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Část I. 
 

Charakteristika školy 
 
Základní škola Opava, Englišova 82 je dlouhodobě největší plně organizovanou  
školou v Opavě. Její součástí jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
zaměřené na atletiku. 
Škola je pavilónového typu  - skládá se z budov 1. stupně, 2. stupně a přístavby školní 
družiny se školní jídelnou. Byla postavena v roce 1961 v klidném prostředí na okraji 
města. 
Ve školních budovách je celkem 41 učeben, velká a malá tělocvična a samostatná 
budova s dřevodílnou, kovodílnou, elektrodílnou a skleník. K areálu školy patří sportovní 
hřiště s umělým povrchem – běžecká dráha a sektory pro atletické disciplíny. Umělý 
povrch je i na hřištích pro míčové hry. Pro výuku environmentální výchovy slouží 
zrekonstruovaný skleník a okrasná zahrada s vodním ekosystémem.  
Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven – chemie/zeměpis, fyzika, 
přírodopis, multimediální/hudební učebna, 2 učebny PC pro výuku informatiky, učebna 
cizích jazyků, výtvarné výchovy, informační centrum, skleník, cvičná kuchyň, keramická 
dílna, pro výuku základů techniky slouží dřevodílna s kovodílnou, elektrodílna, učebna 
sloužící k výuce šití a učebna speciálního pedagoga. Co se týká množství odborných 
učeben a jejich vybavení, je škola nejlépe zajištěnou v celé Opavě.   
 
Jednou z  priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a 
komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku ICT, 
ale i výuku v dalších předmětech, jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky – 
celkem 41 žákovských stanic. Široké veřejnosti slouží aktualizované webové stránky 
s informačním  systémem,   který  usnadňuje  komunikaci  mezi  rodiči  a  učiteli  školy.  
Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně, ve všech kabinetech školy, a také ve všech 
třídách 1. i 2. stupně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé 
a žáci přístup k internetu a školnímu informačnímu systému. Každý pedagogický 
pracovník a žák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na 
serveru pro ukládání dat a svou  emailovou schránku. 
 
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo naši školu 726 žáků ve 29 třídách, 17 na 1. 
stupni a 12 na 2. stupni. V 5. – 9. ročníku bylo po jedné sportovní třídě se zaměřením na 
atletiku. Školní družina měla 8 oddělení a 1 oddělení školního klubu pro žáky 3. – 6. tříd. 
 
Prostředí školy je  pěkné, světlé a estetické.  Na vzhledu a výzdobě se ve velké míře 
podílejí učitelé, vychovatelé i žáci. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat  
prostor školy, školní dvůr a relaxační místa mezi jednotlivými školními objekty. Na 
chodbách budovy 2. stupně jsou umístěny stoly na stolní tenis. Žáci mají k dispozici 
školní bufet, který nabízeným sortimentem zohledňuje potřeby zdravého stravování. 
Škola disponuje automatem s nápoji a automatem s mléčnými výrobky. Již osmým rokem 
využíváme projekt „Ovoce do škol“.  
Žáci si mohou půjčovat knihy a publikace ve školní žákovské knihovně. Pro zvýšení 
zájmu o četbu se pravidelně žáci 1. stupně účastní „knihovnických lekcí“ v Městské 
knihovně Petra Bezruče.  Žákovská knihovna je doplňována novými tituly knih, a to za 
vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy. 
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Zdravé a příjemné klima školy vytvářejí společně žáci, pedagogové a rodiče. Snažíme se 
o vytvoření otevřeného prostředí postaveného na vzájemné důvěře a spolupráci. Tomu 
napomáhají akce na stmelení třídních kolektivů (adaptační dny, školy v přírodě, ozdravné 
pobyty, lyžařská a sportovní soustředění, víkendové akce a výlety do okolí). Do nich  se 
snaží učitelé angažovat i rodiče. 
Naše škola získala certifikát „ Aktivní  škola“, kterou  jsme obdrželi za péči 
 o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní 
specializaci. 
 
Pro rodiče a ostatní veřejnost byly určeny Dny otevřených dveří, dílničky ke Dni matek, 
besídky, sportovní odpoledne pro rodiče a děti, výstavy prací žáků z různých oborů, 
společná práce dětí s rodiči v keramické dílně apod. Během třídních schůzek byly 
předváděny projekty, které připravili žáci v rámci výuky v zájmových útvarech 
organizovaných školou. Pro domov seniorů Bílá Opava uspořádal pěvecký soubor a 
divadelní kroužek dvakrát kulturní vystoupení. 
Klub nadaných dětí Mensy ČR, který pracuje od února 2011, byl pro velký zájem a 
díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy veden opět ve dvou skupinách  (pro 
děti 6 – 9 let a 10 - 13 let). Navštěvují jej děti nejen z Opavy, ale i z okolí. Ve 
spolupráci s Mensou bylo pro zájemce uspořádáno testování IQ. 
 
Tradicí se stalo  organizování sportovních soutěží pro tělesně znevýhodněné děti.  
O dění  ve škole informujeme prostřednictvím webových stránek,   školního časopisu  
„ Hop“ a  zpravodaje ( Bulletinu pro rodiče ). 
Desátým rokem pracovalo ve škole školské poradenské pracoviště, jehož cílem je 
speciální pedagogické poradenství při  řešení problémů ve výchově a vzdělávání žáků, 
metodická a koordinační činnost v oblasti pedagogicko - preventivních a poradenských 
služeb. Tuto činnost vykonával speciální pedagog ve spolupráci s výchovnými poradci pro 
I. i II. stupeň a školním metodikem prevence. 
 
Velice úspěšní byli naši žáci v přijímacích zkouškách, když 36,84% žáků bylo přijato na 
gymnázia a 51,32% na střední školy ukončené maturitní zkouškou. 
Velká pozornost byla věnována integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami  
učení. Deset pedagogických pracovníků pracovalo pravidelně v rámci individuální 
reedukace mimo vyučování (R. Bednářová, E. Gracová, B. Heraltová, L. Hutařová, M. 
Illíková, M. Lhotská, M. Pavlíčková, L. Rychtová a J. Špilháčková, K. Vančátová). 
 
 
   V uplynulém roce proběhla na naší škole plánovaná kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených 
zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrolované období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016, kontrola proběhla bez závad. 
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Výrazným faktorem ovlivňujícím práci na ZŠ Englišova jsou sportovní třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Škola tak nese 
odpovědnost nejen za výchovu mladých sportovců, ale i za organizaci velkého množství 
soutěží pro naše město, kraj, či dokonce celou ČR. Svěřeným úkolům odpovídá i 
náročnější organizace celého školního roku, kdy vedle plnění výchovných a vzdělávacích 
úkolů musí pedagogové s žáky zvládnout sportovní soustředění, organizaci závodů, účast 
na soutěžích, a to až po reprezentaci ČR. O tom, že se tyto úkoly daří dlouhodobě plnit, 
svědčí množství organizovaných soutěží i úspěšnost našich žáků v rámci kraje i České 
republiky. 
 
Z právě ukončeného školního roku jmenujme alespoň pořádání krajských kol Poháru 
rozhlasu, Velké ceny Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje a přebor 
atletických  přípravek. Tradicí se stalo pořádání atletických závodů pro tělesně 
znevýhodněné, do kterých se zapojují i handicapované děti za hranicemi okresu, a 
zapojení se do soutěží  „partnerských“ měst Ratiboře, Katowic, Živce a Liptovského 
Mikuláše s naší Opavou. Škola pořádala dalších 34 soutěží městského či okresního 
významu. Při výčtu pořádání značného počtu závodů se musíme zmínit i o úspěšnosti 
našich žáků ve sportovních soutěžích, která je tradičně velmi vysoká. Naše škola byla 
v loňském roce již po dvacáté sedmé vyhlášena nejúspěšnější atletickou školou 
v České republice. 

Skvělých úspěchů dosáhli naši mladí sportovci na akcích mezinárodního a 
republikového významu. Osmnáct žáků dosáhlo na finálová umístění na Mistrovství 
České republiky v atletice. Tři Poháry ministryně školství si za vítězství v Poháru 
rozhlasu odvezli mladší i starší chlapci a starší dívky. Žáci dokázali zvítězit 
v republikovém finále ve sportovní gymnastice. Třetím místem se blýsklo družstvo 
školy na celostátním finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Tradičně se daří 
našim běžcům, kteří v uplynulém roce postoupili na MČR v přespolním běhu, odkud si 
chlapci i dívky přivezli zlaté medaile jak v kategorii družstev, tak jednotlivců. K dalším 
sportovním úspěchům můžeme řadit určitě i 25 medailových umístění družstev školy na 
krajských přeborech školních soutěží. 

 Školní rok 2016/2017 byl bohatý na besedy s významnými osobnostmi české i 
světové atletiky. Jarmila Kratochvílová, několikanásobná mistryně světa a ještě pořád 
světová rekordmanka v běhu na 800m, zaplnila do posledního místa naši tělocvičnu 
zvídavými dětmi. Se stejným nadšením byla přivítána i Anita Wlodarczyk, současná 
světová rekordmanka a vícenásobná olympijská vítězka a mistryně světa v hodu 
kladivem. A do třetice přijela podiskutovat o kráse atletiky Jiřina Ptáčníková, současná 
reprezentantka ČR a medailistka z MS a ME ve skoku o tyči. Skvělou besedu s dětmi 
druhého stupně měl televizní sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Uznáním práce 
pedagogů byla i pracovní a přátelská návštěva ministryně školství Kateřiny 
Valachové.  

Ze sbírek pro dobročinné účely se nejvíce ujal Český den proti rakovině, kdy naši 
žáci vybrali 15 160,- Kč.  
 
 

Skladba pedagogického sboru: 

Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupce ředitele 
školy pro 1.stupeň, zástupce ředitele pro 2.stupeň 
a 40 učitelů. Z nich byli 2 výchovní poradci pro 1. 
a 2. stupeň, školní metodik prevence, 2 ICT 

15%

85%

Muži

Ženy
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koordinátoři, koordinátor EVVO, speciální pedagog. Na škole působili 3 asistenti 
pedagoga. Výuku nepovinného předmětu náboženství vedla externí pedagožka - 
katechetka. Ve školní družině pracovala vedoucí vychovatelka, 7 vychovatelek a 1 
vychovatel. 52 pedagogických pracovníků splňovalo požadavky odborné a pedagogické 
způsobilosti. 1 pedagog (celkem 0,73 úvazku) podmínku kvalifikace podle zákona o 
pedagogických pracovnících nesplňoval. 
Sbor tvořilo 8 mužů a 45 žen. 

Organizace volného času žáků: 

Žákům školy byla nabídnuta řada volnočasových aktivit a kroužků – zdravotnický, 
pěvecký,  astronomie, přírodovědný, mladých debrujárů a sportovních aktivit – basketbal, 
orientační běh, volejbal, florbal, stolní tenis, sportovní gymnastika,  basketbal, kopaná, 
lyžování, plavání a  bruslení. Žáci pravidelně navštěvovali Slezské divadlo, Loutkové 
divadlo Opava, Slezské zemské muzeum, planetárium v Ostravě, galerie, výstavní síně, 
městskou knihovnu, kulturní organizaci OKO. 
Pro zájemce bylo otevřeno školní hřiště  -  kromě zimního období od dubna do října 
denně od 16,00 do 18,00 hodin, o víkendech od 10,00 do 18,00 hodin a v prázdninových 
měsících v pracovní dny od 10,00 do 18,00 hodin. 
Vychovatelky školní družiny a školního klubu připravily 4 víkendové výjezdy do okolí – tzv. 
Družletky. 

Rodiče: 

Rodiče dostávali informace o  výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, 
třídních schůzek a individuálních pohovorů. Mohli navštívit školu kdykoliv po vzájemné 
domluvě, v době konzultačních hodin výchovných poradců a speciálního pedagoga. Byli 
informováni prostřednictvím Školské rady, která se skládá ze 2 zástupců z řad rodičů, 2 
zástupců zřizovatele školy a 2 zástupců pedagogického sboru.  
Školská rada byla vedením školy informována o záměrech a plánech školy a seznámena 
s Výroční zprávou školy a hospodařením školy. 
Při naší ZŠ pracovalo  také Sdružení rodičů a přátel dětí školy, jehož výbor se pravidelně 
scházel  s vedením školy. Nejen rodiče, ale i občanská veřejnost získávali  informace o 
škole prostřednictvím měsíčníku Hláska (vydává MMO) a  regionálního tisku. 
Probíhala úzká spolupráce s mateřskými školami naší spádové oblasti. Spočívala 
v návštěvách budoucích prvňáčků a společných akcích s našimi žáky. Děti mateřské 
školy využívaly naše sportoviště. Uskutečňovala  se vzájemná setkání pedagogů a rodičů 
v obou zařízeních ( škola, MŠ ). 

Další aktivity školy: 

Práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami řeči vyžaduje úzkou spolupráci s  
PPP a SP centry. V oblasti profesní orientace žáků je velmi dobrá spolupráce s Úřadem 
práce v Opavě, opavskými gymnázii, středními  odbornými školami i učilišti. 
Žáci sportovních tříd mají možnost pokračovat ve studiu na Sportovním gymnáziu Emila a 
Dany Zátopových v Ostravě a navázat na sportovní výuku ze sportovních tříd naší školy. 
Všichni žáci sportovních tříd jsou také členy Sokola Opava. Významná  je i spolupráce 
s AŠSK. 
Výuku plavání 2. – 4. tříd  jsme zajišťovali ve spolupráci s Plaveckou školou Leandros 
v Opavě. 
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Na poli kultury bylo využito nabídek Střediska volného času, Slezského divadla, 
Loutkového divadla, Městské knihovny PB, Slezského muzea a dalších kulturních 
institucí. 
Na úseku dopravní výchovy jsme spolupracovali s MP Opava. Byla zajištěna výuka na 
dopravním hřišti a v odborných učebnách. 
Environmentální výchova byla zajištěna ve spolupráci se Stanicí mladých přírodovědců, 
organizací Natura a  odborem životního prostředí MMO. 
Škola se zapojila do několika dobrovolných projektů,  při kterých spolupracovala se 
subjekty a nadacemi. 

Projekty: 

Pravidelně jsme organizovali níže uvedené projekty, do kterých se zapojili žáci napříč 
ročníky: Dětský den, Zdravé zuby, Den Země, Den národů, Den profesí, Den nevidomých 
a mnoho dalších třídních projektů.  
Zdravé zuby: komplexní preventivní program zubního zdraví zařazený do výuky na 1. 
stupni. Děti pracovaly s pracovními listy a na závěr obdržely diplom. Budovaly se 
především kompetence k učení, občanské, pracovní, sociální, personální a komunikativní. 
Den národů: Třídy od šestého do devátého ročníku si připravily kulturně vzdělávací 
prezentaci na témata země světa a mezinárodní svátky. Žáci nižších ročníků a MŠ 
postupně navštívili dané třídy, které předvedly  secvičenou prezentaci. V odpoledních 
hodinách měli možnost vítězné třídy zhlédnout i rodiče. 
Den profesí (výběr střední školy): Žáci 8. a 9. ročníku si v našem okolí vybrali střední 
školu a průmyslový podnik, který by chtěli lépe poznat, a ten pod vedením pedagogického 
pracovníka navštívili. Po skončení exkurzí zpracovali ve skupinkách prezentaci 
navštívených objektů. 
Den Země: Žáci 1. – 9. tříd  formou různých her v přírodě, návštěvou třídicí linky, prací  
v přírodě získali informace o přírodě a životním prostředí. Zároveň měli možnost podílet 
se na udržení ekosystémů formou úklidu svěřeného úseku.  
Den nevidomých: V dubnu proběhl na naší škole projektový Den nevidomých pro čtvrté a 
osmé ročníky. Žáci byli rozděleni do skupin, které obcházely jednotlivá stanoviště, 
seznamovaly se s životem nevidomých nebo slabozrakých a plnily různé úkoly. Žáci si 
vyzkoušeli simulační brýle, chůzi s průvodcem a bílou holí. Braillovo písmo, poznávání 
věcí hmatem, čichem a chutí a také hrát goalball. Tento projektový den tematicky 
navazuje na závody pro handicapované děti, které naše škola pravidelně pořádá. 
Nepravidelně organizované, ale ve školním roce uskutečněné projekty: Sám sebou, 
Kouření a já, zeměpisné projekty, Prevence drogové závislosti, Ekoškola, Tradice 
Velikonoc, Naše město, E-twinnig, Probouzení jara, Halloween, Tradice Vánoc,  Ohrožení 
savci, Co umíme, Když děti učí děti, Jak se žije v lese, Sportování s medvídkem, O 
včelách, Emise, Veselé zoubky, pečení Jidášů, perníků, vizovického pečiva, divadlo pro 
rodiče, taneční lekce pro deváťáky, čertovský den. 
 

Partneři spolupráce: 

Policie ČR, Městská policie Opava, Eurotopia – Modrá kočka, Swing, Renarkon, OSPOD,  
Scio, Cermat, Adra, Pedagogicko – psychologická poradna Opava, Statutární město 
Opava, Speciální pedagogické centrum Opava, MŠ Olomoucká, MŠ Zborovská, Kofola 
Krnov, Hasičský záchranný sbor Opava, Středisko výchovné péče, Sokol Opava, MSZeŠ 
a VOŠ Opava, Optys, Úřad práce Opava, Slezské divadlo, ZŠ pro tělesně postižené na 
Dostojevského ul., Středisko volného času, Loutkové divadlo Opava, Arboretum Nový 
Dvůr, kino Mír, Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita, Červený kříž, Slezské 
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gymnázium, Základní školy se zaměřením na atletiku - Ostrava Poruba,  Třinec - D.a E. 
Zátopových, Krnov – Smetanův okruh, Havířov – M.Kudeříkové, Praha – Campanus, 
Olomouc –Heyrovského, Sportovní škola v Ratiboři, KVIC (krajské vzdělávací a 
informační centrum), Model obaly a Okresní rada Asociace školních sportovních klubů, 
Knihovna Petra Bezruče, Mendelovo gymnázium, Open Street, Výukové středisko UG 
Ostrava, SZŠ Opava, Autoškola OSA, OKO Opava, Zimní stadion Opava, Městské lázně 
Opava, Mensa ČR, Plavecká škola Leandros, BK Opava, Svět vzdělání. 

Tradiční akce školy: 

Dny otevřených dveří 
Adaptační dny pro 5. a 6. ročníky 
Den Země – vyhlášení týdne ekologické a environmentální výchovy 
Den  národů – multikulturní výchova 
Sportování s medvídkem 
Zápis do 1. tříd 
Mikulášská nadílka 
Čertovský den 
Vánoční zpívání 
Andělský den 
Slavnostní předávání slabikáře 
Vánoční dílny pro rodiče 
Slavnostní ukončení 1. pololetí pro žáky 1. stupně 
Karneval ŠD 
Velikonoce 
Knihovnické lekce 
Den matek 
Sportovní soutěže pro tělesně handicapované  
Sportovní soustředění pro ST (podzimní, zimní, jarní, letní) 
Sportovní soutěže (přespolní běh, plavání, vybíjená, basketbal, volejbal, florbal, sportovní 
gymnastika, orientační běh, Velká cena Opavy pro talentovanou mládež MSK, atletický 
čtyřboj, Pohár rozhlasu, Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 
Lyžařské výcviky, školy v přírodě 
Vydávání časopisu  „HOP“ 
Družební akce s Polskem – Ratiboř 
Víkendové pobyty – Družletky 
Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu 
Den profesí 
Olympiáda partnerských měst – atletika 
Den nevidomých 
Dětský den 
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd 
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 Část II. 
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání 

Cesta porozumění – školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání  pro 1. - 9. ročník 
platnost od 29. 08. 2008 (4. - 9. ročník) 
platnost od 29. 08. 2014 (1. - 3. ročník) 

 
 
 

Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Zaměstnanci školy Počet 

fyzických 
osob 

Z toho 
kvalifikovaní 

Přepočtený 
evidenční 

počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 53 52 51,226 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
z toho zaměstnanci výdejny 
stravy 

9 9 10,577 

0 0 0 

(dle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2017) 
 

 

Přehled pracovníků školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%

83%

Nepedagogičtí

zaměstnanci

Pedagogičtí

zaměstnanci
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. 
tříd 

k 1. 9. 
2016 

Počet 
zapsaných 

žáků 
 2017 

Z toho počet 
žáků 

nepatřících do 
spádového 

obvodu školy 

Počet 
přijatých 

žáků 
k 1.9.2017 

Počet 
1. tříd 

k 1. 9. 2017 

850 4 105 14 74 3 

 
 
 
 

Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Studium 
v zahr. 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 93 2 91 0 0 

2. 97 3 90 4 0 

3. 85 3 77 5 0 

4. 62 0 49 13 0 

5. 73 2 52 19 0 

Celkem za 1 st. 410 10 359 41 0 

6. 76 0 38 38 0 

7. 82 0 41 40 0 

8. 82 2 37 41 0 

9. 76 0 32 44 0 

Celkem za 2. st. 316 2 148 163 0 
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a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 
 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského 
zákona) 

Konečný stav rozmístění 
žáků 

Gymnázia 28 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 39 

Střední vzdělání 0 

Střední vzdělání s výučním listem 9 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 76 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování za obě pololetí 
 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 4                     0,005 

3. 0 0 % 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí 
 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

7 40 0,055 

d) Výsledky školy v nezávislých testech 

 
Provádí se pomocí nezávislých testů společností Scio. Použité zkratky: Čj – český jazyk, 
M – matematika, OSP – obecné studijní předpoklady. 
 
 

Rozmístění žáků 9. ročníku

37%

51%

12%

Gymnázia

Střední vzdělání s

maturitou

Střední vzdělání s

výučním listem
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Hodnocení žáků 9. ročníku v roce 2016-2017: 

Škola 
Percentil v rámci ČR 

Čj M OSP 

Základní škola Opava, Englišova 82 62 65 65 

 
Český jazyk: 
Výsledky naší školy v českém jazyce jsou lepší než výsledky 80 % zúčastněných škol. Na 
základě porovnání výsledů v testu ČJ a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál 
žáků v českém jazyce využíván optimálně.  Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. 
 
Matematika: 
Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších 
škol zařazených v testování. Na základě porovnání výsledů v testu M a OSP jsme zjistili, 
že ve škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou 
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi 
zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 
 
Srovnání percentilů dosažených žáky v 5. ročníku ve školním roce 2012/2013 s výsledky 
stejných žáků v 9. ročníku ve školním roce 2016/2017: 
 

Škola 

Český jazyk Matematika OSP 

5. roč. 
2012-13 

9. roč. 
2016-17 

5. roč. 
2012-13 

9. roč. 
2016-17 

5. roč. 
2012-13 

9. roč. 
2016-17 

ZŠ Englišova 82 71 62 65 65 75 65 

 
 
Hodnocení žáků 5. ročníku v roce 2016-2017: 

Škola 
Percentil v rámci ČR 

Čj M OSP 

Základní škola Opava, Englišova 82 62 63 63 

 
Český jazyk: 
Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné.  Patříme mezi úspěšné školy 
a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě porovnání výsledů v 
testu ČJ a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce 
využíván optimálně.  Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů. 
Matematika: 
Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy  
a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě porovnání výsledů v 
testu M a OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván 
optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
Výběrové zjišťování výsledků žáků v 9. ročník ZŠ organizované Českou školní 
inspekcí 
Cílem tohoto výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky 
poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky 
minimálního standardu osvojených kompetencí v anglickém jazyce, matematice  
a zeměpisu. 
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Anglický jazyk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
(organizovala společnost CERMAT) 
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Klub nadaných dětí Mensy ČR  

Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracoval ve školním roce 2016/2017 
při ZŠ Englišova již sedmým rokem. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z řad žáků 
různých opavských i mimoopavských škol klub pracoval ve dvou skupinách. První 
skupina byla určena dětem od prvního do třetího ročníku, druhá skupina dětem              
od čtvrtého do šestého ročníku. Ve školním roce 2016/2017 měl klub 46 členů.            
Pod vedením čtyř vedoucích se schůzky konaly jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí. 
Během školního roku byly navíc organizovány dvě víkendové akce.  

Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu 

s udaným IQ.Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného 

standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím  psychologem buď   

u společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které   

v testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové 

populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí. 

Cílem sdružení je nabídnout zvídavým dětem již v raném věku nadstandardní rozvoj 
formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností především inspirovat, motivovat, 
představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání             
s mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování obzorů, je tedy 
barevná, pestrá a různorodá. 

Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, 
interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické 
a deskové hry. 

Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení 
významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. 
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Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky, besedy 18 1461 61 

Akce v rámci volného času 9 205 18 

Požární prevence, krizové situace 4 316 14 

Pravidelná setkávání – schůzky parlamentu 10 22 1 

Vzdělávací pořady 6 1249 50 

Lyžařské kurzy 5 176 18 

Den profesí 1 70 3 

Exkurze 10 1003 55 

Kulturní pořady 12 1350 59 

Výstavy 3 583 24 

Knihovnické lekce 6 145 6 

Dopravní výchova 9 147 9 

Plavání 50 228 10 

Bruslení  8 376 17 

Cyklistická soustředění  3 116 18 

Sportovní soustředění  1 16 3 

Ekologická výchova - Den Země 5 690 32 

Adaptační kurzy 6 150 12 

Chorvatsko - Černá Hora 1 20 2 

Studijní vzdělávací zájezd do Velké Británie 1 53 4 

Ročníkové a třídní projekty 8 987 51 

Projekt – Den nevidomých 1 149 8 

Klub nadaných dětí  41 742 4 

Projekt – Den národů 1 316 12 

Pravidelná setkávání žáků - redakční rada školního čas. 8 27 1 

Pravidelná setkávání žáků - školní pěvecký sbor 41 30 1 

Pravidelná setkávání žáků - Debrujáři 17 9 1 

Školy v přírodě 1 43 2 

Vystoupení školního pěveckého sboru 10 193 10 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Speciální pedagogika 26 

ICT školení 37 

Obecná pedagogika 4 

Cizí jazyky 5 

Jazyk český 2 

Výchovný poradce  5 

Preventista - studium soc.-patol.jevů 1 
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Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Speciální pedagog  7 

Matematika 2 

Vedení školy 7 

Správa školy 1 

Výtvarná výchova 1 

Rizika, mimořádné situace 49 

Přírodní vědy 3 

 
 

 

 

 

Část VII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Akce organizované školou 

I. Republikové s mezinárodní účastí  a  krajské akce 

1. Závody tělesně handicapovaných   
2. Krajské finále Poháru rozhlasu 
3. Krajské setkání zástupců AŠSK 
4. Velká cena Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje  
5. Krajský přebor přípravek (žáků 1. až 5 tříd) v atletickém čtyřboji 

II. Okresní akce 

6.  Vyhodnocení nejlepších ZŠ okresu Opava – „Liga Sportu“ 
7.  Okresní finále v Poháru rozhlasu 6. – 7.tříd 
8.  Okresní finále v Poháru rozhlasu 8. – 9.tříd 
9.  Vánoční laťka   
10.  Okresní finále v přespolním běhu ZŠ -  I. stupeň ZŠ  
11.  Okresní finále v přespolním běhu ZŠ -  II. stupeň ZŠ 
12.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 4. – 5.tříd 
13.  Okresní finále v orientačním běhu ZŠ i SŠ 
14.  Okresní finále v plavání pro I. stupeň ZŠ 
15.  Okresní finále v plavání pro II. stupeň ZŠ 
16.  Velikonoční laťka 
17.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 6. – 7. tříd 
18.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 8. – 9. tříd 
19.  Finále Velké ceny v atletice ZŠ okresu Opava 
20.  Okresní liga školních družin ve florbale  
21.  Okresní setkání zástupců ZŠ AŠSK 
22.  Okresní finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
23.  Volejbalová liga 
24.  Olympiáda v ČJ 
25.  Olympiáda z D 
26. Okresní finále školského poháru štafet 1. – 5. tříd 
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III. Okrskové akce 

27.  Keradost 
28.  Hliněná paráda 
29.  Okrskové kolo – florbal dívky  8. – 9. tříd 
30.  Okrskové kolo – florbal dívky  6. – 7. tříd 
31.  Okrskové kolo – florbal chlapci   6. – 7.tříd 
32.  Okrskové kolo ve vybíjené  chlapci  6. tříd 
33.  Okrskové kolo ve volejbale chlapci  6. – 9. tříd 
34.  Okrskové kolo v basketbale chlapců 6. – 7. tříd 
35.  Okrskové kolo v atletickém čtyřboji 6. – 9. tříd 
36.  Okrskové kolo v basketbale 6.-7. tříd – dívky 
37.  Okrskové kolo ve volejbale dívky 6. – 9. tříd 
38.  Okrskové kolo ve vybíjené chlapců  4.-5. tříd 
39.  Okrskové kolo školních družin v pálkované 
40.  Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.- 5. tříd  
41.  Okrskové kolo ve florbale chlapci 8. – 9. tříd 
42.  Okrskové kolo v basketbale dívky  6. – 9. tříd 
43.  Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.tříd 
44.  Okrskové kolo v basketbale chlapců 8. – 9. tříd  
45.  Okrskové kolo v basketbale dívek 8. – 9. tříd 

IV. Ostatní akce 

46.  Kulturní vystoupení pěveckého sboru  
47. Divadelní hra – Hrníčkové kouzlo 
48.  Sportování s medvídkem – akce pro žáky MŠ 
49.  Kulturní vystoupení žáků v  MŠ Olomoucká 
50.  Pohádkový týden pro předškoláky 
51.  Fyzika pro předškoláky 
52.  Návštěva výuky předškoláků v 1. ročníku 
53.  Cvičíme s předškoláky 
54.  Den dětí pro předškoláky 

V. Akce pořádané pro žáky školy 

55.  Podzimní soustředění 6.tříd - Mokřinky 
56.  Podzimní soustředění 7.tříd - Mokřinky 
57.  Podzimní soustředění 8.tříd - Mokřinky 
58.  LVZ – 7., 8. a 9. nesportovních tříd  – Dolní Morava  
59.  Zimní soustředění 6.B, S třídy – Beskydy – Javorový Vrch 
60.  Zimní soustředění 7.B, S třídy – Karlov – Eden 
61.  Zimní soustředění 8.B, S třídy – Jeseníky – Praděd 
62.  Zimní soustředění 9.B, S třídy – Jeseníky – Praděd 
63.  Zimní soustředění 5.B, S třídy – Jeseníky – Švýcárna 
64.  Výběrové soustředění  8. – 9.tříd – Jeseníky (Praděd) 
65.  Slavnosti ke Dni matek 
66.  Karneval ŠD 
67.  Vánoční besídky pro rodiče 
68.  Výběr do sportovních tříd 
69.  Zápis do 1. tříd 
70.  Den profesí 
71.  Den Země - ekologický týden 
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72.  Den národů 
73.  Návštěva Planetária Ostrava 
74.  Studijní poznávací zájezd – Anglie 
75.  Jarní soustředění 7. tříd – Nová Ves (Jeseníky) 
76.  Sportovní soustředění 9.tříd v Chorvatsku  
77.  Zlatá tretra 
78.  Škola v přírodě – Zlaté Hory 
79.  Školní výlety 
80.  Hurááá na Zlatou tretru 
81.  Sportovní zdravotní prohlídky pro žáky 5. a 6. tříd 
82.  Letní výběrové soustředění – Karlov (Jeseníky) 
83.  Projekt Edison 
84.  Den nevidomých 
85.  Praha – ME v atletice 
86.  Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 

VI. Víkendové pobyty ŠD – Družletka 

87.  Vrškový výlet  

88. Družletka  Beskydské nebe  

89. Pevnost poznání Olomouc 

90. Brno technické muzeum 

91. Ostrava Loutkové divadlo 

  

 
VII. Akce KND - Klub nadaných dětí Mensy ČR  
 

Datum Téma 

19.9.2016 
1. sk. 

Vzhůru do neznáma 
Galerijní animace k výstavě TEODORA ROTREKLA 

19.9.2016 
2. sk. 

Začátek je tady 
Poznávací schůzka, seznamovací hry, deskové hry 

24.9.2016 
1. i 2. sk. 

Archeopark Chotěbuz 
dílničky k svátku sv. Václava 

 
26.9.2016 

2. sk. 

 

Vzhůru do neznáma 
Galerijní animace k výstavě TEODORA ROTREKLA 

3.10. 2016 
1. i 2. sk. 

Nahlédněme do časů minulých 
Prohlídka expozice Slezský venkov 

22.10.2016 
1. i 2. sk. 

Odkud se bere cukr 
Exkurze v cukrovaru Opava - Vávrovice 
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Datum Téma 

31.10.2016 
1. sk. 

Co dokážeme s hlínou 
Práce v keramické dílně 

31.10.2016 
2. sk. 

Opavská nej 
Věděli jste, že Opava má několik historických prvenství? 

14.11. 2016 
1. sk. 

Odkud se bere mouka 
Exkurze v mlýnu HERBER Opava - Vávrovice 

14.11. 2016 
2. sk. 

Vynálezci a vynálezy 
Seznamování se s různými vynálezy a vynálezci, o kterých si děti něco 

zjistily 

28.11.2016 
1. sk. 

Geometrický svět 
Vzdělávací program ve Světě techniky 

28.11.2016 
2. sk. 

Svět v otázkách a odpovědích 
Vzdělávací program ve Světě techniky 

5.12.2016 
1. i 2. sk. 

Mikuláš hledá talent 
Zábavné odpoledne s chemickými pokusy 

9. 1. 2017 
1. i 2. sk. 

Pátrání po mimozemském životě 
Planetárium . film o hledání mimozemského života 

23.1.2017 
1. i 2. sk. 

Korunovační klenoty v dějinách lidstva 
Animační program k výstavě replik korunovačních klenotů 

6.2.2017 
1. sk. 

Opavská NEJ 
Animační program zaměřený na seznámení s opavskými prvenstvími 

6.2.2017 
2. sk. 

Kde číhají vlci s hlavolamem 
Galerijní animace k výstavě malíř fotografií a plastik manželů a dcery 

Armutidisových 

20.2.2017 
1. i 2. sk. 

Lesní pedagogika 
Přiblížení projektu lesní pedagogiky studenty střední lesnické školy  

v Hranicích 

6.3.2017 
1. i 2. sk. 

Příběh lesa 
Dokumentární film o koloběhu života v lese od doby ledové  

po současnost 

20.3. 2017 
1. i 2. sk. 

Co se skrývá za oponou 
Exkurze do technického zázemí divadla 

3.4. 2017 
1. sk. 

Umíš animovat? 
Vytváření vlastní animace 
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Datum Téma 

3.4.2017 
2. sk. 

Hrátky s angličtinou  
Zábavné odpoledne s angličtinou 

10.4.2017 
1. sk. 

Hrátky s angličtinou  
Zábavné odpoledne s angličtinou 

10.4.2017 
2. sk. 

Programování? 
Zábavné odpoledne s programováním 

24.4.2017 
1. sk. 

Barevný svět 
Výukový program ve Světě techniky 

24.4.2017 
2. sk. 

Zločin pod lupou 
Výukový program ve Světě techniky 

15.5. 2017 
1. i 2. sk. 

 

Malí geologové  
Exkurze v geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného v Ostravě 

27.5. 2017 
1. i 2. sk. 

Zahrajme si na indiány  
Výlet, kde se v animačním programu seznámíme se způsobem života 

indiánů 

12.6. 2017 
1. i 2. sk. 

Zámek Linhartovy – zámek pro děti 
Interaktivní prohlídka 

Hodnocení schůzek i aktivity jednotlivců 

 

 

b) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 
 
Družební setkání se sportovní školou v Ratiboři: 
- Basketbalový turnaj v Opavě 
- Atletický halový závod v Ratiboři 
- Velká cena v atletice ZŠ v Opavě 
- Atletický mítink v Ratiboři 
Setkání byla spojena s prohlídkou školy i města, spolupráce pokračuje i na úrovni 
reprezentace obou partnerských měst. Učitelé – trenéři se scházejí na neformálních 
setkáních, kde dochází k výměně zkušeností  v oblasti práce s mládeží. 
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c) Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve šk. roce 2016/2017 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 
oblastním)  

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                 
příp. v 

mezinárodním kole 

Soutěže typu A 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 8.-11.-ÚŘ, 48.-54. místo - 5.roč.     

  2x 1.-6. - 6.roč.,  6.-8.-ÚŘ - 7.roč.      

  12.-15.-ÚŘ, 16.-20.ÚŘ - 8.roč.     

  14.-15.-ÚŘ - 9.roč. 76.místo - ÚŘ   

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 6., 11.,15.,17.místo     

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 10.místo     

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 8.,10.,11.,14.místo     

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH   - Olympiáda v Aj 5.-7.místo, 6.-7.místo     

                                                       - Olympiáda v Nj 5.místo     

                                                        - Funny English 14.místo     

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2 x bez umístění     

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 27.-28.místo     

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 5.,5.,7.místo     

PYTHAGORIÁDA 
3.-10.-ÚŘ, 11-16.-ÚŘ, 2x 17.-26.-ÚŘ-
5.roč.     

  27.-29., 30.-34., 35.-46. místo- 5.roč.     

  13.-19.,3x 20.-29., 2x 59.-69.místo-6.roč.     

  2x 5.-7.- ÚŘ - 8.roč.     

NÁŠ SVĚT 3.místo 2.místo   

      

      

Soutěže typu B 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA   30.,38.-39.,3x 40.-53.m. -1.st.   

    31.-32.,46.-60.místo - 2.st.   

      

      

Soutěže typu C 

DĚTI MALUJÍ KONTO BARIÉRY     
2x účast bez 
umístění 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Kreslím, kreslíš, kreslíme 1.,3.místo     

- Barevný podzim   účast bez umístění   

                                   - Požární ochrana očima dětí 2.místo 3.místo   

                                - Moje soukromí !, Nekoukat, nešťourat !     účast bez umístění 

- Kreativní sešit     účast bez umístění 

- Krásná jako kvítko     účast bez umístění 

- O nejoriginálnější odpadkový koš   2.místo   

- Jak si představujete arboretum   účast bez umístění   

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 3.,3.,3.místo     

      

Další soutěže vyhlašované AŠSK  

POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU 
SPOŘITELNOU 1., 1., 1., 2. místo 1., 1., 1., 3. místo 1., 1., 1., místo 

FLORBAL 2., 2. m. v okrsku, 2., 7. m. v okrese     
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Název soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 
oblastním)  

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                 
příp. 

 v mezinárodním 
kole 

Další soutěže vyhlašované AŠSK  

    

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1., 1., 1., 1., místo     

MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP 3. m. v okrsku, 5. m. v okrese     

VYBÍJENÁ  2., 5. místo     

BASKETBAL ZŠ 2. m. v okrsku, 1. m. v okrese     

PLAVÁNÍ 1., 1., 1., 1., 2., 7. místo 1., 2., 3. místo   

MINIFOTBAL ZŠ       

BASKETBAL - AND1 CUP 2. m. v okrsku, 1. m. v okrese     

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR 1., 1., 2., 3., 3., 3., 5., 5. místo   1. místo 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 2. místo 1. místo 3. místo 

Stolní tenis 1., 1., 1., 1. místo 1., 2. místo   

Atletický čtyřboj 4.-5. tříd 1., 3. místo     

Minifotbal dívek 1. místo 2. místo   

Volejbal 1., 6. místo 3. místo   

Šplh 1., 2., 3., 4., 5., 6. místo 5. místo   

Florbal 1. stupeň 1. místo     

Vánoční laťka 1., 1., 2., 3. místo     

Velká cena Opavy pro talentovanou mládež   1., 3. místo   

Memoriál Mirko Fišera 3. místo     

Finále Velké ceny ZŠ - štafeta 8x200m 1. místo     

Orientační běh 1. místo     

Házená 1. stupeň 1. místo     

      

      

Jiné soutěže 

Opavské Vánočky 1. místo       

Matematický maraton 24.- 25.místo, 28.místo     

O cenu primátora       

Vánoční strom       

Štafetový pohár 2. místo 2. místo   

Velká cena Opavy pro talentovanou ml. v halovém osmiboji   2., 4. místo    

Hurá na Zlatou tretru   3. místo   

Mladý zdravotník 1.,1.,1.,1.,1. místo 3.,3.,3.,3.,3.místo   

ZOO Ostrava   26.,34.,51.,56.,66.,78.,79.,95.m.   

Vánoční matematická soutěž 7.místo     

Pangea - matematická soutěž     9.místo 

Geocaching "Najdi si svou kešku" 10.místo     

Recitační soutěž účast bez umístění     

Bridge Builder Game 5.-9.místo     

Vyřež si svou dýni účast bez umístění     

Soutěž v technických dovednostech  účast bez umístění     

Merkur  13.místo     

Opavský průmysl očima dětí 3.místo     

Zlaté slunce - amatérská filmová tvorba   čestné uznání s postupem   

Taneční soutěž MIA   2.místo   
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Název soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 
oblastním)  

v krajském kole 

v ústředním 

(celorepublikovém),                 
příp.  

v mezinárodním 
kole 

Atletický trojboj ŠD 1., 3.,3.,3.místo     

Palavání ŠD 2.,3.místo     

Dopravní soutěž ŠD 2.,2.místo     

Turnaj ŠD Florbal 3.tříd 2.místo     

Turnaj ŠD Florbal 4.tříd 3.místo     

Turnaj ŠD Florbal 2.tříd 4.místo     

Turnaj ŠD Florbal 5.tříd 5.místo     

Turnaj ŠD ve vybíjené 6.místo     

 

 

 

d) Účast školy na sportovních soutěžích 2016/2017 

Akce nejsou seřazeny podle významu, ale podle data konání. Červeně jsou znázorněny soutěže 
mezinárodní a mistrovství ČR, modře pak krajské akce. 

  

  

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – republikové finále – 8. - 10. 9. 2016 Brno 

   

  Družstvo školy:  3. místo  

Brodská, Bittnerová, Brunová, Gatnárková, Wanke, Chalupa, Plaček, Záruba 

 

 

  

Štafeta 8x200 finále Velké ceny ZŠ – 13. 9. 2016 - Opava 

 

Umístění: družstvo školy  1. místo 

Bartáková, Baroňová, Bittnerová, Bartošová, Gebauer, Vojáček, Kavecký, Hazucha  

 

 

 

 

MMaSL družstev st. žactva – 11. 9. 2016 – Šumperk 

 

Umístění:  dívky  1. místo 

Stratilová V., Hluchá T., Hluchá A., Hromadová, Baroňová, Šoltysová, Magerová, 

Šimečková, Stratilová N., Havlíčková, Bjalková, Kazimírská 

    hoši  1. místo 

Vícha, Vavříček, Gebauer, Gruň, Zamazal, Piosek, Zíka, Špilháček, Herák, Plaček, 

Dumbrovský 
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MČR jednotlivců – 17. – 18. 9. 2016 – Jablonec n. Nisou 

 

Umístění: 4. místo  Špilháček M.  hod kladivem (47,01m) 

5. místo  Gebauer V.  800m (2:05,52) 

6. místo  Plaček M.  hod oštěpem (46,24m) 

7. místo  Herák J.  hod kladivem (39,49m) 

  8. místo  Špilháček M. hod diskem (38,34m) 

  10. místo  Špilháček M.  vrh koulí (12,60m) 

  11. místo  Kazimírská V.  3000m chůze (18:32,53) 

  13. místo  Plaček M. hod diskem (33,85m) 

  14. místo  Vavříček J.  1500m (4:37,65) 

  15. místo  Hluchá A.  1500m  (5:06,73) 

  15. místo  Vícha L.  1500m (4:50,77) 

  15. místo  Stratilová V.  skok daleký  (492 cm) 

  15. místo  Kavecký D.  skok daleký (523 cm) 

  16. místo  Piosek S.  1500mpř (5:08,93) 

  16. místo  Stratilová N.  skok vysoký (150 cm) 

  19. místo  Zamazal O.  1500mpř (5:18,54) 

 

 

 

MČR družstev st. žactva – 1. 10. 2016 – Opava 

 

Umístění:   hoši  1. místo 

Gebauer, Vavříček, Vícha, Zamazal, Špilháček, Srovnal, Plaček, Zíka, Piosek, 

Herák 

 

 

dívky  1. místo 

Hluchá A., Hluchá T., Baroňová, Kunzová, Hromadová, Šimečková, Cihlářová, 

Magerová, Šoltysová, Kazimírská, Bjalková 

 

 

 

MMaSL družstev ml. žactva – 2. 10. 2016 – Znojmo 
 

Umístění:  hoši  1. místo 

Kněžínek, Valík, Kavecký, Hartmann, Daněk, Hančil, Chalupa, Vláčil O., Glocman, 

Holuša, Kavan R., Kavan Š., Navrátil, Halátek, Markovič, Skalička, Slaný, Šárka 

 

 

 

Přespolní běh –  okresní finále - 22. 9. 2016  Opava, Stříbrné jezero 

 

Umístění: chlapci 2.-5. třída 3. místo v okrese 

  Onderka, Ozaniak, Bednář, Hodný, Štencel, Borovský     

chlapci 6.-7. třída 3. místo v okrese 

Šárka, Skalička, Maschke, Kavecký, Holuša, Friedel 

chlapci 8.-9. třída 1. místo v okrese 

Gebauer, Piosek, Wanke, Zamazal, Vícha, Gruň 
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  dívky 2.-5. třída  1. místo v okrese 

  Vontrobová E., Slaninová, Skaličková, Cetlová, Bugarová, Magerová 

dívky 6.-7. třída 1. místo v okrese    

  Bartošová, Bittnerová, Vyklická, Gatnárková, Cetlová, Klechová 

  dívky 8.-9. třída 1. místo v okrese 

  Kunzová, Poláková, Kokešová, Hromadová, Šimečková, Bartáková 

 

 

 
Přespolní běh –  krajské finále – 6. 10. 2016 – Břidličná 

 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 3. místo v kraji    

  Bartošová, Cetlová, Klechová, Herudková, Vlčková, Marečková 

chlapci  8.-9. třída 1. místo v kraji 

Wanke, Zamazal, Vícha, Gebauer, Piosek, Vavříček 

dívky  8.- 9. třída 1. místo v kraji    

Kunzová, Hluchá A., Hluchá T., Hromadová, Kokešová, Poláková 

 

 

 

Přespolní běh –  republikové finále – 20. 10. 2016 – Hradec Králové 

 

Umístění: dívky  8.- 9. třída 1. místo v republice    

 Kunzová, Hluchá A., Hluchá T., Hromadová, Šimečková, Poláková 

chlapci  8.- 9. třída 1. místo v republice 

Wanke, Zamazal, Vícha, Gebauer, Piosek, Vavříček 

 

 

 

 

Městská sportovní olympiáda – 7. 10. 2016 – Liptovský Mikuláš 

 

Umístění: 1. místo  

  Šárka David   800 m   2:38,3 

  Brunová Vanda   skok daleký z místa 214 cm 

  Gatnárková Beáta  skok vysoký  147 cm 

Bittnerová Michaela  600 m   1:58,8 

  Kavecký David Gabriel skok vysoký  145 cm 

  Kněžínek Kryštof  hod míčkem  57,80 m 

  Schusterová Lucie  hod míčkem  47,52 m 

  Kavecký, Kněžínek, 

  Šárka, Chalupa   4 x 200 m  1:59,9 

  Brunová, Bittnerová, 

  Gatnárková, Vyklická  4 x 200 m  2:11,6 

  2. místo 

  Hazucha Adam  800 m    2:47,5 

  Brunová Vanda  60 m   8,8 s 

  Kněžínková, Langerová, 

  Gratzová, Schusterová 4 x 200 m  2:14,2 
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  3. místo 

  Skalička Vojtěch  60 m   8,8 s 

  Gatnárková Beáta  hod míčkem  42,78 m 

  Šárka David   hod míčkem  52,55 m 

  Hazucha, Kavan, 

  Skalička, Hančil    4 x 200 m  2:10,9 

  4. místo 

  Vyklická Nela   600 m   2:06,6 

  Chalupa Adam  skok daleký z místa 208 cm 

      skok vysoký  120 cm 

  Langerová Ema  skok vysoký  125 cm 

  6. místo 

  Gratzová Bára   60 m   9,2 s 

  7. místo 

  Hančil Jiří    skok daleký z místa 201 cm 

  8. místo 

  Kavan Štěpán   60 m   9,3 s 

  9. místo 

  Kněžínková Adéla  skok daleký z místa 191 cm 

 

 

 

Memoriál Mirko Fišera – 18. 10. 2016 - Háj ve Slezsku  

 

Umístění:  celkově: 3. místo v okrese 

Kavecký, Vocetka, Glocman, Skalička, Holuša, Navrátil, Schusterová, Bartošová, 

Vyklická, Víchová, Herudková, Kazimírská 

 

 

 

Stolní tenis – okresní finále - 22. 11. 2016 – Opava 

 

Umístění: dívky  8.- 9. třída 1. místo v okrese 

  Mikešková, Šťastná, Piosková 

chlapci  8.-9. třída 1. místo v okrese 

  Vitásek, Plaček, Ráb, Dumbrovský 

  

 

 

 

Stolní tenis – krajské finále - 14. 12. 2016 – Opava 

 

Umístění: dívky  8.- 9. třída 1. místo v kraji 

  Mikešková, Šťastná, Šimečková 

chlapci  8.-9. třída 2. místo v kraji 

  Vitásek, Plaček, Ráb, Dumbrovský 
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Stolní tenis – okresní finále - 16. 11. 2016 – Opava 

 

Umístění: dívky  6.- 7. třída 1. místo v okrese    

  Herudková, Schusterová, Vitásková 

chlapci  6.-7. třída 1. místo v okrese 

  Solný, Navrátil, Glocman, Bouchala 

  

 

 

Plavání – okresní finále - Opava 23. 11. 2016 

  dívky 1.-5.třída 7.místo v okrese 

  Moore, Finsterlová, Sproga, Štěrbová, Magerová, Salichová 

  dívky 6.-7. třída 1.místo v okrese 

  Šínová, Bartošová, Pospěchová, Bartáková A., Cetlová, Vlčková 

  dívky 8.-9. třída 1.místo v okrese 

  Volovecká, Stanjurová, Gratzová, Binderová, Kunzová, Šimečková 

  chlapci 1.-5. třída 1. místo v okrese 

  Kellner, Ozaniak, Hodný, Schwan, Onderka, Šindelář 

  chlapci 6.-7. třída 1.místo v okrese 

Chalupa, Glocman, Stoklasa, Vláčil, Solný, Kavecký  

  chlapci 8.-9. třída 2. místo v okrese 

  Vláčil, Pavelek, Špilháček, Gruň, Ráb, Zamazal 

 

 

 

 

Plavání – krajské finále – Karviná 30. 11. 2016 

  chlapci 6.-7. třída 3. místo v kraji 

Stoklasa, Solný, Slaný, Glocman, Vláčil O., Štefek 

  dívky 6.-7. třída 2. místo v kraji 

Šínová, Bartošová, Bartáková, Vlčková, Víchová, Cetlová  

dívky 8.-9. třída 1. místo v kraji 

Binderová, Volovecká, Stanjurová, Gratzová, Kunzová, Šimečková 

 

 

 

 

Velká cena Opavy pro talentovanou mládež v halovém osmiboji – 9. 11. 2016 Opava  

 

Umístění:   2. místo  

Schusterová, Vyklická, Bartošová, Strnadel, Kavecký, Skalička, Halátek, Beneš 

 

    4. místo 

Herudková, Bartáková, Vlčková, Vontrobová V., Solný, Holuša, Navrátil, Glocman 
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Vánoční laťka – Opava – 13. 12. 2016 

 

Umístění: mladší žáci   2. místo v okrese 

Kavecký, Friedel, Halátek, Chalupa    

starší žáci  3. místo v okrese 

Plaček, Vojáček, Gruň, Vláčil     

mladší žákyně   1. místo v okrese 

Bittnerová, Gatnárková, Schusterová, Langerová   

starší žákyně   1. místo v okrese    

  Krusberská, Šoltysová, Magerová, Bartáková   

 

 

 

 

Opavské Vánočky – 20. 12. 2016 – Opava 

 

Volejbal dívky   1. místo 

 Šťastná E., Havlíčková, Ehlerová, Kašpárková, Kokešová, Rabinská K. Schusterová 

 

 

 

  

Florbal – okresní finále Opava 9. 12. 2016 

  družstvo  2.-5.tř   1. místo v okrese 

Schwan, Rábová, Jakubík, Habura, Hlaváč, Ozaniak, Borovský, Hodný, Slaninová, 

Kratinová 

 

 

Florbal – okresní finále Opava 8. 12. 2016 

  hoši 8.-9.tř   2. místo v okrsku 

Záruba, Vláčil, Šárka, Kněžíček, Wanke, Vícha, Plaček, Hula, Jelínek, Mačuga 

 

 

Florbal – okresní finále Opava 27. 1. 2017 

  hoši 6.-7.tř   7. místo v okrese 

Daněk, Hartmann, Kavan, Krušberský, Navrátil, Skalička, Vícha O., Vláčil O., 

Vocetka, Maschke 

 

 

Florbal – okresní finále Opava 19. 1. 2017 

  dívky 6.-7.tř    2. místo v okrsku 

Langerová, Brunová, Schusterová, Gatnárková, Vymětalíková, Celtová, Vyklická, 

Víchová, Herudková, Vitásková, Hendrychová 

 

 

Florbal – okresní finále Opava 11. 1. 2017 

  dívky 8.-9.tř  2. místo v okrese 

  Havlíčková, Šťastná E., Hluchá T, Hluchá A., Bartáková E., Šimečková, Kokešová,   

                        Kunzová, Poláková, Haasová, Magerová 
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Šplh – okresní finále Opava – 1. 2. 2017 – 2. 2. 2017 

dívky 1.-5.třída 5. místo v okrese 

  Varyšová, Rábová, Magerová, Hoszovská 

  dívky 6.-7. třída 3. místo v okrese 

  Brunová, Kněžínková, Bartošová, Kubová 

  dívky 8.-9. třída 2. místo v okrese 

  Gatnárková, Kupková, Volovecká, Kunzová 

  chlapci 1.-5. třída 6. místo v okrese 

  Schwan, Onderka, Šindelář, Hrbáč 

  chlapci 6.-7. třída 4. místo v okrese 

Kněžínek, Kavecký, Halátek, Hartmann 

  chlapci 8.-9. třída 1. místo v okrese 

Srovnal, Gebauer, Gruň, Solný O.  

 

 

Šplh – krajské finále Frýdek - Místek – 28. 2. 2017 

 

  chlapci 8.-9. třída 5. místo v kraji 

Srovnal, Gruň, Solný O., Gebauer 

 

 

 

Házená – okresní finále – Opava – 6. 2. 2017 

 

  družstvo  2.-5.tř   1. místo v okrese 

Schwan, Rábová, Ozaniak, Borovský, Slaninová, Henzl, Hrbáč, Matýsek, 

Hellebrandt, Šindelář 

 

 

 

Vybíjená – Preventan CUP - okresní finále Opava 11. 4.-12. 4. 2017 

  kategorie dívky 4.-5. třídy  2. místo v okrese 

Pavelková, Štěrbová, Warischová, Magerová, Slaninová, Rábová, Finsterlová, 

Kolníková, Olšinová, Kratinová, Teichmanová 

kategorie otevřená 4.-5. třídy  5. místo v okrese 

Henzl J., Hrbáč, Jakubík M., Schwan, Kroutil, Hoblík, Šindelář, Matýsek, Vaněk, 

Ozaniak, Gross, Kovalčík N. 

 

 

 

Volejbal - okresní finále – dívky 4. 4. 2017, hoši – 6. 4. 2017 Opava 

 

Dívky:   1. místo v okrese 

Šťastná E., Havlíčková, Ehlerová, Kašpárková, Kokešová, Rabinská K. Schusterová 

 

Hoši:   6. místo v okrese 

Piosek, Pavelek, Vláčil J., Plaček, Markovič, Vocetka, Krušberský, Štěbra, Zíka 
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Volejbal - krajské finále – dívky 3. 5. 2017 – Bílovec 

 

Dívky:   3. místo v kraji 

Šťastná E., Havlíčková, Ehlerová, Kašpárková, Kokešová, Šimečková, Rabinská K, 

Stoklasová 

 

 

 

 

Gymnastika  Opava /hoši – 22. 2.  dívky – 23. 2. 2017/ 

 

Umístění: ml. dívky (I. kat) 4. místo v okrese 

            Glombová l., Glombová V., Zajícová S., Zajícová E., Živníčková 

ml. chlapci (I. kat) 2. místo v okrese 

            Warisch J., Cetl, Ihn, Hazucha O. 

            ml. chlapci (II. kat) 3. místo v okrese 

  Warisch V., Bednář, Schwan D., Hellebrandt 

          ml. dívky (II. kat) 5. místo v okrese 

  Warischová, Latoňová, Vontrobová, Moore J. 

ml. chlapci (III. kat) 3. místo v okrese 

  Moore, Gužiak F., Kněřínek, Kavan Š., Hazucha A. 

  ml. dívky (III. kat)     3. místo v okrese  

Bartáková A., Strnadel, Vocetková, Cetlová M.  

st. chlapci (IV. kat)  1. místo v okrese 

 Srovnal, West, Kadlec, Šenk 

 st. dívky (IV. kat) 1. místo v okrese 

 Gatnárková, Brodská, Volovecká, Šoltysová 

 

 

 

Gymnastika  republikové finále Praha 8. 4. – 9. 4. 2017 

 

Umístění:  st. chlapci  1. místo v republice 

  Srovnal, Kadlec, West, Šenk 

 

 

 

  

Basketbal   Opava  /hoši –22. 3. 2017, dívky – 14. 3. 2017/ 

      

chlapci  2. místo  v okrsku 

Zíka, Piosek, Jelínek, Kavan, Lazecký,  

  dívky  1. místo v okrese  

Havlíčková, Hluchá A., Hluchá T., Magerová, Šoltysová, Kokešová, Bjalková, 

Kupková, Volovecká, Švehlová 
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AND1 Cup  Basketbal – 27. 3. 2017 dívky – 21. 3. 2017 hoši  Opava  

 

hoši  2. místo v okrsku 

 

dívky  1. místo v okrese 

Bjalková M., Kokešová, Brodská, Šťastná, Šoltysová, Valíková, Magerová, 

Stoklasová, Baroňová, Kašpárková 

 

 

 

Halový atletický čtyřboj – Havířov 24. – 25. 3. 2017 

 

  mladší dívky: Bittnerová Michaela 2. místo  

Langerová Ema 8. místo     

  mladší hoši: Šenk Richard  1. místo 

    Halátek Pavel  2. místo 

  starší dívky: Baroňová Markéta  5. místo 

    Šoltysová Aneta 6. místo 

  starší hoši: Plaček Matyáš  5. místo 

    Zíka Jan  8. místo  

  Družstvo školy   1. místo 

 

 

 

Minifotbal dívek 2017 –7. 4. 2017 – Opava 

Umístění:  1. místo 

Havlíčková, Šimečková, Bartáková E., Šťastná, Bjalková, Kupková, Chovancová, 

Poláková, Šoltysová, Kuličková 

 

 

 

Minifotbal dívek 2017 – 20. 4. 2017 – Nový Jičín 

Umístění:  2. místo v kraji 

Havlíčková, Šimečková, Bartáková E., Šťastná, Bjalková, Kupková, Jančarová, 

Šoltysová, Kuličková, Binderová 

 

 

 

MC Donald´s Cup – Opava 

Umístění:   17. 5. 2017 I. kat – 5. místo v okrese 

Halda, Urbanec, Kern K., Kern B., Lazar, Šejda, Jaroš, Warisch J., Miške, Bureš, 

Klein, Polák 

  10. 5. 2017 II. kat – 3. místo v okrsku 

Vaněk, Schwan, Hoblík, Vícha, Můra, Hodný, Borovský, Hellebrandt, Kroutil, 

Kovalčík, Habura 

 

 

 

Atletický čtyřboj  - okresní finále – Opava 22. 5. - 24. 5. 2017 
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Umístění: st. žákyně 1. místo v okrese 

Bartáková, Kunzová, Šimečková, Kupková, Bjalková 

  st.žáci  1. místo v okrese 

  Zíka, Vavříček, Záruba, Plaček, Vláčil  

  ml.žáci  1. místo v okrese 

  Kavecký, Šenk, Šárka, Chalupa, Beneš   

ml.žákyně 1. místo v okrese 

  Gatnárková, Langerová, Schusterová, Kněžínková, Navrátilová J   

 

 

 

Štafetový pohár 2017 –9. 5. 2017 – Opava 

Umístění:  2. místo 

Tomáš, Henzl, Hazucha, Šindelář, Hrbáč, Matýsek, Jaroš, Haloda, Finsterlová, 

Slaninová, Magerová, Burešová, Blagová, Zajícová E., Olšinová, Chalupová 

 

 

 

Štafetový pohár 2017 – 16. 5. 2017 – Ostrava 

Umístění:  2. místo v kraji 

Ozaniak, Henzl, Hazucha, Šindelář, Hrbáč, Matýsek, Jaroš, Haloda, Finsterlová, 

Slaninová, Magerová, Burešová, Blagová, Zajícová E., Olšinová, Chalupová 

 

 

 

Orientační běh  - okresní finále 9. 5. 2017 Opava 

  družstvo školy  1. místo v okrese 

Valík A., Kostka, Jelínek, Binderová, Klechová, Cetlová, Jančarová 

 

 

 

 

Atletický čtyřboj 4. a 5. tříd  3. 5. 2017 Opava 

 

Umístění:  žáci  1.  místo v okrese 

  Hrbáč, Henzl, Matýsek, Šindelář 

  žákyně  3. místo v okrese 

  Finsterlová, Slaninová, Štěrbová, Rábová 

 

 

 

 

Pohár rozhlasu – okresní finále – 10. 5. 2017 - 12. 5. 2017 Opava 

 

Umístění: starší žákyně 1. místo v okrese 

Hluchá A., Krusberská, Hromadová, Gatnárková, Baroňová, Valíková, Brunová, 

Bittnerová, Šoltysová, Cihlářová, Havlíčková 

   

mladší žákyně 1. místo v okrese 
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Schusterová, Strnadel, Herudková, Víchová, Vyklická, Bartošová, Navrátilová J., 

Klechová, Luzarová, Bartáková 

  starší žáci 2. místo v okrese 

Černík, Gruň, Herák, Solný, Vojáček, Srovnal, Šárka, Špilháček, Vícha, Zamazal, 

Záruba, Zíka 

mladší žáci 1. místo v okrese  

Halátek, Solný M., Beneš, Skalička, Hazucha A., Kavan Š., Kavecký, Šenk, 

Glocman, Gužiak, Friedel, Vláčil O. 

 

 

 

 

Pohár rozhlasu – krajské finále 18. 5. 2017 Opava  

 

Umístění: starší žákyně 1. místo v kraji 

Hluchá A., Krusberská, Hromadová, Gatnárková, Baroňová, Valíková, Brunová, 

Bittnerová, Šoltysová, Cihlářová, Stoklasová, Šimečková 

  mladší žákyně 3. místo v kraji 

Schusterová, Strnadel, Víchová, Bartošová, Navrátilová J., Klechová, Luzarová, 

Novotná, Galvasová, Hendrychová 

starší žáci 1. místo v kraji 

Gebauer, Zíka, Srovnal, Herák, Špilháček, Černík, Záruba, Šárka, Vojáček, Piskoř, 

Zamazal, Vícha 

mladší žáci 1. místo v kraji  

Halátek, Solný M., Beneš, Skalička, Hazucha A., Kavan Š., Kavecký, Šenk, 

Glocman, Gužiak, Friedel, Vláčil O. 

 

 

 

 

Republikové finále Poháru rozhlasu -  Kladno  5. 6. – 6. 6. 2017 

Umístění: starší žáci 1. místo v republice  

Plaček, Záruba, Piskoř, Gebauer, Vícha, Zamazal, Gruň, Herák, Špilháček, Zíka, 

Srovnal, Šárka 

  starší žákyně 1. místo v republice 

Brunová, Baroňová, Šoltysová, Hluchá A., Hromadová, Bittnerová, Valíková, 

Krusberská, Volovecká,  Gatnárková, Havlíčková, Cihlářová  

  mladší žáci 1. místo v republice 

Halátek, Gužiak, Beneš, Skalička, Hazucha, Kavan, Glocman, Hančil, Kavecký, 

Šenk, Friedel, Vláčil 

    

 

 

Hurá na Zlatou tretru – 27. 6. 2017 - Ostrava 

 

  Družstvo školy:  3. místo 

  Henzl J., Hrbáč K., Hodný V., Borovský J., Onderka K., Šindelář J., Jakubík M.,  

Matýsek J., Vontrobová E., Finsterlová E., Štěbrová N., Slaninová E., Magerová K., 

Pavelková H. 
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní finále – 19. 4. 2017 Opava 

   

  Družstvo školy:  2. místo  

Chalupa, Šárka, Halátek, Šenk, Gatnárková B., Bittnerová, Brunová, Schusterová 

 

 

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské finále – 7. 6. 2017 Havířov 

   

  Družstvo školy:  1. místo  

Chalupa, Šárka, Šenk, Kavecký, Gatnárková B., Bittnerová, Brunová, Schusterová 

 

 

 

Atletický trojboj 2. – 3. tříd – okresní finále – 14. 6. 2017 Havířov 

   

  Družstvo školy:  4. místo  

Haloda, Tylšar, Bureš, Gronský, Martináková, Racko, Štanclová, Moore 

  

 

 

 

Liga sportu 2016/2017 – celoroční soutěž 

ZŠ ve vybraných sportech 

 

1. místo 
 

 

 

 

 

 

Část VIII. 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí a dalších kontrolních orgánů 
 

a) inspekční činnost provedena ČŠI                        -  

b) kontrolní činnost provedena ČŠI   - 

c) kontrola provedena odborem kontroly MMO - 

d) kontrola provedena KÚ MSK   - 

e) další kontroly   

 

Dne 06. 09. 2016 byla provedena kontrolní činnost z OSSZ – na období 2013 - 2016 
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Část IX. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

A) Základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze stát. rozp. 

 
 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2016     

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 
zpět 

 na účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno  

k 31. 12. 2016 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2016 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace  
a návratné 

finanční 
výpomoci 

při 
finančním 
vypořádání 

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2 

  Neinvestiční dotace celkem 26 650 862,00 0,00 26 650 862,00 26 650 862,00 0,00 

  v tom:           

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 25 984 000,00 0,00 25 984 000,00   0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 18 547 000   18 547 000,00 18 547 000,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 58 000   58 000,00 58 000,00 0,00 

           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 7 379 000   7 379 000,00 7 379 000,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená 
potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí  
na rok 2016 

    0,00   0,00 

33025 
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 2016 

    0,00   0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků  
v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních 
škol 2015 

    0,00   0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy  
do vzdělávání v základních školách a v nižších 
ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 

    0,00   0,00 

33044 Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2016 

    0,00   0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů 
ve školách a metodiků – specialistů 
ve školských poradenských zařízeních  
na období leden - srpen 2016 

    0,00   0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů 
ve školách a metodiků – specialistů 
ve školských poradenských zařízeních  
na období září - prosinec 2016 

    0,00   0,00 

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků 
RgŠ v roce 2016 

666 862,00 0,00 666 862,00 666 862,00 0,00 

  

     z toho: 
          

           a) platy zaměstnanců 492 149   492 149,00 492 149,00 0,00 

           b) ostatní (pojistné + FKSP) 174 713   174 713,00 174 713,00 0,00 

33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - 
Excelence základních škol 2016 

    0,00   0,00 

33166 Soutěže     0,00   0,00 
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Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2016     

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 
zpět 

 na účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno 

 k 31. 12. 2016 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2016 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace  
a návratné 

finanční 
výpomoci 

při 
finančním 
vypořádání 

33435 Zajištění podmínek základního vzdělávání 
nezletilých azylantů, osob požívajících 
doplňkové ochrany, žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany na území ČR a dětí 
cizinců umístěných v zařízení pro zajištění 
cizinců na rok 2016 

    0,00   0,00 

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění  
do základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu Evropské 
unie na rok 2016 

    0,00   0,00 

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 
a studenty se zdravotním postižením a děti, 
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 
na období leden - srpen 2016 - modul B 

    0,00   0,00 

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 
a studenty se zdravotním postižením a děti, 
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 
na období září - prosinec 2016 - modul B 

    0,00   0,00 

 
 

 

 
 

 

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

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2016 

Vráceno  
v průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 
31.12.2016 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

            

            

            

            

      

      

      

      

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet  

k 31.12.2016 

(stat.v. P1-

04)    

 
Zaměstnaci celkem ze státního 

rozpočtu 56,06 56,287   

 z toho:           pedagogičtí pracovníci x 47,595   

                        nepedagogičtí pracovníci x 8,692   
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B) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016 

Navýšení- 
snížení 

finan. 

plánu 
2016 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2016 v % 

Plán 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   417,36 0,00 312,06 729,42 729,42 174,77 0,00 0,00 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

           - prádlo, oděv, obuv     0,00 0,00         

           - knihy, učební pomůcky  10,00   11,57 21,57 21,57 215,70     

           - drobný  hmot. majetek 150,00   37,37 187,37 187,37 124,91     

           - spotřeba materiálů ostatní 257,36   263,12 520,48 520,48 202,24     

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)     0,00 0,00         

502 Spotřeba energie  1291,05 0,00 -179,99 1111,06 1111,06 86,06 150,00 64,90 

v tom - spotřeba vody        97,00   6,08 103,08 103,08 106,27 30,00 23,44 

           - ÚT a ohřev vody 765,00   -116,25 648,75 648,75 84,80 90,00 27,04 

           - spotřeba plynu 0,50   0,49 0,99 0,99 198,00     

           - spotřeba el. energie 370,00   -61,37 308,63 308,63 83,41 30,00 14,42 

           - pohonné hmoty a maziva 15,00   -8,94 6,06 6,06 40,41     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 43,55   0,00 43,55 43,55 100,00     

511 Opravy a udržování 700,00   843,90 1543,90 1543,90 220,56     

512 Cestovné 40,00   -33,74 6,26 6,26 15,65     

513 Náklady na reprezentaci     0,00 0,00         

518 Ostatní služby        834,12 0,00 -296,11 538,02 538,02 64,50 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 20,00   -10,63 9,37 9,37 46,85     

           - služby telekom. a radiokom. 135,00   -89,02 45,98 45,98 34,06     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní 18,00   0,00 18,00 18,00 100,00     

           - školení a vzdělávání     0,00 0,00         

           - nákup služeb ostatní 296,92   -94,15 202,77 202,77 68,29     

           - programové vybavení (DDNM) 65,00   -65,00 0,00   0,00     

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

           - internet 21,00   0,00 21,00 21,00 100,00     

           - správa sítě     0,00 0,00         

           - bankovní poplatky 22,00   -1,83 20,18 20,18 91,70     

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

           - PV 96,20   -39,48 56,72 56,72 58,96     

           - LV 160,00   4,00 164,00 164,00 102,50     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 75,94 0,00 -7,57 68,37 68,37 90,03 0,00 45,32 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00       45,32 

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 75,94   -7,57 68,37 68,37 90,03     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 25,82 0,00 -2,57 23,25 23,25 90,03 0,00 15,27 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     0,00 0,00       15,27 

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 25,82   -2,57 23,25 23,25 90,03     

525 Jiné sociální pojištění 0,32   1,09 1,41 1,41 441,56   0,25 

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,75 0,00 15,73 16,48 16,48 2196,67 0,00 0,68 

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,00 0,00       0,68 

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,75   0,28 1,03 1,03 136,67     
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Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016 

Navýšení- 

snížení 

finan. 
plánu 

2016 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2016 

Skutečnost 

k 31.12. 
2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2016 v % 

Plán 
2016 

Skutečnost 

k 31.12. 
2016 

(závěrka) 

           - školení a vzdělávání     11,46 11,46 11,46       

           - ostatní     3,99 3,99 3,99       

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

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

549 Ostatní náklady z činnosti 16,78 0,00 -8,78 8,00 8,00 47,68 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 16,78   -8,78 8,00 8,00 47,68     

          - ostatní     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 849,26   26,07 875,33 875,33 103,07 20,00 20,00 

558 Náklady z DDNM a DDHM 250,00   275,40 525,40 525,40 210,16     

Ostatní nejmenované položky 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100,00 0,00 0,00 

v tom       0,00 0,00         

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt     0,00 0,00         

Mensa 100,00   0,00 100,00 100,00 100,00     

Sportovní akce 180,00   0,00 180,00 180,00 100,00     

      0,00 0,00         

542 - jiné pokuty a penále     0,00 0,00         

nedočerpání v položkách celkem       0,00         

Náklady celkem 4781,40 0,00 945,49 5726,89 5726,89 119,77 170,00 146,42 

 

 

Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016 

Úpravy 

finančního 
plánu 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 
plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 
2016 v % 

Plán 2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 149,60   15,62 165,22 165,22 110,44     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 0,30   0,04 0,34 0,34 113,33     

Použití rezervního fondu do výnosů 20,00   55,92 75,92 75,92 379,60     

Použití investičního fondu do výnosů 410,00   873,91 1283,91 1283,91 313,15     

Použití fondu odměn do výnosů     0,00 0,00 0,00       

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   185,00 157,49 

v tom:      0,00 0,00         

 - pojistná událost     0,00 0,00         

 - poplatky za služby     0,00 0,00         

 -      0,00 0,00         

 - pronájmy     0,00 0,00     185,00 157,49 

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

v tom: - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

           - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy celkem 579,90 0,00 945,49 1525,39 1525,39 263,04 185,00 157,49 
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NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016 

Navýšení 
- snížení 

finan. 

plánu 
2016 zřiz. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2016 

Skutečnost 

k 31.12. 
2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2016 v % 

Plán 2016 

Skutečnost 

k 31.12. 
2016 

(závěrka) 

  4781,40 0,00 945,49 5726,89 5726,89 119,77 170,00 146,42 

          

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2016     

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 

2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2016 v % 

Plán 2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 
(závěrka) 

  
4201,50   0,00 4201,50 4201,50 100,00 15,00 11,07 

     

HČ-

dotace od 

zřizov. 

HČ-

dotace 

od 

zřizov. 

0,00  Zisk z DČ 

        Zisk z HČ   

          

Vypsat ostatní 

nejmenované položky  

z nákladů (finanční 

prostředky z jiných 

zdrojů- dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 

   

Plán 2016 

Navýšení 

finančního 

plánu 

2016 zřiz. 

  

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2016 

Skutečnost 

k 31.12. 

2016 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2016 v % 

  

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

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

 

 

 

Upravený hospodářský výsledek     

Hospodářský výsledek  

  

v Kč, na 2 des. 

místa 
 

   

 - z hlavní činnosti 0,00     

 - z doplňkové činnosti 11 072,67     

Celkem k 31.12.2016 před zdaněním 11 072,67     

Předpokládané zdanění celkem 0,00     

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 11 072,67     

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 11 072,67     

Transfer 33 915,00     

Upravený hosp. výsledek včetně 

transferu 44 987,67     
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Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2016 za IČ (v Kč) 

 

Ukazatel v plné výši     

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost  

od zřizovatele celkem na rok 2016 4 201 500     

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016 693     

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  6 063     

       

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

    

Ukazatel Stav k 31.12.2016 

Návrh na 

příděl ze ZHV 

2016 

Návrh na 

převod v roce 

2016 

Současný 

aktuální stav 

k datu 

zpracování  

Rezervní fond 85 369,40 11 072,67 x 85 369,40  

Fond odměn 3 309,00 0,00 x 3 309,00  

Investiční fond   59 523,69 x x 59 523,69  

Převod z rezervního do investičního fondu x x   x  
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C) Péče o svěřený a vlastní majetek 

 

 

Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem 

Běžné opravy a drobná údržba/oprava podlah, 
oken, kácení stromů, oprava lišt 

296 327,- 

Malování, nátěry, oprava WC, oprava dveří, ostatní 
opravy a údržba 

907 889,- 

 

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku 
z vlastních zdrojů 

Částka celkem 

Technické zhodnocení budovy „B“ vestavěné skříně 
 

78 408,- 
 

Technické zhodnocení docházkového systému „HM 
5/384-001“ 
 

161 160,- 

 

Investiční akce svěřeného a vlastního majetku 
ze zdrojů odboru investic MMO 

Částka celkem 

                                    -  -  

 
 
 
 

 

Část X. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

Název programu / projektu 
Způsob zapojení 

(doba trvání) 

Počet zúčastněných – přímo 
zapojených / dotčených 

(za celou dobu trvání projektu) 

žáků (dětí) pedagogů 
ostatních 

zam. 

- - - - - 

- - - - - 

 

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

 

 Mimoškolní akce 
pořádané školou 

(přednášky, kurzy, 
semináře, …) 

Obsahová náplň a cíle 
vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 
vzdělávání 

žáků 
(dětí) 

pedagogů ostatních  

- - - - - 

 
 
 

Část XII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financ. z cizích zdrojů 

 

Typ programu Název projektu 

Finanční prostředky v Kč 
(na celý projekt) 

celkem využité 

Státní fondy - -  -  

Program EU Projekt  OP VVV - Šablony 997 170,- 219 690,- 

Projekt MŠMT - - - 

Projekt MŠMT - - - 

Jiné projekty - - - 
 
 

 
 
Projekty, granty, sponzoři 
 

Mimorozpočtové 
zdroje 

Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

sponzor třídy Rodiče žáků 3.C 20 000,- 20 000,- 

sponzor třídy Rodiče žáků 5. A 15 000,- 15 000,- 

Průlezky ŠD Rodiče žáků školy 35 950,- 35 950,- 

Mimorozpočtové Název projektu Finanční prostředky 
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zdroje v Kč  

celkem využité 

sponzoři KND Klub nadaných dětí 8 500,- 8 500,- 

sponzoři sportu Sportovní zajištění ST     sponzor 1 75 790,- 75 790,- 

ostatní Výběr SRPDŠ 212 850,- 212 850,- 

ostatní  
(výběr Sdružení 
ST) 

Spoluúčast na sportovní vybavení žáků 36 602,- 36 602,- 

Spoluúčast na soustředění žáků 375 271,- 375 271,- 

Výběr příspěvků na provoz sport. tříd 388 000,- 388 000,- 

Členské příspěvky Sokol Opava 133 200,- 133 200,- 

 

 

 

Část XIII. 
 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání  
 
 

Organizace, s kterou PO 
spolupracuje (HZS, 

městská policie,  střední 
školy….)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího 
procesu 

Počet 
zúčastněných 

žáků (dětí) 

HZS  Požární prevence, krizové situace 316 

Městská policie Opava Dopravní výchova 147 

Čas proměn Dospívání 37 

MSŠZe a VOŠ, školní 
statek 

Advent, Den mláďat 425+ 403 

Knihovna P. Bezruče Knihovnické lekce 145 

Zimní stadion Bruslení 376 

Plavecká škola Leandros Plavání 228 

Úřad práce Profesní orientace 76 

SZŠ  
Prevence HIV, Světový den bez tabáku, 
Veselé zoubky 

183 

LŠU Hudební nástroje, výchovné koncerty 90 

Organizace, s kterou PO 
spolupracuje (HZS, 

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího 
procesu 

Počet 
zúčastněných 
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městská policie,  střední 
školy….)  

žáků (dětí) 

Abraka Muzika Hudebně preventivní program „Jak žijeme“ 214 

AZ HELP 
Komunikace a řešení problémů, vztahy ve 
třídě, prevence užívání návykových látek  

310 

Slezské zemské muzeum Přírodovědné programy 92 

SVČ Husova  Den zvířat, Canisterapie + Péče o zvíře 228 

Městská policie Opava 
Vlastní bezpečnost, vandalismus, 
záškoláctví, trestní odpovědnost 

312 

Dům umění  Výstavy výtvarného umění 155 

Slezské divadlo Divadelní představení 623 

Loutkové divadlo Opava Kulturní pořady 155 

Policie ČR Policejní pohádky 87 

SŠ hotelnictví a služeb 
 a VOŠ  
SŠ průmyslová a umělecká, 
Slezské gymnázium, 
Mendelovo gymnázium 

Den profesí 76 

SVČ Jaselská Jarní lidové zvykosloví 271 

OHS Světový den hygieny rukou 55 

Come automaty Zdravá výživa, exotické ovoce 82 
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Část XIV. 
Účast na dalších akcích 

( vybráno z měsíčních plánů práce ) 

 
  
 září  

- Slavnostní zahájení školního roku 
- RF - Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV - Brno 
- Úřad práce - beseda pro 9. třídy 
- Adaptační program pro 5.a 6. ročníky 
- Vítání prvňáčků - organizováno MMO  
- Zahájení bruslení  
- PMEZ Juniorů (Portugalsko) 
- Opavská míle 
- Najdi si svoji kešku 
- Cyklistické soustředění 6.B,S - Hadinka 
- Atletické závody 4.kolo ml. žactva - Vítkovice 
- Družletka  Beskydské nebe u Trojanovic - naučná stezka 
- Den draků  
- Finále Velké ceny v atletice  (štafeta 8x200m) - Tyršův stadion 
- Policie ČR - Preventivní program pro 1. ročník „Pojďte s námi do muzea“  
- Okresní finále v přespolním běhu - Stříbrné jezero  

            
 
 
 

   říjen 
- KF v přespolním běhu - Břidličná 
- Memoriál Mirko Fišera - Háj ve Slezsku 
- Olympiáda partnerských měst - Liptovský Mikuláš 
- Planeta 3000 - Filipíny - kino Mír pro 6.- 8.ročník 
- Abraka muzika - Jak žijeme - Loutkové divadlo - pro 3.- 5. ročník 
- Dopravní výchova pro 4. ročník 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Den draků ŠD  
- Halloween pro 1.- 5. ročník 
- Družletka  Pevnost poznání Olomouc  
- Výběrové soustředění – Nová Ves 

 
 

 
listopad 
 

- Informa pro 9. ročník  
- Hasičský záchranný sbor -  Hasík - nácvik krizových situací pro 2.a 6. ročník 
-     Dobrodružné nocování v ŠD - Nej z listového těsta 
-  Sběr papíru – celoškolní 
- Slezské divadlo – „Popelka“ pro 5. ročník 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Okresní kolo Logické olympiády pro MŠ 
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- Soutěž ZOO Ostrava 
- Exkurze - Česká televize Ostrava pro 8. ročník 
- Okresní finále ve stolním tenise ZŠ - herna TJ Sokol Kateřinky 
- Velká cena Opavy pro talentovanou mládež MSK - Tyršův stadion 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Slavnostní předávání Slabikářů  
- Zahájení plaveckého výcviku pro 2. ročník 
- AZ Help - Vztahy ve třídě, řešení konfliktů, prevence užívání návykových látek             

pro 6.- 9.ročník 
- Fyzika pro předškoláky z MŠ  
- Slezské divadlo „Mrazík“ pro 2. ročník 
- Drumbeny  - pro 1. ročník 
- Okresní finále v plavání chlapců a dívek  ZŠ – 1.a 2. stupeň – Městské lázně 
- Svátek s. Martina aneb přijede na bílém koni 
- Výroba dárků - Tříkrálová sbírka pro Charitu 
-     Advent na Zemědělské škole v Opavě  /MSZeŠ a VOŠ/ - vystoupení školního  
      sboru + břišních tanečnic  
- ŠD - Adventní věnce - dílna pro rodiče 
- Policie ČR - Preventivní program pro 1. ročník 
- Olympiáda z dějepisu  
- Krajské finále v plavání chlapců a dívek 2. stupně - Karviná 
 
 
 

prosinec 
- Jazyková soutěž – Šternberk 
- IT workshop pro žáky 8.- 9. ročníku (SŠPu) 
- Prevence HIV pro 9. ročník - Střední zdravotnická škola 
- Slezské divadlo „Broučci“ pro 1. ročník 
- Čertovský den ve ŠD 
- Okresní finále ve florbalu (smíšená družstva) – 1. stupeň  
- Mikulášská nadílka 
- Vyhodnocení Ligy sportu ZŠ – Kulturní dům Na Rybníčku 
- Krajské finále ve stolním tenise dívek a chlapců II. kat.- TJ Sokol Kateřinky 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Finále východní konference (basketbalová liga přípravek) - Brno 
- Mensa školní testování IQ pro zájemce  
- Okrsková kola ve florbalu dívek  a chlapců ZŠ  
- Zpívá chasa naše - Kulturní dům Na Rybníčku pro 1. ročník 
- Okresní finále ve florbalu smíšených družstev 1. stupeň  ZŠ – ZŠ Otická 
- Vánoční laťka ve skoku vysokém chlapců a dívek - Tyršův stadion  
- Informační schůzka pro rodiče - Třída Opava 
- Den otevřených dveří – Třída Opava 
- Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídách 
- Vánoční zpívání – ŠD 
- Opavské Vánočky  
- Andělský den – Vánoční zpívání – 1.- 5. ročník 
- Divadlo pro rodiče 
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 leden 
   
- Projektový den - Den národů pro 2. stupeň 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Okresní finále ve florbalu dívek - ZŠ Otická 
- Týden sportování ve ŠD 
- Okresní kolo dějepisné olympiády 
- Okresní finále ve florbalu chlapců - ZŠ Otická 
- Projekt – Ohrožení savci pro 3.a 8. ročník 
- Plavání ŠD 
- Olympiáda v anglickém jazyce 
- Olympiáda v matematice  
- Zeměpisné olympiáda  
- Sportovní týden v ŠD 
- Krajské finále ve florbalu dívek ZŠ - Hala ZŠ Mařádkova 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
-     Pevnost Boyard pro ŠD 
- Schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd - zájemci o Třídu Opava 
- Preventivní program Městské policie - Vandalismus pro 7. ročník 

      
 
 
únor 

 
- Lyžařský výcvik nesportovních tříd - Dolní Morava  
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Okresní finále ve šplhu 1. stupeň ZŠ dívek a chlapců - ZŠ Šrámkova 
- Olympiáda v Čj – okresní kolo - ZŠ Englišova 
- Okresní finále ve šplhu 2. stupně - ZŠ Šrámkova 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Okresní finále v miniházené 1. stupně ZŠ - Víceúčelová hala Opava 
- Olympiáda v německém jazyce  
- Den otevřených dveří v 1.A 
- Víceboj – MČR Praha 
- Zimní soustředění 7. B,S – Dolní Morava 
- Preventivní program Městské Policie - Záškoláctví pro 5. ročník 
- Beseda Policie ČR  - Trestní odpovědnost pro 9. ročník 
- Školní kolo v recitační soutěži  
- Ukončení plaveckého výcviku 4. ročník 
- Matmaraton - ZŠ Kylešovice - vybraní žáci 9. ročníku 
- Biologická olympiáda  
- Maškarní karneval ŠD - téma Strašidla 
- Preventivní program Městské policie - Vlastní bezpečnost pro 2. ročník 
- Vyhodnocení nejlepšího žáka ZŠ - Hláska SMO 
- Divadelní představení „Popelka“ pro 6. ročník 
- Okrskové kolo recitační soutěže 
- Okresní finále ve sportovní gymnastice chlapců  ZŠ - ZŠ Šrámkova 
- Okresní finále ve sportovní gymnastice dívek ZŠ - ZŠ Šrámkova 
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březen 
- Edukační program „Pojďte s námi do muzea“ (Památník P. Bezruče) pro 1.st. 
- Zimní soustředění 8.B,S - Praděd  
- Beseda Policie ČR  - Trestní odpovědnost pro 9. ročník 
- Návštěva předškoláků MŠ Olomoucká v hodině Tv 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Okrsková kola v basketbale chlapců a dívek ZŠ - určení ZŠ 
- Zimní soustředění 9.B,S - Praděd  
- Ukončení plaveckého výcviku 3. ročník 
- Anglické představení - kino Mír pro 1.a 2.stupeň 
- Schůzka pro rodiče předškoláků na MŠ Olomoucká 
- Bruslení pro přihlášené třídy 
- Preventivní program Městské Policie - Vlastní bezpečnost pro 2. ročník 
- Pohádkový sklep pro mateřské školky v ŠD 
-     Beseda se spisovatelem  Jiřím Šanderou pro 5.a 6. ročník 
-     Soutěž v Sudoku - ZŠ T.G.Masaryka 
- Ukončení plaveckého výcviku 2. ročník 
- Okresní finále v basketbale chlapců  ZŠ - ZŠ Englišova, ZŠ Mařádkova 
- ZOO Ostrava - přírodovědná soutěž  
- Krajské kolo v Matematické olympiádě 
- Přebor škol ve sjezdovém lyžování - organizátor ZŠ Vrchní 
- Halový atletický čtyřboj - Hač 
- Zimní soustředění 6.B,S - Barborka 
- Sportování s Medvídkem - akce školy pro předškoláky MŠ 
-  Družletka Brno technické muzeum  
-     Turnaje ve florbalu pro 3. třídy ŠD okresu Opava  
- Okresní finále v basketbale dívek  ZŠ - ZŠ Englišova 
- Zimní soustředění 5.B,S - Švýcárna  /březen – duben/ 
- Soutěž v Aj - Funny English pro 5. ročník - ZŠ Vrchní 

 
    
duben 

- Zimní soustředění 5.B,S - Švýcárna / březen – duben/ 
- Testování žáků SCIO - pátý ročník 
- Školní kolo v pěvecké soutěži „ Opavský skřivánek“ 
- Okresní finále ve volejbalu chlapců ZŠ - ZŠ Mařádkova 
- Matematická olympiáda - okresní kolo  
- Divadelní představení Memento (drogy) -preventivní program pro 8. ročník 
- Okresní finále ve volejbalu dívek ZŠ - ZŠ E. Beneše 
- Deutsch ist super - Němčina zajímavě pro žáky 6. ročníku 
- Ocenění nejlepšího pedagogického pracovníka ke Dni učitelů 
- Soutěž - Mladý zahrádkář - školní kolo 
- Okrskové kolo v pěvecké soutěži „ Opavský skřivánek“ 
- Okresní finále v minifotbalu dívek ZŠ - ZŠ Kylešovice 
- Republikové finále v gymnastice - Praha 
- Slezské divadlo „Noc na Karlštejně“ pro 7.a 8. ročník 
- Pečení Jidášů pro 1. třídy 
- Jarní lidové zvykosloví pro 1. stupeň /SVČ 
- Přijímací zkoušky na SŠ a SOU 
- Divadelní představení v domově pro seniory 
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- Okrsková kola ve vybíjené dívek 1. stupně ZŠ - určené ZŠ 
- Přijímací řízení do Třídy Opava 
- Okresní finále OVOV - ZŠ Englišova 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Okresní finále ve vybíjené 1.st. ZŠ smíšená družstva - ZŠ E. Beneše 
- Zápis do 1. tříd 
- Bezpečný pes - beseda pro 4.a 5. ročník 
- Štafetový pohár - šestičlenná družstva chlapců a dívek 1. st. ZŠ - Tyršův 

stadion 
- Volejbalová liga opavských ZŠ  
- Krajské finále minifotbal - Nový Jičín 
- Výchovný koncert - LŠU pro 1. ročník 
- Studijní poznávací zájezd - Anglie /duben,květen 
-     Taneční soustředění   
-     Přehlídka pohybových skladeb 
-  Družletka Ostrava - Loutkové divadlo  
-     Turnaje ve florbalu pro 5. třídy ŠD okresu Opava 

 
 
 
 
 květen 
 

- Studijní poznávací zájezd -  Anglie  
- Okrskové kolo v atletickém čtyřboji 6.- 9. tříd ZŠ - ZŠ Englišova 
- Sběr papíru – celoškolní 
- Okresní finále v atletickém čtyřboji 4.- 5. tříd ZŠ - ZŠ Englišova 
- Krajské finále ve volejbalu dívek -  Bílovec 
- Dopravní soutěž mladých cyklistů - Dětské dopravní hřiště - Malé Hoštice 
- Soutěž mladých zdravotníků 
- Mia festival - Olomouc - taneční soutěž s postupem do Prahy 
- Okresní finále v orientačním běhu ZŠ,SŠ - Městské sady 
- Květinový den - Český den proti rakovině 
- Okresní finále Poháru Rozhlasu chlapců a dívek ZŠ - Tyršův stadión 
- Dopravní soutěž ŠD okresu Opava 
- Okrsková kola MCD Donalds 1. stupně ZŠ - určené ZŠ  
- Počítačová soutěž Bajtík - ZŠ B. Němcové 
- Den otevřených dveří ČT Ostrava  
- Branný den – výběr žáků 8.A třídy 
- Okresní finále v minifotbalu MC Donalds ZŠ - FC Městské sady 
- Den matek - vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky  
- Krajské finále Poháru Rozhlasu chlapců a dívek ZŠ - Tyršův stadion 
- Výběr a zápis žáků do sportovních tříd - ZŠ Englišova 
- Dopravní výchova pro 3. ročník 
- Beseda - Světový den bez tabáku - Obecní dům - 4. ročník 
- Přehlídka ŠD Ostrava -  Matička 
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   červen 
 

- Den dětí – předávání sladkostí od SRPDŠ dětem 
- Loutkové divadlo „Popelka“ pro 3. ročník 
- Projekt Emise - uzavření školního roku 
- Taneční lekce pro 9. třídy 
- Keradost 
- Krajské kolo - soutěž mladý zdravotník 
- Škola v přírodě 1.A + 1.D 
- Dopravní výchova pro 3.a 4. ročník 
- Divadelní operní představení „Rusalka“ pro 9. ročník 
- Republikové finále Poháru Rozhlasu chlapců a dívek - Kladno 
- Schůzka pro předškoláky - Třída Opava 
- Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pro ZŠ - Havířov 
- Školní výlety 
- Školní klub – orientační běh - školní hřiště a okolí 
- Kouzelník pro ŠD  
- Den dětí – SŠHS a VOŠ Opava - restaurace Vesna  pozvánka pro 3.C 
- Okresní finále v atletickém trojboji 1. stupeň 
- Soutěž Merkur - SPŠ a SUPŠ  
- Okresní soutěže ŠD v atletickém čtyřboji    
- Výběrové soustředění – Černá hora pro 9. ročník  
- Veletrh vědy a výzkumu Olomouc - výběr žáků  2. stupně 
- Kavárna pro rodiče Třída Opava 
- Knihovnické lekce pro 3. ročník 
- Schůzka pro předškoláky - Třída Opava 
- Projekt „Den nevidomých“ pro 4.a 8. ročník 
- Vrškový výlet ŠD  
- Den Země pro 2. stupeň 
- Turnaj ve florbale ŠD okresu Opava - ZŠ Kylešovice 
- Hurá na Zlatou tretru - Vítkovice 
- Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd – KD Na Rybníčku 
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Část XV. 
 

Přílohy 

 

A) Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2016/2017 

 
  

Škola: Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace 

Adresa školy: Englišova 82, Opava 746 01 

Jméno ŠSP: Mgr. Klára Vančátová 

Funkce: školní speciální pedagog   Další funkce ve škole:            

Aktuální úvazek ŠSP: 1,0   Další úvazek ve škole: 

Počet žáků školy: 726 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dle statistického vykazování): I. 
stupeň - 9 žáků vyš. před 1. 9. 2016; 10 žáků s PO, II. stupeň – 17 žáků vyš. před 1. 9. 
2016, 11 žáků s PO 

Počet asistentů pedagoga pracujících na škole: 3 

 
1.  Jak hodnotíte postavení (pozici) ŠPP v rámci školy: 

Hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (1 - nejhorší, 10 - nejlepší) 
 
2. Jaká rizika pro činnost ŠPP ve škole registrujete: 
Rizika pro činnost ŠPP: 
 
Nedostatek času pro spolupráci pracovníků ŠPP (společná setkávání) 
 
Přínos ŠSP pro ŠPP a školu: 
 
Podpora v problémových oblastech žáků (vzdělávacích i výchovných), komunikace a 
spolupráce se zákonnými zástupci i pedagogy, metodická podpora, prevence rizikového 
chování (podpora vztahů v kolektivech tříd), příprava adaptačních kurzů  
 
3. Zapojení do DVPP – absolvované vzdělávací a výcvikové akce (ve školním roce):  
 
Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi 
Školní poradenské pracoviště v praxi 
Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk 

Jak připravit zápis do 1. třídy 
 
 
4. Náměty pro zajištění podmínek činnosti ŠPP (potřeby, požadavky na školení, 
příp. vlastní  
    záměry odborného růstu): 
  



   

 58 

Požadavky na vzdělávací akce, školení: 
Uvítala bych školení, kurz s praktickými aktivitami pro žáky, jaké možnosti, metody lze 
využívat v rámci reedukačních hodin, při práci s kolektivy tříd apod. 
 
5. Které diagnostické nástroje a didaktické testy jste nově pořídili nebo nově začali 
používat   
    v tomto školním roce: 

              -  
6. Zhodnoťte v procentuálním poměru rozložení poskytovaných poradenských 
činností     
    ŠSP/ŠP: 
    diagnostická činnost 15%  
    intervenční činnost 65%  
    metodická činnost 10%  
    ostatní, jiné činnosti (jaké) 10% komunikace s rodiči, pedagogy apod. 
7. Přehled odborných činností školního psychologa/spec. pedagoga v tabulkové 
části. 
a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta péče ŠSP: 
 

Kategorie žáků 

Celkový 
počet žáků, 
kterým byla 
věnována 

(poskytnuta
) péče 

z toho 
jednorázo

vě 

z toho 
opakova

ně 

z toho individuální 
péče 

(počet 
jednotlivých žáků 

– ne kontaktů) 

skupinová 
péče***  

(celkový počet 
skupin – ne 
zařazených 

žáků) 

MŠ      

ZŠ – 1. stupeň 99 5 94 10 20 

ZŠ – 2. stupeň 
* 

35 5 30 12 6 

SŠ      

Celkem 134 10 124 22 26 

 
 
b/ Počet odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání  
    (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metodické schůzky aj.) : 
 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče - konzultace 57 + tel. konzultace dle 
potřeby 

 

Rodiče – besedy, ostatní  2 

Učitelé 22 + každodenní setkávání 
dle potřeby 

 

Vedení školy  setkání dle potřeby 
(každodenně) 

 

SPC, PPP 2 + tel. konzultace dle 
potřeby 

 

Ostatní  6 (OSPOD, Policie ČR, 
školní psycholog) 
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c/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. jako 

nejčastější): 
 

Důvody Pořadí 

Školní zralost 7 

Problémy v osobnostním vývoji   6 

Vztahové obtíže 2 

Výukové problémy 1 

Poruchy učení 3 

Výchovné problémy a poruchy chování 5 
Péče o integrované žáky 4 

Profesní poradenství 8 

Mimořádné nadání 9 

Ostatní   

 
d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP:  
 

Zaměření  Počet aktivit 

Prevence školního selhávání 7 + pravidelné hodiny pedagogické 
intervence 

Depistáže, skupinová diagnostika 9 

Primární diagnostika 5 

Práce s třídou (bez diagnostiky) 27 

Reedukace, terapie 24 hodin týdně dle rozvrhu 

Konzultace, příp. pomoc v přípravě PLPP 
apod. 

8 

Součinnost v primární prevenci soc. - 
patolog. jevů  

v rámci práce s třídou  

Podpora vzdělávacích aktivit školy  

Pobytové akce s žáky mimo školu ne 

Koordinační činnost v rámci ŠPP dle potřeby stále 

Metodická činnost pro učitele dle potřeby stále 

Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ 
pro pedagogy/ rodičovskou veřejnost) 

2 

Tvorba metodických materiálů  

Zapojení do projektu školy 2 

Psaní zpráv, sdělení pro instituce pravidelně 

Jiné  

 
 
8. Zapojení školního psychologa/spec.pedagoga do aktivit v rámci prevence 
rizikových projevů chování: 
Speciální programy pro třídní kolektivy – zmapování, upevnění vztahů mezi spolužáky, 
spolupráce s pedagogy při zachycení problémových situací, individuální i skupinová 
komunikace s žáky dle potřeby 
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9. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah 
spolupráce): 
 

Instituce 
Ano-

ne 
obsah spolupráce 

PPP ano Komunikace týkající se žáků s PO 

sociální odbory a kurátor ano Rodinné potíže 

SPC ano Komunikace týkající se žáků s PO 

SVP ne  

psychiatr ne  

kliničtí psychologové ne  

nestátní organizace ano Besedy, preventivní akce 

Policie ČR ano Besedy, preventivní akce, řešení rodinných problémů 

CPIV (Centrum podpory 
inkl.vzd.)  ne 

 

VÚ (vých. nebo diagn.ústav) ne  

klinický logoped ne  

DD (dětské domovy) ne  

zdravotnická zařízení ne  

školy základní ano Spolupráce se ZŠ Havlíčkova – Den nevidomých 

školy speciální ne  

MŠ ano Setkání pro rodiče dětí předškolního věku 

Městská policie Opava ano Besedy, preventivní akce 

FOD ne  

zařízení sociální péče ne  

komise OSPOD ne  

komise komunitního 
plánování  ne 

 

DM (domovy mládeže) ne  

krizové centrum pro děti a 
rodinu ne 

 

intervenční centrum pro 
osoby ohrožené DN ne 

 

úřad práce ano Kariérové poradenství 

firmy, ostatní  ne  

 
10. Jiná sdělení:   --- 
  
V Opavě 26. 6. 2017       
  
                  Zpracovala:  Mgr. Klára Vančátová  
 
 
 
 
 
 



   

 61 

B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2016/2017 

 
Při přípravě programu prevence sociálně patologických jevů spolupracovala naše škola 
s paní Šimečkovou a paní Poláškovou, oblastními metodičkami prevence 
ŠPP pracuje ve složení:  
školní speciální pedagog - K. Vančátová 
výchovný poradce pro 1.stupeň -  L. Hutařová 
výchovný poradce -   J. Čížová 
metodik prevence -  I. Tramplerová 
školní psycholog  -  M. Ticháčková 
+ vedení školy 
Tito pedagogičtí pracovníci vytvořili funkční poradenské centrum, jehož členové se 
scházeli k poradám podle potřeby, minimálně jednou za měsíc. 
 
Primární nespecifická prevence: 
1. – 9. třídy třídnické hodiny – probíhají pravidelně 1x za 14 dnů (efektivní trávení 
volného času, bezpečnost při užívání mobilu, internetu,  práci s životními hodnotami, 
sebeuvědomění, nácvik krizových situací, pravidla chování, vztahy v kolektivu)  
K průběhu třídnických hodin je podle situace také přizvána školní speciální pedagožka. 
 
 
1. třídy Canisterapie, 
  Diagnostika vztahů ve třídě (ŠPP) 
  Preventivní program Komunikace a spolupráce v kolektivu (ŠPP) 
 
2. třídy Hasičský záchranný sbor - nácvik krizových situací 
  Vlastní bezpečnost - preventivní program Městská Policie Opava 
  Diagnostika vztahů ve třídě (ŠPP) 
  Preventivní program Komunikace a spolupráce v kolektivu (ŠPP) 
  Canisterapie, 
 
3. třídy Jak žijeme - hudebně divadelní program divadla Abraka muzika  
  Diagnostika vztahů ve třídě (ŠPP) 
  Preventivní program Komunikace a spolupráce v kolektivu (ŠPP) 
 
 
4. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, řešení konfliktů 

Jak žijeme - hudebně divadelní program divadla Abraka muzika  
Dopravní výchova 

  Projektový Den nevidomých - ŠPP 
  Canisterapie 
   
5. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, prevence netolismu 
 Jak žijeme - hudebně divadelní program divadla Abraka muzika  
  Adaptační den (ŠPP) 
  Záškoláctví - preventivní program Městské policie Opava 
  Canisterapie 
 
6. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, řešení konfliktů, prevence šikany 

Hasičský záchranný sbor - nácvik krizových situací 
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  Kyberšikana - hodiny informatiky 
  Nebezpečí návykových látek - hodiny Rv 
  Čas proměn - beseda o dospívání 
  Projekt Unplugged - zaměřený na protidrogovou prevenci -Rv 
  Adaptační den (ŠPP) 
   
7. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, žijeme zdravě 

Kyberšikana - hodiny informatiky 
            Nebezpečí návykových látek - hodiny Rv 

Projekt Unplugged - zaměřený na protidrogovou prevenci Rv 
  Vandalismus - preventivní program Městské policie Opava 
 
8. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, řešení konfliktů, prevence šikany 

Nebezpečí návykových látek - Rv 
  Projektový Den nevidomých - ŠPP 
  Kyberšikana - hodiny informatiky 
  Divadelní představení Memento (drogy) 
   
9. třídy AZ Help - Vztahy ve třídě, řešení konfliktů, prevence užívání  
                      návykových látek 

prevence AIDS - beseda a workshop (Střední zdravotnická škola)            
  Kyberšikana - hodiny informatiky 

Trestní odpovědnost - Policie ČR 
   
Šetření klimatu třídy a vrstevnické programy pod vedením K. Vančátové probíhaly 
napříč ročníky podle potřeby celý školní rok. 
 
Další nespecifická prevence: 
 
Kroužky: 
Pohybové hry, Sportovní hry, Vaření, Keramika, Informatika, Volejbal, Gymnastika,   
Sborový zpěv, Debrujáři, Zdravotnický kroužek, Přírodovědný kroužek. 
Žáci, kteří mají zájem o dění ve škole se pravidelně scházejí. 

Redakční rada školního časopisu Hop  - 11 žáků, p.uč. Gracová 

Žákovský parlament   - 24 žáků, p.uč. Světlíková 

Školní akce: 

Sportování s medvídkem - pro předškoláky  učitelé, žáci 

Den matek       družina, učitelé 

Hallowen       družina 

Mikulášská nadílka - 9.třídy prvnímu stupni  p.uč. Světlíková + žákovský parlament 

Projekt Den národů      celoškolní  
 
V Opavě dne 28. 6. 2016   školní metodik prevence Ing. Ivana Tramplerová 
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C) Zpráva koordinátorů EVVO za školní rok 2016/2017 

 
 
 
 

 Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech – zajištěno v 
ŠVP, učitelé budují jednotlivé KK, zařazují do hodin průřezová témata a uplatňují 
projektové formy vyučování (viz ŠVP) 

 

 Samostatný předmět Ekologie – pro 9. třídy 1 hodina týdně     
-  seznamujeme se s globálními problémy Země 

 

 Celý školní rok probíhal projekt Emise 
       – emisaři z řad 7.A, 9. A + p. uč. R. Štenclová (SGO) 

 

 Recyklohraní – celá škola zapojena do sběru tonerů, baterií, elektrozařízení 
 

 Soutěž ve sběru hliníku – ŠD - 1. místo 
 

 Celoškolní akce sběr papíru – podzim a jaro 
 

 Škola v přírodě – procházky a exkurze v přírodě – 1.A, 1.D 
 

 Beseda Jak pečovat o rostliny – 2.D 
 

 Den Země: 
- nižší stupeň se zúčastnil Dne mláďat, malování na chodník, obhlídky zahrádek  
  v okolí školy. 
- ve 2. A a 3. třídách  proběhl projekt Adoptuj si jahodu 
- 6. třídy navštívily okolí Stříbrného jezera, kde proběhly hry s přírodovědnou  
   tématikou a žáci uklidili vytyčené úseky 
- 7. třídy navštívily třídící linku Technických služeb a prošly naučnou stezku  
   opavskými parky 
- 8. třídy plnily úkoly na naučné stezce Hvozdnice 
- 9. třídy se podílely na úpravě a úklidu na školním pozemku 
 

 Na nástěnce před učebnou přírodopisu je pro žáky školy k dispozici Přírodovědný 
zpravodaj vydávaný společností Natura Opava 

 v srpnu proběhne letní škola koordinátorů EVVO – zúčastní se I.Tramplerová 
 
 

 V  Opavě 28. 06. 2017     Ing. Ivana Tramplerová 
 
         Mgr. Monika Lhotská 
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D) Zpráva výchovných  poradců za školního rok 2016/2017 

 
Ve škole pracují 2 výchovní poradci – Mgr. Lenka Hutařová  působí jako výchovná 

poradkyně pro 1. stupeň a má v péči žáky 1. – 4. třídy a Mgr. Jana Čížová působí jako 
výchovná poradkyně pro 2. stupeň a má v péči žáky 5. – 9. tříd. Spolupracujeme se 
speciálním pedagogem Mgr. Klárou Vančátovou, metodikem prevence Ing. Ivanou 
Tramplerovou, s PPP v Opavě a  SPC v Opavě. 
 
I. stupeň 
V září byl vypracován seznam zdravotně ohrožených žáků a individuálně integrovaných 
žáků. Byla zkontrolována platnost všech posudků. Žádosti o kontrolní vyšetření v PPP 
byly podány v průběhu školního roku 2016/2017.  
 
Integrovaní žáci (žáci vyšetřeni před 1. 9. 2016) byli vřazeni do péče dyslektických 
asistentů. V letošním školním roce se na 1. stupni pracovalo s 14 integrovanými žáky, 
kteří byli rozděleni do čtyř skupin. S 1 žákem ve třídě 1.D pracovala asistentka pedagoga. 
 
Činnosti dyslektických asistentů vykonávala Mgr. M. Lhotská,  Mgr. L. Hutařová, Mgr. B. 
Heraltová, Mgr. Klára Vančátová. Speciální pedagog školy Mgr. Klára Vančátová se 
zabývala prací žáků ve skupinách a prací s třídními kolektivy.  
 
K 23.6.2017 je na nižším stupni evidováno 8 integrovaných žáků (vyšetřeni PPP před 1. 
9. 2016). Během školního roku absolvovalo kontrolní vyšetření 5 žáků, kteří byli zařazeni 
do podpůrných opatření 2. a jeden 3. stupně podpory. 1 žákyně přestoupila na ZŠ 
v Neplachovicích. 
 
V průběhu školního roku byly vytvořeny také skupiny pro žáky s podpůrnými opatřeními. 
 
K 23. 6. 2017 pracují v rámci pedagogické intervence 3 skupiny (Mgr. B. Heraltová, Mgr. 
K. Vančátová. Mgr. L. Hutařová) 
 
Žáci s podpůrným opatřením: 10 žáků 
(červnu přibyli 3 žáci s PO 2 (návrh poskytovaných PO je stanoven od září 2017)) 
PO 1            1 žákyně  
PO 2 7 žáků   
PO 3 1 žák  
PO 4 1 žák    
 
Ve škole pracují také 2 asistenti pedagoga – ve třídě 1.D p. Věra Polová a ve třídě 
 3.C p. Alena Polová   
 
Seznam zdravotně ohrožených žáků byl aktualizován v průběhu školního roku, je 
k dispozici všem vyučujícím v programu škola on-line. Na začátku školního roku byli 
všichni vyučující v daných třídách seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami a se 
zdravotními problémy žáků. V průběhu školního roku informovali třídní učitele o změnách 
vyučující ve třídě.  
 
Ve školním roce 2016/2017 byly stanoveny konzultační hodiny VP. Rodiče více využívali 
schůzky po individuální domluvě s výchovným poradcem.  
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Výchovní poradci se zúčastnili organizačních porad pořádaných PPP v Opavě. 
 
 
 
II. stupeň 
 
12. a 13. září 2016 navštívili žáci devátých tříd Úřad práce Opava, kde byli seznámeni 
s uplatněním studentů středních škol na trhu práce a měli možnost si vyzkoušet test 
profesní orientace. V průběhu měsíce září a října byli žáci  informování o možnostech 
studia na středních školách v opavském regionu, o otevíraných oborech a o náplni 
přijímacích pohovorů. Tyto informace byly také sděleny rodičům na třídních schůzkách 
dne 13. 12. 2016 , kterých se zúčastnili zástupci  některých opavských středních škol 
(Slezské gymnázium, Mendelovo gymnázium, Střední škola průmyslová a umělecká, 
Střední škola technická, Střední odborné učiliště stavební, Masarykova střední škola 
zemědělská a VOŠ, Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ, Střední zdravotnická 
škola). Informace o přijímacích pohovorech byly sděleny také třídním učitelům pátých a 
devátých tříd.  
 
 
Byla provedena kontrola platnosti vyšetření u žáků se specifickými poruchami učení. Tito 
žáci byli přiřazeni dyslektickým asistentkám p. uč. L. Rychtové, p. uč. E. Gracové, p. uč. 
M. Illíkové, p. uč. J. Špilháčkové, p. uč. R. Bednářové a p. uč. M. Pavlíčkové. Celkem bylo 
na II.stupni 17 žáků s normativem, 7 žáků s 1. stupněm PO, 3 žáci s 2. stupněm PO a 1 
žák s 3. stupněm PO. PPP. Dále byl také vypracován seznam žáků se zdravotními 
problémy. S žáky se specifickými poruchami učení a zdravotními problémy byli 
seznámeni všichni vyučující. 
 
 
Dne 29. 11. 2016  proběhl projekt „ Den profesí“. Žáci devátých tříd byli rozděleni do čtyř  
skupin a navštívili čtyři vybrané střední školy (Slezské gymnázium, Mendelovo 
gymnázium, Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ, Střední škola průmyslová a 
umělecká). Seznámili se nejen s nabídkou studijních a učebních oborů, které střední 
školy nabízí, ale i s praktickou výukou studentů a sami si některé pracovní činnosti 
vyzkoušeli.  
 
 
2. a 3. listopadu 2016 se žáci 9. tříd zúčastnili burzy škol, kterou každoročně pořádá 
Střední škola technická Opava, a které se účastní nejen střední školy Moravskoslezského 
kraje, ale také některé střední školy z jiných krajů. Dále žáci dostali informační brožury 
úřadu práce, kde mohli najít veškeré potřebné informace týkající se možnosti studia na 
středních školách Moravskoslezského kraje. 
 
 
Průběžně byl zjišťován zájem žáků o studijní a učební obory. V prosinci a lednu probíhaly 
individuální konzultace s žáky a rodiči o vhodnosti vybrané školy nebo oboru.  
S pololetním vysvědčením byly žákům rozdány přihlášky na střední školy. Byli také 
seznámeni se způsobem přijímacího řízení dle znění vyhlášky o přijímacím řízení. 
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V průběhu konání  přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků.  
 
V červnu 2017 opustí naši školu 80 žáků (76 žáků 9. tříd, 4 žáci 5. ročníku – byli přijati na 
osmileté gymnázium v Opavě). 
 
Přijati žáci podle typu školy 
Gymnázium   - 28 žáků (36,84%) 
SOŠ a maturitní obory - 39 žáků (51,32%) 
SOU    - 9 žáků   (11,84%) 
S možností studia na středních školách byli postupně seznamování také žáci osmých tříd. 
 
V Opavě 23. 6. 2016      Zpracovala: Mgr. Lenka Hutařová 
                                                                                            Mgr. Jana Čížová 
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E) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 
2016/2017 
 

Činnost školní družiny a školního klubu byla řízena ŠVP ŠD, ŠVP ŠK a celoročním 
plánem školy. 
V tomto školním roce pracovalo ve školní družině 8 oddělení  
a školní klub. 
V ŠD bylo zapsáno v 1. pololetí 211 dětí a v 2.pololetí 209 dětí. Ve ŠK bylo zapsáno 80 
žáků. 
 
Organizace ŠD a ŠK : 
 
Provoz  :  6.00  -   8.45 hod. 
              11.30  - 17.00 hod. 
 
Rozdělení oddělení : 
 
1. oddělení :     1.C                                           p. vych. Jana Vaněčková 
2. oddělení :     1.D                                           p. vych. Miroslava Běčáková       
3. oddělení :     3.A,3.B,3.C                              p. vych. Jitka J. Vajdová 
4. oddělení :     1.A                                           p. vych. Eva Kociánová 
5. oddělení :     1.B                                           p. vych. Lucie Vainarová 
6. oddělení :      2.C, 2.A                                  p. vych. Kateřina Šindelářová 
7. oddělení :      2.D, 2.A                                  p. vych. Vainarová Anna 
8. oddělení :      2.B, 2.A                                  p. vych. Mgr. Jakub Palkovič 
   
 školní klub                                                       p. vych. Mgr. Věra Rubáčková 
                                                                                            
 
Pracovní úvazky vychovatelek ve škole : 
 
p. vych. Eva Kociánová              -    20 hod.    
p. vych. Mgr. Věra Rubáčková      -    11 hod. 
 
 
 
Pracovní úvazky vychovatelek v ŠD : 
 
p. vych.  Jitka J. Vajdová   -  21 hod. 
p. vych.  Miroslava Běčáková -  30 hod. 
p. vych.  Lucie Vainarová   -  30 hod. 
p. vych.  Eva Kociánová   -  10 hod.   
p. vych.  Jana Vaněčková  -  30 hod.  
p. vych.  Věra Rubáčková  -  13 hod. 
p. vych.  Jakub Palkovič  -  30 hod. 
p. vych.  Kateřina Šindelářová -  15 hod. 
p. vych.  Anna Vainarová   -  12 hod.   
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Zájmové kroužky ŠD : 
 
 1. taneční kroužek  p. vych. M. Běčáková 
 2. počítačová grafika  p. vych. M. Běčáková 
 3. počítačová animace     p. vych. M. Běčáková 
 4. břišní tance   p. vych. M. Běčáková 
 5. keramika pro začátečníky   p. vych. J. Vaněčková 
 6. keramika pro pokročilé      p. vych. L. Vainarová 
 7. keramika pro rodiče s dětmi  p. vych. J. J.Vajdová 
 8. kreativ  p. vych. L. Vainarová 
 9. šachy / Klub deskových her  p. vych. J. Palkovič                        
10. gymnastika  p. vych. E. Kociánová                               
11. pohybové hry a jóga  p. vych. K. Šindelářová 
12. sportování s Jakubem  p. vych. J. Palkovič  
13. vaření  p. vych. J. Vaněčková 
14. tuláci    p. vych. L. Vainarová, J. Palkovič 
15. výtvarka        p. vych. J. Vaněčková 
16. keramika speciál      p. vych. L.Vainarová 
17. florbal        p. vych. J. Palkovič 
 
Práce jednotlivých kroužků se řídila vlastními plány činnosti. 
 
 
Práce a činnost ŠD : 
 
Práce ŠD byla především zaměřena na rekreační a zájmovou činnost.  
V každém oddělení byl kladen důraz na rekreaci dětí po vyučování  
/hlavně rekreačními pobyty venku/. 
 
Od října 2016 do května 2017 pracovaly všechny kroužky ŠD. Klub deskových her 
pracoval od února do června 2017. 
 
O nástěnky a výzdobu společných prostor se staraly p. vych. L. Vainarová, J.Vaněčková, 
 
Vychovatelky ŠD vypomáhaly škole suplováním za nepřítomné učitele. 
Paní vych. Eva Kociánová je pověřená ředitelem školy organizací sportovních akcí  
1.stupně. 
Paní vych. Eva Kociánová  v tomto roce pokračovala ve studiu vysoké školy. 
Vychovatelky ŠD se podílely na organizaci školních akcí. 
Sportování s medvídkem – p. vych.Kociánová, Běčáková,Vaněčková 
Organizace školního sběru papíru – p. vych. Kociánová 
Organizace akce ke Dni matek – p. vych. Vajdová 
Dílničky, vystoupení žáků a občerstvení ke Dni matek – všechny vychovatelky 
Pomoc tř. učitelům na školních výletech. 
Účast na okresních, krajských a národních přehlídkách tanečních souborů, zemského 
kola filmové amaterské tvorby  - p. vych. Běčáková 
 
 
 



   

 69 

Školní družina spolupracovala s domovem pro seniory Vesalius /1x taneční vystoupení, 
3x keramické tvoření/. 
Proběhla  přehlídka divadelních vystoupení jednotlivých oddělení ŠD. 
Vychovatelky se účastnily vzdělávacích akcí. 
Paní ved. vych. J. Vajdová pracuje v kabinetu vedoucích vychovatelek ŠD. 
 
 
Přehled akcí ŠD : 
 
Každý měsíc probíhala celodružinová výtvarná soutěž - práce byly vystaveny ve 
vstupních prostorách ŠD a chodbách školy.  
V  těchto soutěžích spolupracovali s dětmi rodiče. Výtvarnou soutěž vedla 
 p. vych. Vainarová. 
V tomto školním roce p. vych. Vaněčková pořádala 4 Družletky, naučná stezka 
Beskydské nebe u Trojanovic, Pevnost poznání v Olomouci, technické muzeum v Brně, 
Loutkové divadlo v Ostravě. 
 

ŠD se opět zapojila do sběru víček Pet lahví. Letos jsme nasbírali 440 kg víček. 
S lesníky Českých lesů uspořádala sběr kaštanů  p. vych.J. Vaněčková. Celkem jsme 
nasbírali 2225 kg kaštanů 
I v tomto školním roce se naše družina zapojila do sběru hliníku. Do sběrny Ritschny jsme 
dodali 240 kg a jsme první v  soutěži města Opavy. 
 
 
září :  Družletka  Beskydské nebe – p. vych Vaněčková, Palkovič, Běčáková 
                          Den draků – p. vych. Vajdová, Palkovič 
 Družletka  Pevnost poznání Olomouc – p. vych. Vaněčková, Vainarová, 

Palkovič 
 
říjen :  Dušičkový den – všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK                        
 
listopad :  Dobrodružné nocování v ŠD – všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK  
  soutěž pro maminky – nej z listového těsta 
  Adventní věnce dílna pro rodiče  
                           
 
prosinec :  Zpívání u vánočního stromu – všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK  
  Čertování v ŠD – všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK 
                           
      
leden :  Sportovní týden v ŠD – p. vych. Kociánová 
            Pevnost Boyard – p. vych. Palkovič 
                           
únor  :     Maškarní karneval / Strašidla/ - všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK  
                           
 
březen :  Pohádkový sklep pro mateřské školy – p. vych. Běčáková         
   a všichni výchovní pracovníci ŠD 
                          Družletka Brno technické muzeum – p. vych Vaněčková, Vainarová  
                          Organ. turnaje ve florbalu pro 3. tř ŠD okr. Opava – p. vych. Palkovič 
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duben :  Taneční soustředění –  p. vych. Běčáková  
                          Přehlídka pohybových skladeb – p. vych. Běčáková 

 Družletka Ostrava Loutkové divadlo – p. vych. Vaněčková, L. Vainarová 
Organ. turnaje ve florbalu pro 5.tř ŠD okr. Opava – p. vych. Palkovič 
 

květen :         Den matek (vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky) 
  – p. vych. Vajdová a všichni výchovní pracovníci ŠD a ŠK  
                         Přehlídka ŠD Ostrava – Matička – p. vych. Běčáková 
   výstava keramiky ke Dni matek  – p. vych. Vainarová, Vaněčková 

soutěž zručnosti v jízdě na jízdním kole – p. vych. Vaněčková         
 Den otevřených dveří ČT Ostrava – p. vych. Běčáková 

              
 
červen :    Den dětí – Kouzelník v ŠD 
                          Vrškový  výlet 2016  - p. vych. Vaněčková, Vainarová, Palkovič, 
                                                             p. vych.Běčáková 
  Organizace okresní soutěže ŠD v atletickém čtyřboji – p. vych. Kociánová 
                           
 
Naše školní družina organizovala a pořádala  
okresní ligu ŠD v atletice a okresní ligu ŠD ve florbalu 3.tř. a 5. tříd. 
 
Paní vych. Vajdová uspořádala 5. ročník přehlídky „KERADOST“  
  
             
 
Akce školního klubu : 
 
Ve školním klubu během celého roku probíhal projekt „Tradiční řemesla a práce v 
keramické dílně“ 
Nácvik divadla v anglickém jazyce „Housenka “ 
 
v  říjnu až prosinci                   Kurz přežití 
v  únoru až květnu                   Cesta domů – úkoly na mapě regionu 
v  březnu až dubnu                  Rodiče do školy – kadeřnice, horník, učitel chemie 
květen                                      Orientační běh kolem školy 
červen                                      Den otců – sídliště jako bludiště 
 
ŠK  spolupracoval se školní družinou na těchto akcích.  

- Dušičkový den 
- Čertovský den  

 
ŠK se  zapojil do sběru víček PET lahví a sběru hliníku. 
 
 
 
                                                                                                Jitka J. Vajdová 
                                                                                           vedoucí vychovatelka  
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F) Další významná ocenění a skutečnosti ve školním roce 2016/2017 
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S Výroční zprávou za školní rok 2016/2017 byl pedagogický sbor seznámen 
na  pedagogické radě dne 12. 10.  2017 
 
 
   Výroční zprávu školy schválila Školská rada dne 01. 11. 2017 
 
         
 

Výroční zprávu vypracoval spolu s pedagogickým sborem ředitel školy:  
Mgr. Jan Škrabal 


