pracovníci x 8,334

Zpracoval: S. Schreierová
Ředitel; Mgr. Arnošt žídek
Dne: 09,03.2022



Hospodaření školy s finančnimi prostředky zřizovatele

Název a adrcsa Školy, Školského zařízeniZákladní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

l-ist č. 4

v roce 2021 (v tis. Kč, rra dvě des. nríst

i (lóky - zdravo,r

Zálronné soc. pojištění (zdrav., soc,)

'Lpracoval

ŘcditeI:
DIrr; :

s, schreierová
Mgr. Arnošt Žídek
09 03 2022 -ŘaZ, 

tió; ňápl;,e,jil;i; Óiá,



Hospodaření školy s finančními
Název a adresa školy, školského zaíizení:.

pro stře dky zŤizov atele
Základní škola Opava, Otická 1B - příspěvková organizace

List č.5

na dvě des.

NAKLADY CELKEM

Hlavní činnost Doplňková činnost

Plán 202 l

Navýšeni -

snížení finan
plánu 202 l

zřiz,

Přesutty

finančnich
prostředkti

nlezi
položkarni

Celketn
upravený

firrančni plár
(FP) 202 1

skutečnost k
plánu 202 I v

%

Plán 202 |

skutečnost k
31.12.202l
(ZáVěťka)

3] .12.202l
(závěrka)

4988.6! 878.0? -l7§ rc 5491,47 5498.,/8 l I0,22 0.0c 52.4:

ROZDÍL (náklady minus výnosy
Hč)

Hlavní činnost Doplňková činnost

l'Ián 202 i

(]elkenl

upravcný
finančrli plán

(F,P) 202 l

skutcčnost k

3l .|2,202l
(závěrka)

skutečnost k
plánu 202 I v Plárr 202 l

skutcčnosl k

3|.12. 2021
(závěrka)

3 815,70 0,00 3683,90 369,1,2l 96,74 0,0c 28,5,

HČ-dotact
od zřizov,

I,1Č-dotact

ot] zřizov.
-7,31 Ziskz DC

Zisk z llČ

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

Hlavní činnost

Plán 202 l

Navýšeni
finančniho
plánu 202 ]

z.řiz..

Celkenr
upIavený

finančni plár
(I-P) 202 l

skiltečnost k
31 .12.202l
(ZávěIka)

skutečnost k
plánu 2021 v

%

iablor1\, l I 844,2,7 844,2,7

iab]ony III l 009,8( 8 l4,2c l 95,6ó
:esty, loušky 299,54 ) qq §,1

0,00

0,00
]elkem 0,00 1009,8t 0,00 329,61 1339,4i
Finanční

Zpracoval:
Ředite1:

Dne:

prostředky z jiných zdrojŮ

s. schreierová
Mgr, Arnošt Žídek
09.03.2022

zaúčtovat do nákladů i výnosŮ.

razítko a podpis i,editelc olg

Výnosy

Hlavní činnost Doplňková činnost

Plán 202 l
úpraly

finančnilto
pJánu

Přestmy

finančníclr

prostředkťL

nezt
tloložkalni

Ce]kem

Ltpravený

inančni pláI

( FP) 202 ]

l'lán 202 l31 .12.202
(závérka)

plánu 202l v

JKLllglllU§t !

3] .l2.202l
(závěrka)

a b c d f g h i k

ny ze šl<olného l2| -43"1 7 76, ó]
ny ze strayného 0.0

rokv 3,00 -0.5. 2,4 ) 82.
ití rezěryního fondu do vÝnosů 0,0| 0.0(

ntlu investic do vÝnosů l 0s0.00 _693,1 l 35( 356,8] 33.9
0,

Dříimv z vlastní 0.00 32, 32 0. 8l,
/ toln:

- DoDlalkv Za slllžbv 0 0

ni (649) ?4 )4 1, 24.3,
)statlli (648) 09

Iy 7,
,1 

1,. 7,3,,

0. 0.0l
)statní příimy z iinÝch zdroiů l 00! sz: lJJ] IJJ!
/ toln:

orv. rollškv. tes§, 299, )oo §,

ll: dotace ve vÝnosech 0 0.0(
ablonv lI 844 ), 844,2, 844.2,
iablony IIL -8l4.2l l95.6( l 95.ó(

0.0l 0.0(

00l 0.0(

0,

vÝnosy celkem ll13.tl( 100g.8í -31i,2( 1Rn7.§l l807.5, 1.54. l( 0.0í 81.0l



Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

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

UpravenÝ hospodá řskÝ vÝsledek

Hospodářský výsledek v Kčo na 2 des. místa

- z h|avní činnostj _7 3l3.58
z doplňkové činnosti 28 581.06

]elkern k 31.12.2021 před zdaněnirn 21 267,48
Předpokládané zdanění celkeln 0,00
3elkenr po zdančni (zisk+, ztráta-) 21267,48
?oložky upravujicí hosp, výsledek celkerl (+,-) 0.00
UnravenÝ hosn. vÝsledek (zisk+. ztráta-\ 21 261,48
Transfer 7 3l3,58
UpravenÝ hosp. vÝsledek včetně transfert 28 581.0ó

Vyjádř,ení ředitele školy, šk. zaíízení k hospodářskému nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HC:
ůvodnění:

Líst č.6

Průměrná vÝše provozních prostředků na iednoho žá
UkazateI v plné výši

Jpravený přispěv, na provoz (I)P) skutečnost od
lřizovatele celkenr na rok2021 3 ó83 90(
)růrněr žákťr (děti) v kal, roce202| 53:
)rťtrněr PP na jednoho žáka (dítě) 6 88(

Zpracoval,. S. Schrejerová
Ředitel: Mgr, Arnošt Žídek
Dne: 09.03,2022

ka (dítě) v roce 2021za tČ 1v Xa;

Razítl<o a podpis ředitele org.

Hospodařen

V případě nekrytí peněžních |ondů linančnírni prostředky uved'te clťrvod anavržené opalřerrí kjcho odstranění,
Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2
zákona č.25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

ní výše návrlru přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do Fl:
zdůvodnění:

s íbnd nizace (v Kč. na dvě des. místa

Ukazatel Stav k 31,12.202l
Návrh na příděl
zeZHY 2021

Návrh na
přcvod v rocc

2021

Současný aktuáln
stav k tlatu
zpracttvá n í

lezervni 1bnd 38l 407,2i 21 267,48 381 407.2í
lolrd odtněn 30 62],0C 30 621,0(

Fond investic ! l01 2,71.22 457 038,72
převod z rezervniho do ilrvestičního folrdu x x x


