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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

 

 

 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 
Základní škola Ilji Hurníka Opava, 

Ochranova 6 – příspěvková organizace 

Adresa školy: Ochranova 6, 746 01 Opava 

IČO školy: 70999236 

Telefonní kontakt: 553 714 065; 723 553 064 

Adresa pro dálkový přístup: 
e-mail: skola@zsochranova.cz 

IDS: bunmmvg 

Webové stránky školy: http://www.zsochranova.cz/ 

Zřizovatel školy: 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 

746 26 Opava 

Ředitelka školy: Mgr. Monika Jarošová 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

Mgr. Radim Kříž  

Výchovný poradce: Mgr. Petr Friedrich 

Školní psycholog: Mgr. Marie Müllerová 

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Kupčíková 

Koordinátor ICT: Mgr. Radim Kříž 

Koordinátor EVVO: Mgr. Radmila Šťastná 

Složení školské rady: 

Zástupci zřizovatele:  

Mgr. Lenka Mikulová, Mgr. Petr Láznička 

Zákonní zástupci žáků:  

Jana Fojtů, Ing. Vladan Šetka - předseda 

Pedagogičtí pracovníci:  

Kamila Světlíková, Roman Kubala 

Charakteristika školy: 

Základní škola, IZO 102 432 562 

Školní družina, IZO 120 003 601 

Školní klub, IZO 150 040 512 

Školní jídelna – výdejna, IZO 120 003 619 
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Základní škola Ilji Hurníka v Opavě je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, která je 

situována v klidné části města v blízkosti řeky Opavy. Jak již napovídá jméno mimořádné 

osobnosti v názvu školy, klima této základní školy je výrazně protkáno hudbou.  

Ilja Hurník (1922 – 2013) byl významný český hudební skladatel, klavírista, pedagog, 

spisovatel a dramatik. Vedle standardního vzdělávacího programu nabízí škola zájemcům 

o hudbu mimo jiné také upravený výchovně-vzdělávací program, díky němuž se mohou žáci 

více věnovat sborovému zpěvu, společné hře na flétnu, koncertování, vystupování na akcích 

školy i města a také navštěvovat různé kouty světa. V letošním školním roce zavítal pěvecký 

sbor Domino na mezinárodní festival European Choir Games do Švédska. 

Ve škole pracují pěvecké sbory MiniDomino (přípravný pěvecký sbor pro předškolní děti), 

Sluníčka, Cvrčci a Domino, děti tak mohou sborový zpěv pěstovat od 1. až do 9. třídy. 

Úspěchy našich sborů jsou často prezentovány v médiích.      

Škola je dobře technicky vybavena, ve všech třídách jsou dataprojektory a všichni 

pedagogové mají stálý přístup na Internet a při výuce používají moderní učební pomůcky. 

Součástí školy je také hudebna, dobře vybavená žákovská i učitelská knihovna, keramická 

dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy, která nabízí výběr ze dvou 

jídel. K pohybové aktivitě dětí je využíváno venkovní hřiště na Ochranově ulici a školní 

zahrada na Pekařské ulici.  

Velkou pozornost škola věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, při jejichž 

výuce učitelé postupují podle doporučení školských poradenských zařízení. V souvislosti 

s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou 

a speciálními pedagogickými centry. Učitelé usilovně pečují o nadané žáky a podporují jejich 

zapojení do nejrůznějších soutěží a olympiád. 

Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní učitelé včetně výchovného poradce, metodika 

prevence a školní psycholožky, kteří pomáhají žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci 

pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště. 

Pedagogický sbor doplňuje 6 asistentů pedagoga a 3 vychovatelky, které pečují o mladší žáky 

po vyučování ve školní družině. Zde mají žáci možnost zapojit se do řady různých tradičních 

kroužků, např. keramika či sportovní hry, nově nabízíme kroužky Malý badatel, jehož cílem 

je rozvíjet zájem dětí o přírodní vědy a techniku a Klub zábavné logiky a deskových her. 

V rámci projektu Sportuj ve škole se nabízí žákům možnost zahrát si během pobytu ve školní 

družině vybíjenou nebo se zapojit do pohybové průpravy a posilování. 

Nově na naší škole probíhá výuka psaní na klávesnici hmatovou metodou, tj. všemi deseti, 

pomocí programu ZAV. Cílem je, aby se žáci naučili ovládat celou klávesnici podle pravidel, 

aniž by se dívali na prsty. Po zvládnutí klávesnice se žáci zdokonalují a trénují vyšší rychlost 

psaní. Do kroužku psaní ZAV se zapojují žáci již na 1. stupni. Naše škola se také stala pilotní 

školou pro získání Certifikátu ZAV – Interinfo ČR o vykonání zkoušky z ovládání klávesnice 

PC. Podmínkou získání tohoto certifikátu je zvládnutí desetiminutového opisu s penalizací 50 

úhozů za chybu s 200 čistými úhozy za minutu. 

Pedagogičtí pracovníci jsou neustále motivováni k dalšímu vzdělávání jak v rámci 

krátkodobých kurzů, tak v rámci specializačního studia či rozšiřujícího studia na vysokých 

školách. V tomto školním roce jeden pedagogický pracovník zahájil rozšiřující studium 

speciální pedagogiky a jeden pedagogický pracovník absolvoval specializační studium 

pro školní koordinátory EVVO.  
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Naším cílem je poskytovat kvalitní vzdělávání a náplň pro volný čas našich žáků, a proto 

nabízíme: 

- výuku jazyka anglického od 1. třídy 

- zapojení žáků do nejrůznějších soutěží a olympiád dle jejich schopností a dovedností 

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které je realizováno v rámci 

partnerského projektu se Slezskou univerzitou v Opavě financovaného z EU 

a z projektu Podpora školních aktivit – Šablony II. 

- školu v přírodě (ozdravné pobyty) a lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně 

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. - 9. ročníku 

- adaptační kurzy 

- projektové dny 

- školní výlety a exkurze 

- basketbalovou přípravku pro žáky 1. stupně 
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZŠ Ilji Hurníka 

č. j. 356/07; Obor vzdělání 79-01-C/01 

 

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy 

Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

Pedagogičtí zaměstnanci 30 30 25,49 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

11 11 6,70 

3 3 1,13 

 

 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků 

nepatřících do 

spádového 

obvodu školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. tříd 

k 1. 9. 2019 

550 1 45 4 35 2 
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Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 25 24 0 1 

2. 28 24 4 0 

3. 25 19 6 0 

4. 23 19 4 0 

5. 23 13 10 0 

Celkem za 1 st. 124 99 24 1 

6. 22 10 11 1 

7. 43 25 17 1 

8. 40 13 26 1 

9. 38 10 27 1 

Celkem za 2. st. 143 58 81 4 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ  

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 
Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 3 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 22 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou s uměleckým 

zaměřením 
5 

Střední vzdělání s výučním listem 8 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 38 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 4 1,50 

3. 0 0 

 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

7 44 
 

0,16 
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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 

 Adaptační pobyty 

 Ozdravné pobyty 

 Lyžařský výcvikový kurz, 7. roč. 

 Lyžařský výcvikový kurz, 8. a 9. roč. 

 Lyžařský výcvikový kurz, 1. stupeň 

1 

2 

1 

1 

1 

 

25 

99 

32 

24 

36 

 

2 

8 

2 

2 

1 

 

 Práce se třídami, třídnické hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve třech termínech (11/2018, 2/2019 

a 5/2019) proběhly společné třídnické 

hodiny s lektorkou školního projektu 

Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí 

a mladistvých na školní rok 

2018/2019 Mgr. Renatou Ježkovou 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všechny třídy 

opakovaně 

 

 

 

 

 

 

 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

7. B 

8. B 

 

 

 

všichni třídní 

učitelé, asistenti 

pedagoga, školní 

psycholožka, 

metodik prevence 

 

 

 

 

 

 

 

9 (třídní učitelé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové dny: 

 

 Den s Horskou službou 

 

 

1 

 

 

40 

 

 

 

2 
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Besedy, přednášky a další programy s preventivní tematikou 

 

 

 

 

 

Datum  Třída Stručné hodnocení 

září - 

říjen 

Kraje pro bezpečný 

internet 

2. – 9. 

ročník 

Děti vyplňovaly dotazník o bezpečnosti 

na internetu. Zhlédly videa, pročetly si velmi 

dobře připravené materiály. Vyplnily kvízy 

a kvíz Plus.  

V krajském kole jsme získali 4. místo. 

6. 9. 
Světový den první 

pomoci 

8. A 

8. B 

9. A 

9. B 

U příležitosti Světového dne první pomoci 

(druhá sobota v září) studenti Lékařské fakulty 

UP v Olomouci přednášeli žákům o základech 

první pomoci s praktickými ukázkami. Žáci si 

vyzkoušeli resuscitaci raněného, dozvěděli se, 

jak komunikovat s pracovníky záchranné služby 

a také o mobilní aplikaci Záchranka. 

21. 9. 
Branná soutěž 

WOLFRAM 
9. A 

Branná soutěž ve vojenském prostoru Libavá - 

žáci si prověřili znalosti zdravovědy, topografie, 

vědomosti o Ostravské operaci a vojenské 

technice. Vyzkoušeli si svou fyzickou zdatnost. 

Soutěž byla doplněna např. laserovou střelnicí 

nebo střelbou z luku. 

10. 10. 
Hasík – prevence 

vzniku požáru 

2. A 

6. A 

Seznámení s riziky a předcházení vzniku 

požáru, pravidla ohlašování požáru, nebezpečná 

práce hasičů. Nechyběly praktické příklady ze 

života, ukázky a vzpomínky na povodně 

a obětavou práci opavských hasičů. 

říjen 

Dotazník: „Vnímání 

kyberkriminality na 

základních školách“ 

6. – 9. 

ročník 

Děti vyplňovaly on-line dotazník z oblasti 

kyberkriminality. 

 

19. 10. Bankéři jdou do škol 
8. A 

9. B 

Seznámení s pravidly bezpečného používání 

internetu (ochrana citlivých údajů, pravidelná 

změna hesel, podvodné webové stránky) 

23. 10. 

Vidíš mě – 

bezpečnost chodců 

na silnici 

 

1. A 

Děti se formou pohádky poučily, jak bezpečně 

přecházet přes silnici. 

6. 11. 
Bez cigaret – 

putovní výstava 
2. st. 

Výstava o škodlivosti kouření. 

6. 11. 
Jsme kamarádi, 

dodržujeme pravidla 
ŠD 

Pojem kamarádství, vytváření a dodržování 

pravidel 

13. 11. Jsme jiní 

výtvarný 

kroužek 

ŠD 

Děti si vyzkoušely malování s handicapem – 

jaké to je malovat slepý, bez rukou apod. 
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29. 11. 

Preventivní program 

u příležitosti 

Světového dne boje 

proti AIDS 

9. A 

9. B 

Probíhá ve spolupráci se Střední zdravotnickou 

školou: práce ve skupinkách, edukativní film 

1. 3. 

Drogová prevence: 

beseda s 

vězeňkyněmi 

9. A 

9. B 

Žáci si vyslechli životní příběhy žen, které byly 

závislé na drogách a páchaly trestnou činnost. 

6. 3. Beseda s policisty 4. A 

Prevence kriminality: 

beseda s policisty o trestných činech 

a přestupcích. 

6. - 7. 5. 

Projektový den 

s Horskou službou, 

Karlov pod 

Pradědem 

6. A 

8. A 

8. B 

Řešení problémových situací při pobytu 

v horách, pohyb v terénu, první pomoc, práce 

s mapou, využití aplikace GPS v terénu. 

7. 5. 
Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 
 

Soutěžilo se v disciplínách jízdy zručnosti, dle 

pravidel silničního provozu, první pomoci 

a testech. V oblastním kole v Malých Hošticích 

naši školu reprezentovala 2 družstva. Mladší 

žáci obsadili 5. místo a starší žáci se umístili na 

4. místě. 

10. 5. Dental prevention 2. A 

Preventivní program o ústní hygieně: 

Studentka oboru zubní lékařství LF UK v Praze 

dětem vysvětlila, proč a jak správně pečovat 

o své zuby a jak zvolit správný zubní kartáček. 

Teoretická část byla doplněna praktickým 

nácvikem technik správného čištění. 

21. 5.  Dětská kriminalita 7. A 
Tiskový mluvčí opavské policie René 

Černohorský 

21. 5.  Den bez tabáku 4. A 

Studenti opavské Střední zdravotnické školy 

seznámili žáky s negativními dopady kouření 

(plíce kuřáka). 

28. 5. 
Komunikace a 

vztahy 

1. A 

3. A 

Preventivní program připravený společností 

EUROTOPIA.CZ, o. p. s. mapující 

komunikační dovednosti žáků a jejich schopnost 

spolupracovat při plnění úkolů. 
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Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Vytvoření sítě inkluzívních škol v Moravskoslezském  

a Zlínském kraji 
3 

Umění komunikace (projekt MAP Opavsko II) 1 

Podpora práce asistentů pedagoga (projekt MAP Opavsko II), 

4 setkání 
6 

Podpora práce školních psychologů (projekt MAP Opavsko II), 

4 setkání 
1 

Zdravá svačina pro mého školáka (projekt MAP Opavsko II) 1 

Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU 

pro výchovné poradce ZŠ 
1 

Diagnostika školní připravenosti; varianta pro pedagogy škol 

a školní poradenská pracoviště 
1 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 

Systém správy dokumentů (elektronická spisová služba) 1 

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro všechny děti 1 

Hrajeme si s anglickou gramatikou 1 

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky 

z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného 

kulturního zázemí (projekt Slezské univerzity Přímá a jasná 

podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí,  

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) 

1 

Smysluplné bádání jako součást vzdělávání (projekt Odborné, 

kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK) 
1 

Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných 

opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání (projekt Slezské 

univerzity Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, 

rodiny, okolí, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) 

2 

Vzdělávání pedagogů v problematice šikany a jiných projevů 

rizikového chování v rámci projektu Podpora aktivit v oblasti 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mladistvých na 

školní rok 2018/2019 (ve dvou termínech: 11/2018 a 2/2019) 

24 

Metodická poradna 1 

Vzdělávání v oblasti ICT: společnost Microsoft v naší škole 15 

Hry pro rozvoj osobnosti dětí 1 

Experimenty a hry od nejlepších malířů světa II. 1 

Konference UČITEL-VÝUKA-INOVACE 

(Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra IKT) 
3 

Jak si poradit s nekázní dětí 1 

Sfumato®- Splývavé čtení® aneb letní soustředění 1 
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Intervenční a rehabilitační práce s třídním kolektivem  

(projekt MAP Opavsko II), 
2 

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS 5 

Jazykové vzdělávání učitelů AJ, strong waystage A 2.2 1 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 1 

 

 

 

 

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Přednášky a besedy 
 

 Ekologické výukové programy ve Středisku volného času (Tajemství lesa) 

 Edukační programy v ostravské ZOO 

 Mobilní planetárium 

 Planeta Země 3000: Myanmar – divoká cesta do barmské říše 

 Svět kolem nás: Írán – zahalená krása 

 Jeden svět na školách - dokumentární filmy o lidských právech, vzdělávací program 

společnosti Člověk v tísni o.p.s. 

 Beseda v jazyce anglickém o studijní cestě do severovýchodní Afriky, 

přednášeli 4 zahraniční studenti dánské univerzity (Španělsko, Litva, ČR) 

 Beseda o holocaustu 

 

 

 Literární lekce a besedy v Knihovně Petra Bezruče: „Maraton čtení“ 

v rámci Týdne knihoven 

 Edukační programy v Domě umění  

 Edukační programy a výstavy ve Slezském muzeu: Lovci mamutů ve Slezsku, 

Medvědí dobrodružství 

 Přednášky Slezské univerzity: Rozvoj prostorové představivosti, Prvočísla a jejich využití 

 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou 
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Adaptační pobyty žáků 
 

 Dvoudenní adaptační kurz v Mokřinkách (6. A, 8. B) 

 

 

Hudební, divadelní a jiná kulturní představení 
 

 Vítání prvňáčků v Loutkovém divadle: představení „O Sněhurce“ v provedení loutkoherců 

Malého divadélka Praha 

 Interaktivní hudební pořad Petra Drkuly: tradiční lidové hudební nástroje 

Děti si mohly vyzkoušet hru na jednoduchou píšťalu koncovku, píšťalu dvojačku, 

na strunnou kobzu nebo kovovou brumlu. 

 Program o historii hudebních nástrojů: manželé Helena a Karel Kocůrkovi 

 Představení ve Slezském divadle (Rusalka, Noc na Karlštejně, Babička drsňačka, 

Jak je důležité míti Filipa, Saturnin, Prodaná nevěsta) 

 

 

Školy v přírodě 
 

 Dotované ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně (Ekocentrum Rychleby) 

 

 

 

 

 

    
 

 

Lyžařské výcvikové kurzy 
 

 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku (Malá Morávka – Karlov, Jeseníky) 

 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. a 9. ročníku (Malá Morávka – Karlov, Jeseníky) 

 Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň (Tošovice) 
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Exkurze a výlety 
 

 Po stopách Jana Amose Komenského (přednáška v kostele sv. Josefa ve Fulneku 

a návštěva muzea v Přerově) 
 

"Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do 

toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej 

s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí." 
 

 Historická exkurze do adventní Vídně 

 Historická exkurze do adventní Olomouce  

 Exkurze do adventní Prahy (pamětihodnosti hlavního města, planetárium, adventní trhy) 

 Vánoce na zámku v Raduni 

 Exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě 

 Návštěva aquaparku v Bruntále 

 Exkurze do Prahy (návštěva letiště Václava Havla) 

 Exkurze do Okresního soudu v Opavě – účast na soudním přelíčení 

 Exkurze do ostravského Světa techniky (vzdělávací moduly Železo, Periodická soustava 

prvků, Vesmírná Odysea, Robotika, Šifrování) 

 Exkurze do Prahy (představení v hudebním divadle Karlín: Jak se dělá muzikál, návštěva 

Muzea voskových figurín, návštěva Muzea čokolády) 

 Na raftech po řece Opavě 

 Návštěva Městského útulku pro psy Opava  

 Exkurze do Brna (VIDA! zábavní vědecký park, Technické muzeum) 

 Návštěva Požární zbrojnice v Opavě 

 Exkurze do Slezského divadla v Opavě 

 Exkurze do Zdravotnické záchranné služby v Opavě 

 Návštěva židovského hřbitova v Opavě – prohlídka s odborným výkladem 

 Exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí 

 Návštěva Arboreta v Novém Dvoře – Kouzlo živých motýlů (komentovaná prohlídka) 

 Další výlety a cyklovýlety (Úvalno, Nový Jičín, …) 

 

 

Projekty 
 

 Happysnack: chladicí automaty na zdravou svačinku pro žáky 

v prostorách školy  
 

MLÉKO DO ŠKOL 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL (dodávky ovoce a mléčných výrobků 

do škol s doprovodnými programy a ochutnávkami) 

 

 TĚŠÍME SE SPOLEČNĚ: návštěva domova 

pro seniory Vila Vančurova o.p.s. v rámci 

projektu 72 HODIN - celorepublikový 

dobrovolnický projekt. 
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 Projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Měsíc filmu na školách probíhá v rámci vzdělávacího 

programu společnosti Člověk v tísni o.p.s. Jeden svět na školách.  

Seznamuje žáky s moderní historií české společnosti, která má za sebou desítky let života 

v diktaturách a navzdory této zkušenosti jakoby se z ní vytrácelo vědomí, že současná 

svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. 

V rámci projektu se žáci 8. B zúčastnili besedy s historikem Mgr. Jaroslavem Rotreklem. 

Beseda navazovala na projekci filmu Ztráta důstojnosti a seznamovala žáky s důsledky 

kolektivizace zemědělství a s perzekucí občanů v komunistickém Československu 50. let. 

 

 V rámci projektu Sportujeme spolu a jde to proběhl integrovaný turnaj v goalballu 

(kolektivní míčová hra pro nevidomé a slabozraké), ve kterém naši školu s klapkami 

na očích reprezentovali žáci 2. stupně Jakub Hanzlík, Alan Novák, Lukáš Rolný, Ladislav 

Daniš a Daniel Maďar. Svým bojovým výkonem získali pohár za 3. místo a Alan Novák 

byl vyhlášen králem střelců. 
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Akce organizované školou 
 

 Projektové dny:  

 

- Putování za skřítkem Podzimníčkem: ověřování získaných znalostí a dovedností 

v podzimní přírodě (1. ročník) 

 

- Rytířské slavnosti: žáci 1. a 4. ročníku si celý týden opakovali „rytířská“ pravidla 

slušného chování, etiketu, vyráběli masky a připravovali hostinu. Vše vyvrcholilo 

rytířským soubojem. 

 

- Projektový den u příležitosti 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

REPUBLIKY 
 

 

 

 

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Ve středu 31. října si žáci projektovým dnem připomněli 100. výročí založení 

Československé republiky. Během dne probíhaly v prostorách školy zajímavé výstavy, kde 

mohli žáci i veřejnost zhlédnout historické předměty, kočárky, hračky, nádobí, staré 

bankovky i mince, dobové fotografie, součásti lidových krojů i vojenského vybavení. 

Seznámili se rovněž s významnými českými osobnostmi. Expozice vizuální 

a zvukové techniky připomněla návštěvníkům dávné doby gramofonů, kotoučových 

a kazetových magnetofonů, diapozitivů, promítaček, psacích strojů, fotoaparátů na 

diafilmy, telefonů či meotarů. V jedné ze tříd byl instalován pokoj prezidenta Masaryka 

s obrázky, fotografiemi a knihami. Stará česká kuchyňka lákala k ochutnání chleba, 

brambor na loupačku či houbového kuby.  

Žáci 8. třídy připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně mnoho zajímavých prezentací, 

kvízů a úkolů a děti si během dne vyzkoušely třeba mletí kávy a máku, vážení na 

starožitných miskových vahách, vytáčení čísel sluchátkovým telefonem nebo jak těžkou 

žehličku měly kdysi hospodyňky.  

Vrcholem programu byl polední příjezd prezidenta T. G. Masaryka v dobovém kabrioletu 

v podání herce Slezského divadla v Opavě Martina Táborského. Prezident promluvil 

k žákům a pedagogům nastoupeným na vlajkami slavnostně vyzdobeném školním dvoře, 

zazněla česká a slovenská státní hymna a za zpěvu oblíbené prezidentovy písně Ach, synku, 

synku s doprovodem akordeonu byla provedena výsadba nové lípy na školní zahradě.  
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- Projektový den MAGICKÉ OSMIČKY 

Žáci vytvářeli výtvarná díla (malby, kresby) s tématikou osudových osmiček naší 

historie (1948, 1968), ale především u příležitosti 100. výročí založení 

Československé republiky (1918). 

 

- Projektový den STŘEDOVĚK 

Žáci se učili psát gotickým písmem, pro které si sami vyráběli duběnkový inkoust.  

 

 Koncerty školních pěveckých sborů 

 

 Matematická soutěž - celoroční školní soutěž 

 PLES školy (spolupořádaný Taneční školou Holos) 
 

 

 
 Výroba adventních věnců 

 Den otevřených dveří 

 Předškoličky pro předškoláky 

 Spíme a vaříme si ve škole 

 Sportujeme s rodiči 

 Ukázkové hodiny pro rodiče 

 Terénní cvičení: praktické využití 

získaných poznatků a dovednosti 

v terénu 

 Prodejní výstavky žákovských prací 

a výrobků 

 Sběry papíru a hliníku 

Ples KARNEVAL V RIU 

Naše škola spolu s Taneční školou Holos uspořádala 2. ročník společenského plesu, který 

se uskutečnil 12. ledna v KD Na Rybníčku. Užili jsme si vystoupení profesionálních 

kubánských tanečníků a výuku tance pod jejich vedením, dále se představili tanečníci z TŠ 

Holos s latinskoamerickými choreografiemi a úspěšný školní houslista Bohdan. 
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BAŤŮŽKOVÝ PROJEKT 

V rámci charitativní organizace 

Mary´s Meals se naše škola zapojila 

do BATŮŽKOVÉHO PROJEKTU, 

jehož cílem bylo předat dětem 

z nejchudších zemí světa použité, ale 

stále sloužící batůžky a naplnit je 

školními potřebami a oblečením. 

Téměř třicítka batůžků, vybavených 

doporučeným oblečením, školními 

i hygienickými potřebami a hračkou 

byla začátkem července předána 

pracovníkům projektu. 

ZAV JUNIOR 2019 

Naše škola se ujala organizace 19. 

ročníku Mistrovství ČR v psaní na 

klávesnici pro žáky ZŠ. Ve dvou 

soutěžních dnech, 30. a 31. května 2019, 

se u klávesnic vystřídalo téměř 50 žáků. 

Řízení a hodnocení soutěže se zhostili 

vzácní hosté: pan Jaroslav Zaviačič - 

předseda světové organizace Intersteno 

a paní Helena Zaviačičová – 

devítinásobná mistryně světa v psaní na 

počítačové klávesnici. 

 Mistrovství ČR v psaní na klávesnici ZAV JUNIOR 2019 

 

 

 Baťůžkový projekt pro Mary´s Meals 

 

 

 

 

Účast školy na dalších akcích 

 
 Sportovní, výtvarné, technické, přírodovědné, literární, pěvecké a další soutěže 

a olympiády, např. soutěž ve finanční gramotnosti, sudoku … 

sportovní soutěže: halová kopaná (Opavské vánočky, pořádá MMO), vybíjená, 

přehazovaná, skok do výšky (Skokan školy) 

výtvarné soutěže: Obrázek, který udělá radost hned dvakrát (téma Kouzelný úsměv), 

Šťastné stáří očima dětí, Můj sen o létání, Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 

atd. 

 Den stromů: kreativní podzimní dílny a výstavky v Sadech Svobody (14. 10.), výsadba 

stromů na Sv. Anně (2. 11.) 

 Tříkrálová sbírka: děti si za koledování vysloužily odměnu - bruslení na zimním stadionu 

 Vítání občánků 
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 Žák roku 2018: Tereza Holasová oceněna z rukou náměstkyně primátora Hany Brňákové  

 

 
   

 Účast na zasedáních Opavského zastupitelstva dětí a mládeže 

 Sbírka pro Městský útulek Opava pořádaná Studentskou unií Slezské univerzity v Opavě 

 U příležitosti Dne učitelů ocenilo město nejlepší pedagogické pracovníky. Ocenění 

pedagogové převzali v sále Městského domu kultury Petra Bezruče z rukou primátora 

Tomáše Navrátila upomínkové předměty a dárky. Slavnostní okamžik zpestřili svým 

vystoupením sólisté Slezského divadla v Opavě a cimbálová muzika ZUŠ Opava 

pod vedením oceněného pedagoga z naší školy Romana Kubaly.  

 Ukliďme svět, ukliďme Česko – úklid v okolí školy a kolem řeky (dobrovolnická úklidová 

akce, která probíhá na území celé České republiky) 

 Den Země 

 Na statku: program EVVO pořádaný spolkem Rozchodník z. s. 

 BLUDIŠTĚ – soutěžní pořad pro děti v České televizi Ostrava 

 

 TICHÁ AUKCE: na aukci s názvem Společně pro úsměv pro druhé byly draženy obrázky 

žáků 1. stupně naší školy. Výtěžek byl věnován Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou 

obrnou a centru Elim Opava o. p. s. Aukci pořádala Studentská unie Slezské univerzity, 

z. s. 

 Ponožkový den: u příležitosti Světového dne Downova syndromu 
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Účast školy na akcích pořádaných středními školami 

 

Masarykova střední 

škola zemědělská 
Den mláďat 

SPŠ stavební Účast v soutěžích „Bricks Game“ a „Bridge Builder Game“  

Střední škola 

průmyslová a umělecká  

Workshop ŽIVOT VE MĚSTĚ Zvíře ve městě (design, socha, 

kresba, hračka) 

Střední škola technická 

Účast v „Soutěži žáků základních škol v technických 

dovednostech“ 

Účast v soutěži „Opavský průmysl očima dětí“ 

INFORMA – přehlídka studijních programů středních škol 

Střední zdravotnická 

škola 

Preventivní program u příležitosti Světového dne boje proti 

AIDS (9. ročník)  

Preventivní program u příležitosti Dne bez tabáku (4. ročník) 

Střední odborné učiliště 

stavební 
Trh pracovních příležitostí 

Střední pedagogická 

škola a Střední 

zdravotnická škola svaté 

Anežky České 

Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké 

činnosti - PaedDr. Ivana Kleinová členkou odborné poroty 

Slezské gymnázium Piškvorkový turnaj 

 

 

 

Aktivity pěveckého sboru Domino  
 

7. - 8. 9. 

Workshopy s anglickým skladatelem, zpěvákem, sbormistrem a dirigentem 

Bobem Chilcottem (1955) v multifunkčním sále Slezské univerzity v Opavě.  

Workshopů se kromě pěveckého sboru ZŠ Ilji Hurníka Domino zúčastnil také 

pěvecký sbor Motýli ze Šumperka (sbormistryně Helena Stojaníková) a sbor 

Carmina z Rychnova nad Kněžnou (sbormistr Karel Štrégl). 

(61. ročník festivalu Bezručova Opava) 

9. 9. 

CAN YOU HEAR ME? 

Koncert dětských pěveckých sborů Domino, Motýli a Carmina s Bobem 

Chilcottem v kostele Sv. Václava. 

Název koncertu dala skladba Can you hear me?, která je doprovázena 

znakovou řečí.  

(61. ročník festivalu Bezručova Opava) 

4. 10. 
Vystoupení v domově pro seniory Domov Bílá Opava na Rooseveltově ulici 

u příležitosti Dne seniorů. 

20. 10. Vystoupení ve Skřipově 
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26. 10. 
Vystoupení při výsadbě památné lípy na prostranství u Katastrálního úřadu  

v Opavě u příležitosti 100. výroční vzniku Československé republiky. 

5. 11. Vystoupení na ustavujícím zasedání zastupitelstva v KD Na Rybníčku 

23. 11. Koncert v Radkově (koncert proběhl během výpadku proudu v úplné tmě) 

29. - 30. 11. 

Vystoupení na slovenském Chopku na pozvání oblastní organizace Region 

Liptov u příležitosti otevření lyžařské sezóny a 100. výročí založení 

Československa.  

 

 

12. 12. 

 

DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU 

Tradiční adventní koncert dětských pěveckých sborů MiniDomino, Sluníčka, 

Cvrčci, Domino a cimbálové muziky ZUŠ v KD Na Rybníčku (dopolední pro 

děti z MŠ a ZŠ a podvečerní pro rodiče a ostatní hosty). 

13. 12. 
Tradiční adventní koncert dětských pěveckých sborů Sluníčka, Cvrčci, 

Domino a cimbálové muziky ZUŠ v kostele Sv. Václava 

17. 12. Vystoupení na opavských adventních trzích 

19. 12.  Adventní koncert pro potěšení handicapovaných dětí ze ZŠ Dostojevského 

4. 1.  Vystoupení při zahájení Tříkrálové sbírky 

10.1. 
Koncert se ZUŠ Hradec nad Moravicí: kostel Sv. Petra a Pavla v Hradci  

nad Moravicí 

13. 1.  Koncert v Oldřišově 

28. 2.  Vystoupení při oceňování nejlepších žáků ZŠ za rok 2018 – Hláska 

7. 3. Vystoupení na pietním aktu u příležitosti 169. výročí narození T. G. Masaryka 

19. – 21. 3. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách 

11. 4. 

Vystoupení na Slezské univerzitě při zahájení Mezinárodní vědecké a odborné 

konference na téma Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu 

vzdělávání 

13. 4. Koncert pro MŠ Holasovice 

15. 4. Vystoupení na velikonočních trzích 

17. 4.  Jarní koncert pro potěšení handicapovaných dětí ze ZŠ Dostojevského 
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„KDYŽ NEMŮŽEŠ NASYTIT STO LIDÍ, NASYŤ JEN JEDNOHO.“ 

MATKA TEREZEA 
 

Myšlenka hnutí Mary´s Meals založeného v roce 2002 je jednoduchá: zajistit dětem jedno 

hodnotné jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přivést chudé děti do školních tříd, aby 

získaly vědomostí, které jim v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby.  

Pouhých 421,- Kč nasytí dítě na celý školní rok. 

23. 4. Vystoupení na pietním aktu u příležitosti výročí osvobození Opavy 

25. 4. Vystoupení na podporu mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals 
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Pěvecký sbor DOMINO vystoupil v srpnu 2019 na mezinárodním festivalu 

European Choir Games ve švédském Göteborgu 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

28. 4. Vystoupení na oslavě Dne Země 

10. 5. Vystoupení pro paní Helen Doron 

16. 5. Vystoupení na vernisáži výtvarnice Jitky Škarohlídové (Optik Skryjová) 

29. 5. Koncert pro Hospodářskou komoru 

13. 6. 
Koncert dětských pěveckých sborů naší školy v kostele Sv. Václava (MiniDomino, 

Sluníčka, Cvrčci, Domino) a cimbálové muziky ZUŠ Václava Kálika 

21. 6. 
Vystoupení na pietním aktu k uctění památky 70. výročí násilné smrti armádního 

generála Heliodora Píky  
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Aktivity školní družiny a školního klubu 
 

 

21. 9. 
Závody na koloběžkách a cyklovýlet do Kravař (v rámci Evropského 

týdne mobility) 

26. 9.  LOUČENÍ S LÉTEM tentokrát v indiánském duchu - zahradní slavnost   

5. 10. Festival her a hlavolamů v Obecním domě 

Říjen Kreativní podzimní dílny a úklid zahrady u příležitosti Dne stromů 

5. 11.  STRAŠIDÝLKOVÁNÍ  

9. 11.  Bowling (školní klub) 

16. 11. Vánoční keramika pro rodiče a žáky 

30. 11. Výroba adventních věnců: tvoření pro rodiče a děti 

5. 12. Čertovské tvořeníčko: výtvarné dílničky s Mikulášem 

24. 1. Ptáci v zimě – zimní vycházka ke Stříbrnému jezeru 

25. 1 Bowling (školní klub) 

6. 2. TALENTMÁNIE- přehlídka talentů školní družiny 

11. – 15. 2. Karnevalový týden 

27. 2. Okresní pěvecká soutěž školních družin 

20. 3. Jarní dostaveníčko s hlínou – keramika s rodiči 

7. 6. 
Kouzelná zahrada: projektový den v centru Holos, vernisáž výstavy 

Kouzelná zahrada v rámci celorepublikové akce Den otevřených zahrad 

 

 

 

Žákovská samospráva a informace 
 

 Pravidelná zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže 

 Informační nástěnky v prostorách školy a exteriérová informační skříňka 

 Internetová schránka důvěry – Školní vrba 
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Účast na olympiádách a soutěžích 
 

Název soutěže 

UMÍSTĚNÍ 

okresní (oblastní) kolo krajské kolo 
ústřední (celostátní) 

kolo 

SOUTĚŽE TYPU A 

A 1) Astronomická olympiáda  
kat. GH: 11. a 13 místo 

kat. EF: 13. místo 
 

A 2) Biologická olympiáda 
kat. D: 23. a 27. místo 

kat. C: 22. a 28. místo 
  

A 4) Dějepisná olympiáda 22. místo   

A 5) Fyzikální olympiáda kat. F: 8. místo, 12. místo   

A 9) Olympiáda v českém jazyce 
kat. I.: 36. – 38. místo a 54. 

místo 
  

A 10) Olympiáda v německém jazyce Kat. II. A:16 místo   

A 11) Pythagoriáda 

kat. 7. ročník: 

15. – 19. místo 

28. – 29. místo 

 

kat. 8. ročník: 

17. – 28. místo 

29. – 34. místo 

  

A 12) Soutěž v anglickém jazyce kat. I.A: 7. místo   
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A 19) Zeměpisná olympiáda 

kat. A: 9. místo 

kat. B: 21. místo 

kat. C: 25. místo 
  

SOUTĚŽE TYPU B    

B 4) Dopravní soutěž mladých cyklistů Účast   

B 14) Logická olympiáda Účast   

B 19) Přírodovědný klokan  Účast   

B 28) Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů – Dětská scéna 
účast    

B 34) Evropa ve škole 

- literární obor 

- výtvarný obor 

 

Výtvarný obor: 

Čestné uznání kolektivu žáků 

třídy 2. A 
 

SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI 

(ZAV) 
   

ŠENOVSKÝ DATEL: celorepubliková 

soutěž středních škol a talentovaných 

mladších  

  
4. a 5. místo 

Družstvo: 5. místo 

Meziškolní republiková soutěž  

Účast více než 200 škol z ČR 
  Družstvo: 2. místo 

26. mistrovství ČR OPEN ve zpracování 

textů (prosinec 2018, Praha) 

 

NOMINACE NA MS v italské SARDINII 

  

30minutový opis: 4. a 5. místo 

Audio Transcription: 

4. a 8. místo 

Korespondence a 

protokolování:6. místo 
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Celorepubliková soutěž pro 3. roč. SŠ 

a talentované mladší žáky v psaní na PC 

v Přerově 

  
Minutovky: 2. a 3. místo 

Opis 10 minut: 2. místo 

Mistrovství ČR v psaní na PC 

ZAV JUNIOR 2019 
  

Bodovaná soutěž: 1. a 2. místo 

Desetiminutové opisy: 

1. místo, 3 x 2. Místo  

a 4. místo 

Družstvo: 3. místo 

Mezinárodní soutěž INTERSTENO 

 
  

Vícejazyčný opis 

(15 cizích jazyků): 

5. a 6. místo 

Desetiminutový opis v češtině: 

7. a 8. místo 

Mistrovství ČR žáků 1. ročníků SŠ 

a talentovaných mladších ve zpracování 

textů na PC v Zábřehu na Moravě 

(účastnilo se 20 škol z celé ČR) 

 

 
 

Družstvo: 3. místo 

Dvouminutovky: 2. a 3. místo 

Opis 10 minut (penalizace 10): 

2. a 3. místo 

Opis 10 minut (penalizace 50): 

5. a 6. místo 

Opis 10 minut (penalizace 

100): 3. a 6. místo 

Kombinace: 3. a 4. místo 

Mistrovství světa ve zpracování textů na 

počítači - Cagliari, SARDINIE, ITÁLIE 

 

Účastnilo se přes 500 reprezentantů z 31 

zemí světa.  

  

Nikol Klementová: 

1. místo – záznam mluveného 

slova (Speed Capturing) 

2. místo – 30 minutový opis 

(penalizace 100) 

Adéla Klementová: 

3. místo – 30 minutový opis 

(penalizace 100) 

5. místo – Audio Transcritpion 

Competition 
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Název soutěže 

UMÍSTĚNÍ 

okresní (oblastní) kolo krajské kolo 
ústřední (celostátní) 

kolo 

PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

Opavský skřivánek: soutěž dětských 

lidových zpěváků: 

kat. I. (1. třída): postup do finále 

kat.II. (2. a 3. třída): postup do finále 

kat. III. (4. a 5. třída): postup do 

finále 

kat. IV. (6. a 7. třída): postup do 

finále 

kat. dua, tria:  

dua – postup do finále 

tria – postup do finále 

 

 

REGIONÁLNÍ FINÁLE 

 

kat. I. (1. třída): 1. místo 

kat. II. (2. a 3. třída): 4. místo 

kat. IV. (6. a 7. třída):  

1. místo 

Postupuje na soutěž dětských 

lidových zpěváků v rámci 

Slezských dnů v Dolní Lomné. 

kat. dua, tria: 

dua: 1. a 2. místo 

tria: 1. a 2. místo 

 

EUROTOPIA – pěvecká soutěž 
2 x 1. místo (duo, oktet) 

2 x 2. místo (sólový zpěv) 
  

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE    

Barevný podzim 2018 3. místo   

Cestování s prarodiči  4. místo  

Mé toulky za zvěří (celostátní soutěž Lesy 

ČR) 

 

 
 

5. místo (z celkového 

počtu 1152 obrázků) 

Živá voda  
Vítězné práce v internetovém 

hlasování 
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Voda pro život 

(celostátní výtvarná a literární soutěž) 
  

Výtvarná část: 

čestné uznání pro 

kolektiv žáků třídy 4. A 

Literární část: čestné 

uznání  

Požární ochrana očima dětí 

Literární část: čestné uznání 

kolektivu třídy 2. A 

Výtvarná část: kat. ZŠ I: 2. místo 

  

Opavský průmysl očima dětí 

(6. ročník fotografické soutěže) 

Hlasování návštěvníků OC 

BredaWeinstein: 1. místo  

(vítězná fotografie „Cesta do středu 

stroje“) a 2. místo 

  

OSTATNÍ SOUTĚŽE    

GLOBETROTTER 2018 

vědomostní soutěž v reáliích anglicky 

mluvících zemí 

letošní téma: Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

 účast  

Funny English Day (pořádá ZŠ Vrchní) žáci 5. A: 11. místo   

STUŽKONOSKA MODRÁ  

recitační soutěž 
účast   

Počítačová soutěž Bajtík 

(pořádá ZŠ B. Němcové) 
účast   

Ukaž, co umíš 

(soutěž v technických a rukodělných 

dovednostech, pořádá ZŠ Vrchní) 

3. místo   

Soutěž v technických dovednostech 

a elektro 2018 
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Branná soutěž WOLFRAM 2018  4. místo  

Kraje pro bezpečný internet logo 1. – 5. místo, postup do kraj. kola 4. místo  

Piškvorky (pořádá Slezské gymnázium) Družstvo: 4. místo   

Bridge Builder Game 

Bricks Game 

(pořádá Střední průmyslová škola stavební) 

16. místo 

5. a 8. místo 
  

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE    

O pohár náměstkyně primátora města 

Opavy (lyžařské závody v obřím slalomu) 

kat. mladší žáci: 3. místo  

kat. starší žáci: 3. místo  
  

Okresní přebor ve stolním tenise kat. nejmladší žákyně: 1. místo    

Šplh družstev – okresní finále 

starší žákyně: 4 místo 

mladší žákyně: 9. místo 

mladší žáci: 13. místo 

  

Sálová kopaná 4. místo   

Atletický čtyřboj – okresní finále účast   

Vánoční laťka – okresní finále 

soutěž ve skoku vysokém 

kat. žáci: 16., 24., 25. a 32. místo 

kat. ml. žákyně: 25. místo 
  

Goalball 

Projekt „Sportujeme spolu a jde to“ 
Družstvo chlapců: 3. místo   
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Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

 

Kontrola provedená KHS MS kraje se sídlem v Ostravě 

 

     Dne 20. 11. 2018 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nad plněním povinností plynoucích ze zákona 

č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdější předpisů. 

 

Předmět kontroly: 

     Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 65/2017 

Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Závěr: 

Na místě s kontrolovanou osobou projednáno orientační překročení koncentrace CO2 

a zajištění průběžného větrání tříd žáků.  
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Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Kč

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31. 12. 2018

Vráceno v průběhu 

roku zpět na účet 

kraje

Skutečně čerpáno k 

31. 12. 2018

Skutečně

použito 

k 31. 12. 2018

Předepsaná výše 

vratky dotace a 

návratné finanční 

výpomoci při 

finančním 

vypořádání

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

Neinvestiční dotace celkem 15 032 621,00 0,00 15 032 621,00 15 032 621,00 0,00

v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 15 032 621,00 0,00 15 032 621,00 15 032 621,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 10 730 086,00 10 730 086,00 10 730 086,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 202 535,00 4 202 535,00 4 202 535,00 0,00

33024
Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám 

dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
0,00 0,00

33038
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence 

základních a středních škol 2017 (modul SŠ)
0,00 0,00

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

Excelence základních škol 2018
0,00 0,00

33068

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných, na období leden - 

srpen 2018

0,00 0,00

33068

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných, na období září - 

prosinec 2018

0,00 0,00

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

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

33071
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

(leden - srpen 2018)
0,00 0,00

33071
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

(září - prosinec 2018)
0,00 0,00

33166 Soutěže 0,00 0,00

33435

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění 

do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu 

Evropské unie

0,00 0,00

33435

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých 

azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní 

ochrany na území ČR a dětí, žáků -  cizinců umístěných v zařízení pro zajištění 

cizinců

0,00 0,00

33457
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - modul B
0,00 0,00

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, 

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

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

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31.12.2018

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní)

Skutečně

použito 

k 31.12.2018

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání

33063

Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole - 

Šablony I. 819 785 802 964 16 821

33063

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora školních aktivit  

CZ.02.3X /0.0/0.0/18_063/0009896 - Šablony II. 1 339 711 0

Zaměstnanci za IČ
Limit počtu 

zaměstnanců

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2018 

(stat.v. P1-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 29,36 30,363

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 23,747

                       nepedagogičtí pracovníci x 6,617
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b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Náklady v roce 2018  (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2018

Navýšení- 

snížení finan. 

plánu 2018 

zřizovatel.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2018

Skutečnost k 

31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost 

k plánu 2018 

v %

Plán 2018

Skutečnost 

k 31.12. 2018 

(závěrka)

b c d f g h j k

189,54 0,00 40,51 230,05 230,05 121,37 3,00 5,43

0,00 0,00  

0,00 0,00  

13,10 12,11 25,21 25,21 192,44

45,94 -9,37 36,57 36,57 79,60

128,50 33,46 161,96 161,96 161,96 3,00 5,43

2,00 4,31 6,31 6,31 315,50

1034,20 0,00 -329,44 704,76 704,76 68,15 49,00 36,15

125,00 -19,54 105,46 105,46 84,37 8,00 5,38

0,00 0,00  

617,80 -244,87 372,93 372,93 60,36 22,00 15,17

282,90 -60,21 222,69 222,69 78,72 19,00 15,60

8,50 -4,82 3,68 3,68 43,29

0,00 0,00  

0,00 0,00  

544,26 32,29 576,55 576,55 105,93 6,00 15,86

10,00 -5,18 4,82 4,82 48,20

0,00 0,00  

352,90 -30,00 123,07 445,97 445,97 126,37 8,00 11,27

4,00 -1,19 2,81 2,81 70,25

14,44 -0,32 14,12 14,12 97,78 0,50 0,53

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

78,01 54,47 132,48 132,48 169,82 7,50 10,74

0,00 0,00  

0,00 0,00  

21,00 0,00 21,00 21,00 100,00

43,90 23,07 66,97 66,97 152,55

7,00 0,73 7,73 7,73 110,43

68,05 48,03 116,08 116,08 170,58

40,50 -1,72 38,78 38,78 95,75

76,00 -30,00 0,00 46,00 46,00 60,53

146,01 0,00 0,00 146,01 146,01 100,00 0,00 3,00

89,50 0,00 89,50 89,50 100,00 3,00

56,51 0,00 56,51 56,51 100,00

33,00 0,00 7,36 40,36 40,36 122,30 0,00 0,00

33,00 -2,57 30,43 30,43 92,21

9,93 9,93 9,93  

1,50 -1,01 0,49 0,49 32,67

4,79 0,00 4,96 9,75 9,75 203,55 0,00 0,00

1,79 0,00 1,79 1,79 100,00

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,00 0,06 0,06 0,06  

           - školení a vzdělávání 3,00 4,90 7,90 7,90 263,33

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

17,10 0,00 13,22 30,32 30,32 177,31 0,00 0,00

17,00 -2,48 14,52 14,52 85,41

0,10 15,70 15,80 15,80 15800,00

0,00 0,00  

364,09 17,11 381,20 381,20 104,70 7,00 11,22

86,91 110,05 196,96 196,96 226,63

100,00 1706,02 -25,92 1780,10 1780,10 1780,10 0,00 0,00

0,00 0,00  

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

327,91 -3,52 324,39 324,39  

1339,71 0,00 1339,71 1339,71  

38,40 -22,40 16,00 16,00  

0,00 0,00  

0,00  

2884,30 1676,02 -12,98 4547,34 4547,34 157,66 73,00 82,93

Účet - položky

nedočerpání v položkách celkem

Náklady celkem

Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ

Podpora školních aktivit – šablony II.

Zvyšování odborných znalostí pedagogů v problematice bezpečného klimatu

542 - jiné pokuty a penále

Ostatní nejmenované položky

v tom  

518  - náklady na účelový příspěvek - projekt

558 Náklady z DDNM a DDHM

549 Ostatní náklady z činnosti

v tom - pojištění (majetku, úrazové)

          - ostatní

528 Jiné sociální náklady

538 Jiné daně a poplatky (kolky)

551 Odpisy dlouhodobého majetku

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)

525 Jiné sociální pojištění

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)

v tom  - FKSP zaměstnanců

           - ostatní

v tom  - platy zaměstnanců

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto

           - PV

           - LV

521  Mzdové náklady (platy, OPPP)

           - výměna písku - otevřené zahrady

           - internet

           - správa sítě

           - bankovní poplatky

           - konzult., porad. a právní

           - školení a vzdělávání

           - nákup služeb ostatní

           - programové vybavení (DDNM)

518 Ostatní služby       

v tom- služby poštovní

           - služby telekom. a radiokom.

           - nájemné

           - ostatní (Specifikovat)

511 Opravy a udržování

512 Cestovné

513 Náklady na reprezentaci

           - náklady na práci s mládeží

           - ÚT a ohřev vody

           - spotřeba plynu

           - spotřeba el. energie

           - pohonné hmoty a maziva

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

           - drobný  hmot. majetek

501 Spotřeba materiálu  

v tom - spotřeba vody       

v tom - potraviny

           - prádlo, oděv, obuv

           - knihy, učební pomůcky 

           - spotřeba materiálů ostatní

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)

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

Plán 2018

Úpravy 

finančního 

plánu

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost 

k 31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

%

Plán 2018

Skutečnost k 

31.12. 2018 

(závěrka)

b c d f g h j k

71,10 -1,34 69,76 69,76 98,12

0,00 0,00  

0,70 0,07 0,77 0,77 110,00

12,00 8,58 20,58 20,58 171,50

250,00 0,83 250,83 250,83 100,33

0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  104,00 120,75

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  
0,00 0,00  

0,00 0,00  104,00 120,75

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 1706,02 -21,12 1684,90 1684,90  0,00 0,00

38,40 -22,40 16,00 16,00  

327,91 -3,52 324,39 324,39  

Podpora školních aktivit – šablony II. 1339,71 0,00 1339,71 1339,71  

4,80 4,80 4,80  

333,80 1706,02 -12,98 2026,84 2026,84 607,20 104,00 120,75

Plán 2018

Navýšení - 

snížení finan. 

plánu 2018 

zřiz.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost 

k 31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

%

Plán 2018

Skutečnost k 

31.12.2018 

(závěrka)

2884,30 1676,02 -12,98 4547,34 4547,34 157,66 73,00 82,93

Plán 2018

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost 

k 31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

%

Plán 2018

Skutečnost k 

31.12. 2018 

(závěrka)

2550,50 0,00 2520,50 2520,50 98,82 31,00 37,82

HČ-dotace 

od zřizov.

HČ-dotace 

od zřizov.
0,00 Zisk z DČ

Zisk z HČ

Plán 2018

Navýšení 

finančního 

plánu 2018 

zřiz.

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2018

Skutečnost 

k 31.12. 2018 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2018 v 

%

327,91 327,91 324,39  

1339,71 1339,71 1339,71  

38,40 38,40 16,00  

0,00  

0,00  

0,00 1706,02 0,00 1706,02 1680,10  

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

Výnosy celkem

v tom: Zvyšování odborných znalostí pedagogů v problematice bezpečného klimatu

Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole - šablony I.

Dar

 - pronájmy

Celkem

Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ

Podpora školních aktivit – šablony II.

Zvyšování odborných znalostí pedagogů v problematice bezpečného klimatu

 Výnosy 

NÁKLADY CELKEM 

a

Hlavní činnost

Hlavní činnost

ROZDÍL (náklady minus výnosy - 

HČ) 

Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...)

Použití fondu investic do výnosů

Použití fondu odměn do výnosů

Příjmy ze školného

Příjmy ze stravného

Úroky

Použití rezervního fondu do výnosů

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

v tom: 

 - pojistná událost

 - poplatky za služby

 - 

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Hlavní činnost

Hlavní činnost
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c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 

Oprava a údržba  
Částka 

celkem 

Oprava bojlerů – Pekařská 33 608,- Kč 

Čištění tartanového povrchu hřiště + lajnování – Ochranova 70 979,- Kč 

Oprava hlavního přívodu vody – Pekařská 8 702,- Kč 

Oprava sněhových zábran – Ochranova 54 377,- Kč 

Vyčištění žlabů, oprava střechy 6 558,- Kč 

Malování, nátěr soklů, nátěr zábradlí: Ochranova, Pekařská 48 579,- Kč 

Oprava zárubní, okna – Ochranova 17 110,- Kč 

Oprava WC u tělocvičny a v dílnách – Ochranova 119 863,- Kč 

Oprava tělocvičného zařízení  - Ochranova 8 367,- Kč 

Oprava dveří – Pekařská 120 078,- Kč 

Oprava klavírů  9 000,- Kč 

Ostatní opravy 116 953,- Kč 

 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa

0,00

37 820,00

37 820,00

0,00

37 820,00

0,00

37 820,00

0,00

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 37 820,00

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2018 za IČ (v Kč)

v plné výši

2 520 500

271

9 301

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

Stav k 31.12.2018
Návrh na příděl 

ze ZHV 2018

Návrh na převod 

v roce 2018

Současný 

aktuální stav k 

datu zpracování

112 175,64 37 820,00 x 112 175,64

67 696,00 x 67 696,00

183 813,12 x x 183 813,12

x x xPřevod z rezervního do investičního fondu

Ukazatel

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 

zřizovatele celkem na rok 2018

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)

Transfer

Fond investic

Upravený hospodářský výsledek

Ukazatel

Rezervní fond

 - z hlavní činnosti

Fond odměn

 - z doplňkové činnosti

Celkem k 31.12.2018 před zdaněním

Předpokládané zdanění celkem

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)
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Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Tabule Triptych – keramická 42 644,- Kč 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

Výměna oken tělocvična Ochranova 1 279 420,- Kč 

 

 

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

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 
ostatních 

zaměstnanců 

Přímá a jasná podpora 

školské inkluze – otázka 

školy, rodiny, okolí  
reg. č. 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/

0000239 

Partnerská škola 

Slezské univerzity 

v Opavě 

24 5 0 

Podpora rozvoje digitální 

gramotnosti 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/

0005366 

 

Spolupráce při 

realizaci projektu a 

pokusném ověřování 

učebních materiálů 

na podporu rozvoje 

digitální gramotnosti 

dětí a žáků MŠ, ZŠ a 

SŠ 

0 1 0 

 

 

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

 

 

Mimoškolní akce 

pořádané školou 

(přednášky, kurzy, 

semináře, …) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

 

 

žáků/

dětí 
pedagogů Rodičů 

Předškolička 

Adaptačně tematicky 

zaměřená školička pro 

předškolní děti 

17 0 17 
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Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

 

 
Název projektu 

 

státní fondy 
Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol  

- bezplatné poskytování ovoce a zeleniny a mléčných výrobků 

žákům 1. i 2. stupně 

programy EU 

 

Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na 

základní škole  
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003123) 
 

Podpora školních aktivit – Śablony II 

(CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009896) 
 

Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, 

okolí 

(CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) 

Partnerství se Slezskou univerzitou v Opavě: 

- doučování žáků 1., 5., 6. a 9…ročníku ohrožených školním 

neúspěchem 
 

jiné projekty 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 

u dětí a mladistvých na školní rok 2018/2019 

- týmové vedení třídnických hodin za účasti mentora 

- vzdělávání pedagogů v problematice šikany a jiných projevů 

rizikového chování 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje. 
 

Zasaď, pozoruj, vypěstuj 

- rekultivace školní zahrady 

Tento projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Opavy. 

Příjemcem je Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ochranova 

(SRPŠ), jehož je škola partnerem. 
 

Otevři oči, nastraž uši … 

- sedmidenní ozdravné pobyty pro 97 žáků v Ekocentru 

Rychleby 

- program s environmentálním zaměřením 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR. 
 

Sportuj ve škole 

- rozvoj pohybových aktivit dětí  1. – 5. třídy 

Tento projekt je řízen a podpořen z rozpočtu MŠMT ČR 

a administrován Asociací školních sportovních klubů 
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Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Organizace, se kterou 

PO spolupracuje 
Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Magistrát města Opavy 

Festivaly: Bezručova Opava, Další břehy 

Vystoupení na pietních aktech, vánočních a velikonočních 

trzích 

Měsíčník Hláska:  

Měsíčník Hláska: články o aktivitách školy 

Vítání občánků MDKPB - kulturní vystoupení 

Domino: vystoupení na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

Opavský Den Země 

Preventivní programy (Světový den boje proti AIDS) 

Sběr hliníku 

Sportovní soutěže (lyžařské závody v obřím slalomu, 

Opavské vánočky) 

OSPOD, Policie ČR, 

Městská policie 
Poskytování odborných a poradenských služeb při plnění 

úkolů vzdělávání; spolupráce v oblasti působnosti zákona 

o rodině PPP, SPC, SVP Opava 

SVČ Opava 

Činnost a aktivity sboru Domino  

Opavský skřivánek – soutěž lidových zpěváků 

Opavská dětská píseň 

Soutěže a olympiády 

Vzdělávací programy (EVVO, Vánoční lidové zvyklosti) 

Na raftech po řece Opavě (instruktoři ze SVČ) 

Mateřské školy 

Předškolička 

Cvičení dětí z MŠ Pekařská v naší škole 

Kroužek keramiky (pro děti z MŠ Pekařská) 

Karneval dětí z MŠ Pekařská v tělocvičně naší školy 

Základní školy 

Konzultace při přestupu žáků 

Spolupráce v rámci projektu se Slezskou univerzitou 

(ZŠ Edvarda Beneše Opava) 

Sdílení zkušeností pedagogů (ZŠ generála Zdeňka Škarvady 

Ostrava - Poruba) 

Vystoupení pěveckého sboru pro handicapované děti 

(ZŠ Dostojevského) 

Účast v soutěžích  

(Bajtík – ZŠ Boženy Němcové, Funny English Day  

a Ukaž, co umíš – ZŠ Vrchní, Voda pro život – ZŠ 

Šrámkova) 

Střední školy, vysoké 

školy 

Praxe studentů SŠ a VŠ ve škole a školní družině 

Prezentace středních škol pro žáky 9. ročníku 

Aktivní účast na akcích pořádaných středními školami 
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Slezská univerzita Opava 

Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka 

školy, rodiny, okolí“, tj. doučování žáků, DVPP 

Přednášky (matematika) 

Mezinárodní vědecká a odborná konference: Rodina, škola 

a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání 

Studentská unie Slezské 

univerzity v Opavě 

Sbírka pro Městský útulek Opava 

Tichá aukce 

Základní umělecká škola 

s.r.o., Krnov 
Výuka hry na hudební nástroje v prostorách naší školy 

Jazyková škola HELLO 

Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím, který 

jazyková škola HELLO zdarma věnovala naší škole. Kurzu 

se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnil žák 8. B. 

 
 

Slezské zemské muzeum: 

Historická výstavní 

budova 

Památník Petra Bezruče 

Výstavy a výukové programy pro žáky 

Soutěže („Stužkonoska modrá“) 

OKO Opava:  

Kostel Sv. Václava 

Dům umění 

Obecní dům 

Koncerty pěveckých sborů pro veřejnost 

Animační programy  

Výstavy 

Knihovna Petra Bezruče, 

pobočka Kateřinky 

Rozvoj čtenářské gramotnosti, besedy, pasování na čtenáře 

žáků 1. ročníků, půjčování knih, soutěže 

Slezské divadlo Opava Návštěvy divadelních představení 

Úřad práce Beseda o volbě povolání 

Hasičský záchranný sbor 

ČR – Územní odbor 

Opava 

Prevence v oblasti krizových událostí: 

- exkurze (návštěvy požární zbrojnice) 

- besedy (Hasík) 

- soutěže („Požární ochrana očima dětí") 

Charita Opava 

Tříkrálová sbírka: 

- kulturní program Domino 

- dárky pro koledníky 

- kolednické skupiny 

Návštěvy charitních dílen, kde děti pomáhají. 
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Domov Bílá Opava – 

domov pro seniory 

Kulturní vystoupení pro seniory, mezilidské a mezigenerační 

vztahy 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Soutěž (výtvarná, pěvecká) 

Preventivní program: Komunikace a vztahy 

Člověk v tísni o.p.s. 
Jeden svět na školách (dokumentární filmy o lidských 

právech) - projekt Příběhy bezpráví 

Památník Lidice 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava: téma 2019 – Chemie 

(výtvarná soutěž) 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

Šťastné stáří očima dětí 

(celostátní výtvarná soutěž) 

Fond ohrožených dětí 
Výtvarná soutěž „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“, 

téma: Kouzelný úsměv 

Mezinárodní křesťanské 

velvyslanectví Jeruzalém,  

z. s. 

Beseda o holocaustu 

Holos, z. ú 

Spolupořadatel společenského plesu 

Kouzelná zahrada: realizace projektového dne školní 

družiny a výstava výtvarných prací žáků v centru Holos 

Českomoravská 

myslivecká jednota, z. s. 

Celostátní soutěž Mé toulky za zvěří (obor výtvarný, poezie, 

fotografie) 

Aeroklub ČR 
Můj sen o létání 

(mezinárodní výtvarná soutěž) 

Umělecká agentura 

Karel Kostera 
Opavská dětská píseň 

Sdružení důlních a 

strojírenských 

technologií 

Soutěž „Opavský průmysl očima dětí“ 

 

Sázíme stromy, z. ú. Výsadba stromů v okolí města 

Rozchodník z. s. Vzdělávací programy EVVO 

Sportovní kurzy.cz Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň 

Basketbalový klub 

Opava 
Basketbalová přípravka pro žáky 1. stupně 

Dětské dopravní hřiště 

(Mírová, Malé Hoštice) 
Výuka dopravní výchovy 

Happysnack 

Come vending s.r.o. 
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

Planeta Země, o.p.s. 
Vzdělávací projekt Planeta Země 3000 

Myanmar – divoká cesta do barmské říše 

Svět kolem nás Vzdělávací projekt Írán - zahalená krása 

 

 

 

Zpracovala dne 26. 8. 2019                       

Mgr. Monika Jarošová                

                                                    ředitelka školy 


