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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 

 

Část I. 
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 speciální pedagog: Mgr. Jana Bláhová 

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 

mailto:skola@zsochranova.cz
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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 do Itálie. 

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

Pramínek, 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 hříště 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, speciálního pedagoga a psychologa, kteří pomáhají žákům a jejich zákonným 

zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského 

pracoviště. Pedagogický sbor doplňují 4 asistenti pedagoga a 3 vychovatelky, které pečují 

o mladší žáky po vyučování ve školní družině.  

     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 absolvoval specializační studium 

koordinátora informačních a komunikačních technologií.  

     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  

- školu v přírodě 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 27 27 23,42 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

10 10 6,50 

3 3 1,13 

 

 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2016 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků 

nepatřících do 

spádového 

obvodu školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. tříd 

k 1. 9. 2017 

550 1 38 3 24 1 
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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. 30 25 3 2 

2. 26 20 5 1 

3. 24 20 3 1 

4. 20 12 8 0 

5. 26 11 13 2 

Celkem za 1 st. 126 88 32 6 

6. 39 20 19 0 

7. 38 10 27 1 

8. 37 15 22 0 

9. 31 8 22 1 

Celkem za 2. st. 145 53 90 2 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ  

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

žáků 

Gymnázia 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 19 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou s uměleckým 

zaměřením 
4 

Střední vzdělání s výučním listem 7 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 31 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 6 2,2 

3. 0 0 

 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

9 90 0,33 
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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 

Pobytové semináře pedagogů: 

V rámci projektu „Učitel – spolutvůrce 

klimatu třídy“ 

1 0 26 

Adaptační pobyty žáků 4 87 5 

Práce se třídami, třídnické hodiny 

 

 1x proběhla diagnostika třídního 

kolektivu s lektorkou projektu „Učitel – 

spolutvůrce klimatu třídy“ Mgr. Renatou 

Ježkovou 

 1x proběhla diagnostika třídního 

kolektivu s psycholožkou Mgr. Martinou 

Černou 

89 
všechny třídy 

opakovaně 

všichni třídní 

učitelé, asistenti 

pedagoga, školní 

psycholožka, 

metodik 

prevence, 

speciální 

pedagožka 

Projektové dny: 

 Den s handicapem 

 Rekultivace školní zahrady  

(projekt „Zasaď, pozoruj, vypěstuj“) 

2 
celá škola 

2. stupeň 

všichni 

10 

 
 

 

Besedy, přednášky a další programy s preventivní tematikou 

 

 

Datum  Třída Stručné hodnocení 

21. 9. 
Hasík – prevence 

vzniku požáru 

2. A 

6. roč. 
 

5. 10. Dopravní výchova 4. A 
Zvládnuté cestování hromadnou dopravou, 

chování mimo školu 

12. 10. 

Hasík – prevence 

vzniku požáru – 2. 

část 

2. A 

6. roč. 
 

13. 10. 
Návštěva požární 

zbrojnice 
2. A  

13. 10. Hasičský sbor 4. A  

28. 11. 

Preventivní program 

u příležitosti Dne 

boje proti AIDS 

9. A 

Pořádá Střední zdravotnická škola: práce ve 

skupinkách, interaktivní diskuse, modelové 

situace, nácvik a trénink dovedností 

30. 11. 
Projektový den 

s handicapem 

1. – 9. 

ročník 

Děti si mohly vyzkoušet, jaké obtíže musí 

překonávat lidé se zrakovým, sluchovým či 

tělesným postižením. Žáci 9. A vedli stanoviště 

a byli spoluorganizátory. 
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únor - 

červen 

Zahájení výuky 

Unplugged v 6. 

ročníku 

6. A 

6. B 

Děti se formou her a diskuzí učily o prevenci 

návykových látek. 

14. 2. 

Exkurze – Azylový 

dům v Centru 

sociálních služeb 

Samaritán v Opavě 

9. A 

Žáci devátého ročníku navštívili Azylový dům 

pro muže na Nákladní ulici. Seznámili se 

s provozem tohoto zařízení, prohlédli si 

noclehárnu, nízkoprahové denní centrum, získali 

nové informace o sociální pomoci pro muže, kteří 

se ocitli z různých příčin v nepříznivé životní 

situaci.  

13. 4. 

Nebuď oběť 

(Prevence 

kyberšikany) 

6. A 

6. B 

Děti přednáška pana Látala tak oslovila, že si 

hledali další informaci o zmíněném příběhu 

dívky A. Todd, která nezvládla kyberšikanu 

svých vrstevníků a spáchala sebevraždu.  

19. 4. 
Než užiješ alkohol, 

užij mozek 

7. A 

7. B 

Prevence závislostí – přednáška o alkoholu - 

sděleny výhody a nevýhody alkoholu, kde se 

s ním setkáváme, co způsobuje… 

Děti i vyučující hodnotili akci jako příliš 

všeobecnou a nezajímavě podanou.  

15. 5. Den proti kouření 4. A 
Preventivní program- pořádala Střední 

zdravotnická škola Opava 

28. 5. Dopravní výchova 4. A 
Zvládnuté cestování hromadnou dopravou, 

chování mimo školu 

6. 6. 
Politika mládeže – 

„Kulatý stůl“ 

7. – 9. 

ročník 

Žáci diskutovali na předem stanovená témata 

(např. recyklace, rizikové chování, média, 

získávání informací, co by změnili ve městě za 2 

mil. Kč). Jejich úkolem bylo předložit co nejvíce 

nápadů. Některá témata žáky zaujala, jiná méně. 

Nápady se dále bude zabývat MMO. 
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Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Zásady vedení komunitního kruhu (třídnické hodiny, práce 

s kolektivem, klima třídy) 
25 

Centra kolegiální podpory: Společné vzdělávání 1 

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou 

třídy 
1 

Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení 1 

Inspirace do hodin VV 1 

Baví nás číst a hýbat světem 1 

Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 1 

Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie II 1 

Metodická poradna: „Jsme na školách připraveni  

na ochranu osobních údajů v souladu s GDPR?“ 
2 

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském  

a Zlínském kraji 
3 

Sdílení zkušeností pedagogů: návštěva partnerské školy 

v Ostravě) 
1 

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi  

a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného 

kulturního zázemí (v rámci projektu 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 

Chci (se) učit český jazyk v 1. – 3. třídě ZŠ 1 

Chci (se) učit matematiku v 1. – 3. třídě ZŠ 1 

Office 365 pro Adminy (online) 1 
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Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Přednášky a besedy 
 

 Tonda Obal (beseda o třídění odpadu) 

 Beseda s pamětníkem 2. světové války 

 Ekologické výukové programy SVČ Opava 

 Mobilní planetárium 

 Planeta Země 3000: Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky   

 Svět kolem nás: Kuba – dvě tváře svobody 

 Literární lekce a besedy v Knihovně Petra Bezruče („Dudek nikdy 

nespí a hlavně skvěle kreslí“ - beseda s ilustrátorem Adolfem 

Dudkem) 

 Poselství křesťanských Vánoc 

 Animační programy v Domě umění (Josef Čapek, Cestou do 

Betléma) 

 Edukační programy ve Slezském muzeu 

 Výstava ve Slezském zemském archivu k výročí vzniku 

Československé republiky 

 

 

Adaptační pobyty žáků 
 

 Společně na Lysou (pobyt žáků 9. A 

s přenocováním na Lysé hoře) – aktivita 

EVVO 

 Spíme v družině (stmelování prvňáčků) 

 Hrou ke vzájemnému poznání (6. B) 

 Spíme ve škole (6. A) 

 

 

 

Hudební, divadelní a jiná kulturní představení 
 

 Od baroka po dnešek (koncert opavských 

umělců Jana Hanouska – violoncello 

a Dominika Fajkuse – klavír) 

 Hudba šesti kontinentů (interaktivní 

hudební pořad Radima Zenkla – 

mandolína) 

 Představení ve Slezském divadle 

(Rusalka, Noc na Karlštejně, Zdravý 

nemocný, Broučci, Limonádový Joe, 

Kytice) 

 Anglické divadlo: Jack and Joe 

 Folk v české hudbě (koncert)  
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Školy v přírodě 
 

 Škola v přírodě pro žáky 3. ročníku 

(Velké Karlovice, Beskydy)  

 Škola v přírodě pro žáky 2., 4. a 5. 

ročníku (Zlaté Hory, Jeseníky) 

 

 

Lyžařské výcvikové kurzy 
 

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

 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. a 9. ročníku (Javorový vrch, Beskydy) 

 Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň (Tošovice) 

 

Exkurze a výlety 
 

 Návštěva Městského útulku pro psy Opava  

 Čistička odpadních vod v Opavě 

 Třídírna odpadu v Opavě 

 Azylový dům v Opavě 

 Požární zbrojnice v Opavě 

 Výlet samé zlato (Zlaté Hory, Rejvíz) 

 Pevnost poznání (interaktivní muzeum 

v Olomouci) 

 Dějepis v praxi (koncentrační tábor v polské Osvětimi)  

 Dějepis jinak – návštěva systému vojenského opevnění v Háji ve Slezsku (Dělostřelecká 

tvrz Padařov) 

 Ptačí rezervace – Zábřežské louky 

 Výlet do arboreta Moravské brány v polské Ratiboři v rámci ukončení česko-polského 

projektu Poznáváme krásy arboret  

 Výlety do Prahy (návštěva památek hlavního města, Národní technické muzeum, Království 

železnic, Muzeum Karla Zemana, plavba po Vltavě, po stopách UNESCA) 

 Výlety do Brna (VIDA! zábavní vědecký park) 

 Historicko-zeměpisná exkurze do Olomouce (Dóm Sv. Václava, Arcibiskupský palác, 

Sloup Nejsvětější Trojice (UNESCO) 

 Další jednodenní výlety (Úniková hra James Bond v Opavě, Jump Park Ostrava, Laser 

Game Ostrava, Bělá – cyklovýlet, ZOO Ostrava, Slezskoostravský hrad, Svět miniatur 

Miniuni, Wellness centrum Bruntál, Úvalno – Rozhledna Hanse Kudlicha …) 
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Zapojení školy do projektů 
 

 POZNÁVÁME KRÁSY ARBORET: česko-polský projekt 

 

 EDISON: světový projekt společnosti AIESEC 

 

 TĚŠÍME SE SPOLEČNĚ: návštěva 

domova pro seniory Bílá Opava v rámci 

projektu 72 HODIN - celorepublikový 

dobrovolnický projekt. 

 

Projekt TĚŠÍME SE SPOLEČNĚ byl také 

nominován na CENU GRATIAS TIBI – cena 

za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří 

pozitivně ovlivňují život ve společnosti. 

 
 

 Happysnack: dodávky výrobků zdravé 

výživy do škol prostřednictvím chladicích 

výdejních automatů  

- OVOCE A ZELENINA 

DO ŠKOL 

- MLÉKO DO ŠKOL 
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 SVĚTLO PAMĚTI: projekt české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 

Jeruzalém, beseda s Michalem Salomonowitzem – pamětníkem holocaustu, připomínka 

Dne památky obětí holocaustu (27. leden) 
 

 
 

 Projekt KROKUS: vysazování cibulek žlutých krokusů na školní zahradě jako připomínka 

obětí Holocaustu; tento světový projekt realizuje irská organizace Holocaust Education 

Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského 

muzea v Praze 
 

 

Další akce organizované školou 
 

 10. ročník celoroční matematické školní soutěže 

 Sběr papíru  

 Halloweenské (ne)strašení 

 Mikulášská nadílka 

 Projektové dny: ŽIVOT S HANDICAPEM, ZAHRADNÍ 

ARCHITEKTI 

 Koncerty školních pěveckých sborů 

 PLES školy (spolupořádaný Taneční školou Holos) 

 

 
 

 Vánoční tvořivá dílna 

 Výroba adventních věnců 

 Velikonoční tvořivá dílna 

 Den otevřených dveří 

 Den dětí 

 Předškoličky 

Společenský ples 

Naše škola spolu s Taneční školou Holos uspořádala 1. ročník společenského plesu, který 

se uskutečnil 13. ledna v KD Na Rybníčku. Užili jsme si vystoupení mistrů světa v salse 

a výuku tance pod jejich vedením, dále se představili tanečníci z TŠ Holos a pěvecký sbor 

Domino. 

 

Životní příběh pamětníka, který prošel třemi koncentračními tábory 

Ve středu 24. ledna proběhla na naší škole beseda s panem Michalem Salomonowitzem, 

pamětníkem holokaustu. Zástupkyně Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 

v Jeruzalémě, paní Jana Hlavková, představila projekt Světlo paměti, který vzděláváním 

o holokaustu bojuje proti soudobým předsudkům antisemitismu. 

Žáci 8. a 9. tříd se zatajeným dechem naslouchali vyprávění o strhujícím životním osudu. 

Pětaosmdesátiletý pamětník prošel třemi koncentračními tábory a absolvoval pochod 

smrti, který jen zázrakem přežil. V diskuzi děti kladly zajímavé dotazy a bylo vidět veliké 

zaujetí autentickým příběhem. Užitečným setkáním žáků s historií jsme si připomněli 27. 

leden - Den památky obětí holokaustu. 

http://test.icej.cz/lang_cs/clanek/8/29/70/
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Tříkrálová sbírka 

Stejně jako každý rok tak i letos 5. ledna se 

na zahájení Tříkrálové sbírky Charity 

Opava podílely i naše děti. Po slavnostním 

projevu ředitele charity Jana Hanuše 

a úvodních koledách sborů Domino a Cvrčci 

pod Ptačím vrchem se vydal průvod se třemi 

králi, zpěváky, dětmi, dospělými, bubeníky 

i velbloudem ke Slezskému divadlu, kde 

u živého BETLÉMA proběhlo další zpívání, 

předání královských darů jezulátku 

a vyzvání Opavanům, kteří mohli až do 

neděle 14. ledna dobrovolně přispět 

přicházejícím koledníkům do charitních 

pokladniček. Výtěžek letošní sbírky bude 

použit pro hospicovou službu nemocným a 

seniorům, pro mentálně postižené 

spoluobčany v péči terapeutické dílny 

Radost, na krizové centrum Naděje a pro 

handicapované osoby zaměstnané 

v chráněných dílnách. Naše děti se zapojí 

i do samotného koledování. 

 

Účast školy na dalších akcích 

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

olympiády 

 Hasiči čtou dětem (v rámci Dne požární bezpečnosti 2017) 

 Den stromů: sázíme stromy v okolí kaple Sv. Anny  

 

 Tříkrálová sbírka 

 

http://www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1625
http://www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1625
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Ocenění nejúspěšnějších žáků opavských 

škol 

Třináct nejlepších žáků opavských škol 

převzalo 1. března ocenění z rukou náměstka 

primátora Josefa Stiborského. Žáci získali 

pamětní listy, upomínkové předměty 

a peněžní poukazy. Byl oceněn také náš žák 

Matěj Vaňkát, který se v rámci reprezentace 

školy účastnil mnoha soutěží a okresních 

olympiád. Mezi největší Matějovy úspěchy 

patří 2. místo v recitační soutěži 

Stužkonoska modrá a rovněž jako druhý se 

umístil v soutěži o lidských právech Volit či 

nevolit. Kromě působení ve sboru Domino 

a dlouholeté hry na housle v opavské ZUŠ je 

Matěj ještě členem Opavského zastupitelstva 

dětí a mládeže. Ocenění si zaslouží i proto, 

že se aktivně zapojuje do mnoha školních 

aktivit a má též příkladné chování 

a vystupování. 

 Žák roku 2017: Matěj Vaňkát oceněn z rukou náměstka primátora na Hlásce 

 

 

 Vítání občánků 

 Potravinová sbírka pro klienty Charity Opava pořádaná Asociací studentů a přátel Slezské 

univerzity v Opavě v rámci Týdne dobré vůle 

 Den Země 

 Sluníčkové dopoledne v Charitě Opava 

 

 

 

 

 

http://www.zsochranova.cz/images/vlastniobrazky17-18/zakrokupredavani.jpg
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Účast školy na akcích pořádaných středními školami 

 
 

Masarykova střední 

škola zemědělská 
Den mláďat 

SPŠ stavební 
Účast v soutěži „Bricks Game“ 

Workshop: práce s programem Archicad (6. roč.)  

Střední škola 

průmyslová a umělecká  
Účast v soutěži „Kreslím, kreslíš, kreslíme“ 

Střední škola technická 

Účast v „Soutěži žáků základních škol v technických 

dovednostech“ 

Účast v soutěži „Opavský průmysl očima dětí“ 

Střední zdravotnická 

škola 

Preventivní program u příležitosti Dne boje proti AIDS 

(9. ročník) 

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

Střední odborné učiliště 

stavební 
Den řemesel 

 

 

Aktivity pěveckého sboru Domino 
 

 

15. 9. 

Vzpomínka na Petra Bezruče: pietní akt na Městském hřbitově u příležitosti 150. 

výročí narození básníka 

(festival Bezručova Opava) 

23. 9. 

Workshopy se španělskou sbormistryní Elisendou Carrasco 

v kostele Sv. Václava 

(festival Bezručova Opava) 

24. 9. 

ZPÍVEJME SRDCEM! 

Koncert dětských pěveckých sborů Domino, Permoník (Karviná) a Motýli 

(Šumperk) s Elisendou Carrasco v kostele Sv. Václava  

(festival Bezručova Opava) 

2. 11. 
Vystoupení v Knihovně Petra Bezruče: vernisáž výstav ZUŠ Háj ve Slezsku 

a Dámského výtvarného klubu 

24. 11. Koncert v Radkově 

10. 12. 

ZAPALME SVÍČKU 

vystoupení na benefičním koncertě Bernadetty Šuňavské (varhany) v kostele Sv. 

Ducha, výtěžek byl věnován na konto Barevný anděl 
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13. 12. 
V BETLÉMĚ SE SVÍTÍ - tradiční adventní koncert v KD Na Rybníčku (dopolední 

pro děti z MŠ a ZŠ a večerní pro rodiče a ostatní hosty) 

14. 12. 

Tradiční adventní koncert v kostele Sv. Václava - na obou adventních koncertech 

proběhla charitativní peněžní sbírka na podporu organizace ONKA z.s. – 

neziskový spolek rodičů dětí s onkologickým onemocněním, s cílem podpořit 

onkologicky léčeného žáka naší školy. Podařilo se vybrat 30 996,- Kč. 
 

 

15. 12. Vystoupení na adventních trzích v Ostravě 

19. 12. Koncert pro potěšení handicapovaných dětí ze ZŠ Dostojevského 
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19. 12. Vystoupení na adventních trzích v Opavě 

5. 1. Vystoupení na jubilejním 10. tříkrálovém průvodu Opavou 

1. 3. Vystoupení: vernisáž výstavy v Knihovně Petra Bezruče 

16 -  

18. 3. 

Pěvecký workshop s izraelskou sbormistryní Naomi Faran ve víceúčelovém sále 

Slezské univerzity (festival Další břehy) 

ZPÍVÁNÍ PRO MÍR A PŘÁTELSTVÍ / SINGING FOR PEACE AND 

FRIENDSHIP 

Koncert dětských pěveckých sborů Domino, Carmina (Rychnov nad Kněžnou) 

a Canto (Náchod) v kostele Sv. Václava pod vedením Naomi Faran (festival Další 

břehy) 

22. 3. Den otevřených dveří ZŠ Ilji Hurníka 

22. 3. Koncert v Ostravě 

23. 3. Koncert pro Psychiatrickou nemocnici Opava 

27. 3. Vystoupení na velikonočních trzích 

28. 3. Koncert pro potěšení handicapovaných dětí ze ZŠ Dostojevského 

3. 4. Vystoupení na slavnostním zahájení festivalu Další břehy  

12. 4. Koncert ve společnosti Mondeléz 

22. 4. Vystoupení na pietním aktu u příležitosti osvobození Opavy 

22. 4. Den Země – vystoupení 

20. 5. - 

26. 5. 
Koncertní zájezd do Toskánska a Benátek 
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29. 5.  Vystoupení pro Okresní hospodářskou komoru Opava v Knihovně Petra Bezruče 

8. 6 – 

10. 6.  
Koncertní zájezd do Lidic – Světlo za Lidice, celostátní přehlídka sborů 

 



20 

 

 

 

15. 6.  Koncert pro Helen Doron 

21. 6.  Vystoupení na pietním aktu k uctění památky Heliodora Píky  

21. 6.  Vystoupení – vernisáž vítězných prací MAS Opavsko 

28. 6.  
Koncert dětských pěveckých sborů naší školy v kostele Sv. Václava (MiniDomino, 

Pramínek, Sluníčka, Domino) a cimbálové muziky ZUŠ Václava Kálika 
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Aktivity školní družiny 
 

12. 9. 

Natáčení pořadu RYTMIX pro ČT Déčko 

Tančilo se na choreografii Roboti. Tanečníci, ať už velcí, nebo ti z řad našich 

nejmladších prvňáčků si to pořádně užili!  

25. 9.  LOUČENÍ S LÉTEM - akce se účastnili také rodiče a studenti z projektu Edison 

17. 10.  Den stromů 

listopad Podzimní sběr starého papíru 

3. 11.  STRAŠIDÝLKOVÁNÍ - noc ve školní družině 

1. 12. Výroba adventních věnců: tvoření pro rodiče a děti 

18. 12.  Vánoční tvořivá dílna - Den otevřených dveří 

31. 1.  TALENTMÁNIE- přehlídka talentů 

16. 2.  Zimní olympijské hry – zábavně-sportovní odpoledne 

23  2.  Okresní pěvecká soutěž školních družin 

24. 2. Sobotní keramická dílna pro děti a rodiče 

14. 3. Maškarní karneval 

21. 3.  JARO JE TADY – kvízové odpoledne 

22. 3. Den otevřených dveří - jarní tvořivá dílna 

29. 3. Velikonoční zvyky a tradice (Centrum Holos ve Vlaštovičkách) 

16. 4. - 

20. 4. 
Týden Země – recyklohrátky, soutěže, úklid školní zahrady 

duben Jarní sběr papíru 

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC – zábavné odpoledne s rodiči 

18. 6. Výlet do Dinoparku, Ostrava 

 

 

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 4) Biologická olympiáda 
kat. D: 28. místo, 29 místo,  

kat. C: 20.-21. místo, 25. místo 
  

A 5) Soutěže v cizích jazycích:  

Soutěž v anglickém jazyce 

kat. I.A: 23. místo 

kat. II.A: 5. místo 
  

A 5) Soutěže v cizích jazycích: 

Soutěž v německém jazyce 
kat. II.A: 11.-12. místo   

A 6) Olympiáda v českém jazyce kat. I.: 18. místo, 35.-37. místo   

A 7) Dějepisná olympiáda 32. místo, 40. místo   

A 8) Zeměpisná olympiáda 
kat. B: 18. místo 

kat. C: 24. místo 
  

A 11) Astronomická olympiáda  kat. H: 16. místo  

A 16) Evropa ve škole 

literární: 

výtvarná: 

 

zvláštní ocenění  

1. místo, postup do celostátního 

kola 
 

Ostatní soutěže 

Opavský skřivánek 

kat. III.: 1x postup do finále 

kat.III.: 3x postup do finále 

kat. dua, tria: postup do finále pro 3 dua a 2 

tria 

kat. III.: 3. místo 

kat. V.: 1. místo, 2. místo,  

2. místo 

dua: 2. místo, 3. místo, 3. místo 

tria: 1. místo, 2. místo 
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Recitační soutěž  

Stužkonoska modrá 
2. místo   

Globetrotter 2017 

vědomostní soutěž v reáliích anglicky 

mluvících zemí (Austrálie, Nový Zéland) 

 účast  

Funny English Day (5. A) účast   

Eurotopia 

výtvarná: 

pěvecká: 

1. místo, 3. místo 

1. místo, 2. místo, 3. místo  
  

Kreslím, kreslíš, kreslíme 2 práce vybrané na výstavu   

Účast ve výtvarných soutěžích: 

Opava očima dětí 

Svět očima dětí 

Cestou dvou bratří 

MAP Opavsko 

3 x 1. místo   

Požární ochrana očima dětí 

literární: 

výtvarná: 

 

 

3. místo 

2. místo, 3. místo 

  

Literární soutěž ŽIVÁ VODA 
 

 

1. místo (odborná porota) 

1. místo (internetové hlasování) 
 

Opavský průmysl očima dětí 

(fotosoutěž) 

Cena OC Breda&Weinstein 

za nejoriginálnější pojmenování fotografie: 

„Čekání na budoucnost“ 

 

  

Fotosoutěž Léto 2017  2. místo, 3. místo, 4. místo  

O nejlepší Tříkrálové foto nebo selfie:  

Už letíme! 
2. místo   

Počítačová soutěž Bajtík účast   
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Soutěž v technických dovednostech 

a elektro 2018 
5. – 6. místo   

Branná soutěž WOLFRAM 2018 3. místo, postup do krajského kola   

„Volit, či nevolit?“ 

(soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv) 
 2. místo  

O pohár náměstka primátora města Opavy 

(lyžařské závody v obřím slalomu) 
3. místo (kat. 1. stupeň ZŠ)   

Vybíjená 4. - 5. ročníků 2. místo (dívky)   

Závod na horských kolech – Stříbrné jezero, 

Opava 
2. místo   

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2. místo (5. – 6. ročník)   

Soutěž v hodu do dálky 2. místo (1. A)   

Šplh družstev 
5. místo – mladší žákyně 

8. místo – mladší žáci 
  

Minifotbal - chlapci 8. místo   

Volejbal - chlapci 7. místo   

Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém 6. a 8. místo   

Atletický čtyřboj 
11. místo – dívky 

14. místo - chlapci 
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Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

 

Kontrola provedena OSSZ OPAVA 

 

Dne 12. 2. 2018 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální 

pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Masarykovo 

náměstí 24/13, 702 00 Ostrava, plánovanou kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

 

Kontrolované období: od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2017 

 

Předmět kontroly: 
 

a) dodržování oznamovací povinnosti 

b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 

c) dodržování termínů splatnosti pojistného 

d)  dodržování ostatních povinností plátců pojistného 

e) zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech 

 

Kontrolní zjištění: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky. 

 

 

 

 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

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

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31. 12. 2017

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

kraje

Skutečně 

čerpáno k 31. 

12. 2017

Skutečně

použito 

k 31. 12. 2017

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 13 844 460,00 0,00 13 844 460,00 13 832 640,00 11 820,00

v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 13 512 373,00 0,00 13 512 373,00 13 512 373,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 9 484 939,00 9 484 939,00 9 484 939,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 223 400,00 223 400,00 223 400,00 0,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 3 804 034,00 3 804 034,00 3 804 034,00 0,00

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - 

cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2017
0,00 0,00

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - 

Excelence středních škol 2016
0,00 0,00

33052 Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství
265 012,00 0,00 265 012,00 265 012,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 194 862,00 194 862,00 194 862,00 0,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 70 150,00 70 150,00 70 150,00 0,00

33065
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 - I. Modul: ZŠ
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 2017

0,00 0,00

33070
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 0,00 0,00

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 0,00

33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 67 075,00 0,00 67 075,00 55 255,00 11 820,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 49 320,00 49 320,00 40 629,00 8 691,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 17 755,00 17 755,00 14 626,00 3 129,00

33166 Soutěže 0,00 0,00

33435 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 na 

rok 2017

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 2017 - modul B

0,00 0,00

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

znevýhodněním na období září - prosinec 2017
0,00 0,00

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2017

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací 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 31.12.2017

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní)

Skutečně

použito 

k 

31.12.2017

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádání

33063

 „Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na 

základní škole“ 491 871 0 478 568,87 0

333 „Učitel-spolutvůrce klimatu třídy“ 65 000 0 59 490 0

 
 

Zaměstnanci za IČ
Limit počtu 

zaměstnanců

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2017 

(stat.v. P1-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 29,95 30,292

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 23,628

                       nepedagogičtí pracovníci x 6,664
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b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  
Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

Náklady v roce 2017  (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2017

Navýšení- 

snížení 

finan. plánu 

2017 

zřizovatel.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2017

Skutečnost 

k 31.12. 

2017 

(závěrka)

Skutečnost 

k plánu 

2017 v %

Plán 

2017

Skutečnost 

k 31.12. 

2017 

(závěrka)

b c d f g h j k

178,87 0,00 54,95 233,82 233,82 130,72 3,00 4,17

0,00 0,00  

0,00 0,00  

13,10 -2,65 10,45 10,45 79,77

35,27 -19,04 16,23 16,23 46,02

128,50 73,84 202,34 202,34 157,46 3,00 4,17

2,00 2,80 4,80 4,80 240,00

1034,20 0,00 -300,26 733,94 733,94 70,97 49,00 29,41

125,00 -4,73 120,27 120,27 96,22 8,00 29,41

0,00 0,00  

617,80 -224,90 392,90 392,90 63,60 22,00

282,90 -65,35 217,55 217,55 76,90 19,00

8,50 -5,28 3,22 3,22 37,88

0,00 0,00  

0,00 0,00  

475,13 22,02 497,15 497,15 104,63 6,00 11,60

6,00 -4,76 1,24 1,24 20,67

2,00 -2,00 0,00 0,00 0,00

355,06 -20,00 134,64 469,70 469,70 132,29 8,00 8,79

4,00 0,19 4,19 4,19 104,75

15,88 -1,08 14,80 14,80 93,20 0,50 0,40

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

88,85 69,68 158,53 158,53 178,42 7,50 8,39

0,89 0,89 0,89  

0,00 0,00  

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

43,90 20,90 64,80 64,80 147,61

7,00 0,78 7,78 7,78 111,14

61,13 46,15 107,28 107,28 175,49

33,30 -2,87 30,43 30,43 91,38

80,00 -20,00 0,00 60,00 60,00 75,00

143,61 0,00 0,00 143,61 143,61 100,00 0,00 0,00

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

54,11 0,00 54,11 54,11 100,00

33,00 0,00 0,19 33,19 33,19 100,58 0,00 0,00

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

2,76 2,76 2,76  

2,00 -1,55 0,45 0,45 22,50

4,79 0,00 5,49 10,28 10,28 214,61 0,00 0,00

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

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,00 0,16 0,16 0,16  

           - školení a vzdělávání 3,00 5,33 8,33 8,33 277,67

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

15,34 0,00 95,86 111,20 111,20 724,90 0,00 0,00

15,00 4,00 19,00 19,00 126,67

0,34 22,23 22,57 22,57 6638,24

69,63 69,63 69,63  

353,24 11,69 364,93 364,93 103,31 6,00 9,29

101,46 108,46 209,92 209,92 206,90

0,00 706,87 -18,81 688,06 688,06  0,00 0,00

0,00 0,00  

518  - Účelový neinvestiční příspěvek ( DOMINO) 150,00 0,00 150,00 150,00  

65,00 -5,51 59,49 59,49

491,87 -13,30 478,57 478,57  

0,00 0,00  

0,00  

2704,70 686,87 105,92 3497,49 3497,49 129,31 72,00 63,26

nedočerpání v položkách celkem

Náklady celkem

558 Náklady z  DDNM a DDHM

O statní nejmenované položky

v tom  

„Učitel-spolutvůrce klimatu třídy“

Projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání

542 - jiné pokuty a penále

538 Jiné daně a poplatky (kolky)

549 O statní náklady z  činnosti

v tom - pojištění (majetku, úrazové)

          - ostatní

Pracovní úraz

551 O dpisy dlouhodobého majetku

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

525 Jiné sociální pojištění

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)

v tom  - FKSP zaměstnanců

           - ostatní

528 Jiné sociální náklady

           - LV

521  Mzdové náklady  (platy, OPPP)

v tom  - platy zaměstnanců

           - platy, O PPP (zam.-zahrady, hřiště)

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

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců

           - výměna písku - otevřené zahrady

           - internet

           - správa sítě

           - bankovní poplatky

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto

           - PV

           - služby telekom. a radiokom.

           - nájemné

           - konzult., porad. a právní

           - školení a vzdělávání

           - nákup služeb ostatní

           - programové vybavení (DDNM)

           - náklady na práci s mládeží

511 O pravy a udržování

512 Cestovné

513 Náklady na reprezentaci

518 O statní služby       

v tom- služby poštovní

v tom - spotřeba vody       

           - ÚT a ohřev vody

           - spotřeba plynu

           - spotřeba el. energie

           - pohonné hmoty a maziva

           - ostatní (Specifikovat)

           - prádlo, oděv, obuv

           - knihy, učební pomůcky 

           - drobný  hmot. majetek

           - spotřeba materiálů ostatní

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)

502 Spotřeba energie  

Účet - položky

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

501 Spotřeba materiálu  

v tom - potraviny
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Výnosy v roce 2017 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2017

Úpravy 

finančního 

plánu

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2017

Skutečnost 

k 31.12. 2017 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2017 v 

%

Plán 2017

Skutečnost k 

31.12. 2017 

(závěrka)

73,5 c d f g h j k

73,50 -6,93 66,57 66,57 90,57

0,00 0,00  

0,70 -0,05 0,65 0,65 92,86

42,44 42,44 42,44  

180,00 5,20 185,20 185,20 102,89

0,00 0,00  

0,00 0,00 0,10 0,10 0,10  104,00 98,95

0,00 0,00  

 - poplatky za služby 0,10 0,10 0,10  

 - pronájmy tělocvičny 0,00 0,00  96,00 90,95

0,00 0,00  8,00 8,00

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 556,87 65,16 622,03 622,03  0,00 0,00

0,00 0,00  

Převod majetku - dar 14,34 14,34 14,34

69,63 69,63 69,63  

65,00 -5,51 59,49 59,49

491,87 -13,30 478,57 478,57  

254,20 556,87 105,92 916,99 916,99 360,73 104,00 98,95

Plán 2017

Navýšení - 

snížení finan. 

plánu 2017 

zřiz.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2017

Skutečnost 

k 31.12. 2017 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2017 v 

%

Plán 2017

Skutečnost k 

31.12.2017 

(závěrka)

2704,70 686,87 105,92 3497,49 3497,49 129,31 72,00 63,26

Plán 2017

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2017

Skutečnost 

k 31.12. 2017 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2017 v 

%

Plán 2017

Skutečnost k 

31.12. 2017 

(závěrka)

2450,50 0,00 2580,50 2580,50 105,31 32,00 35,69

HČ-dotace 

od zřizov.

HČ-dotace 

od zřizov.
0,00 Zisk z DČ

Zisk z HČ

Plán 2017

Navýšení 

finančního 

plánu 2017 

zřiz.

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2017

Skutečnost 

k 31.12. 2017 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2017 v 

%

65,00 65,00 59,49  

491,87 491,87 478,57  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00 556,87 0,00 556,87 538,06  

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Doplňková činnost

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Příjmy ze školného

Příjmy ze stravného

Úroky

Použití rezervního fondu do výnosů

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

v tom: 

 - pronájmy nápoj. automatu

 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

Celkem

„Učitel-spolutvůrce klimatu třídy“

Projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výnosy celkem

v tom: - 

Projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

Pojistná událost - pracovní úraz

„Učitel-spolutvůrce klimatu třídy“
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Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa

0,00

35 694,00

35 694,00

0,00

35 694,00

0,00

35 694,00

0,00

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 35 694,00

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2017 za IČ (v Kč)

v plné výši

2 580 502

281

9 183

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

Stav k 

31.12.2017

Návrh na 

příděl ze  

ZHV 2017

Návrh na 

převod v roce 

2017

Současný 

aktuální stav 

k datu 

zpracování

97 061,64 35 694,00 x 97 061,64

67 696,00 0,00 x 67 696,00

Fond investic 282 143,41 x x 282 143,41

x x x

Upravený hospodářský výsledek

Ukazatel

Rezervní fond

 - z hlavní činnosti

Fond odměn

 - z doplňkové činnosti

Celkem k 31.12.2017 před zdaněním

Předpokládané zdanění celkem

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)

Převod z rezervního do investičního fondu

Ukazatel

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost 

od zřizovatele celkem na rok 2017

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2017

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)

Transfer

  

 

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

 

Oprava a údržba  Částka celkem 

Oprava WC - Pekařská 13 976,- Kč 

Oprava skříňky a parapetu - Ochranova 6 032,- Kč 

Oprava elektroinstalace - Ochranova 73 926,- Kč 

Oprava podlahy - Ochranova 19 840,- Kč 

Oprava dveří - Pekařská 120 216,- Kč 

Malování, nátěr soklů, nátěr zábradlí: Ochranova, Pekařská 95 656,- Kč 

Oprava sítě – hřiště Ochranova 29 594,- Kč 

Oprava osvětlení - šatny a dílny - Ochranova 27 725,- Kč 

Oprava tělocvičného zařízení  - Ochranova 11 163,- Kč 

Oprava HPP 7 787,- Kč 

Oprava klavírů  9 000,- Kč 

Ostatní opravy 82 234,- Kč 
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Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Nákup serveru 45 136,- Kč 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

0 0 

 

 

 

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 
34 6 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 

15 0 18 
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Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

 

 

 
Název projektu 

 

Finanční prostředky 

v Kč 

Celkem Využité 

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) 

 

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 ohrožených školním 

neúspěchem 

- kroužek na podporu matematické 

gramotnosti pro žáky 1. stupně 

 

819 785,- 

 

 

 

 

Externí 

zdroje SU 

227 288,- 

jiné projekty 

Učitel - spolutvůrce klimatu třídy 

- vzdělávání pedagogického sboru 

v oblasti vedení třídnických hodin 

- teambuilding pedagogického sboru 

(sdílení zkušeností pedagogů) 

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. 

 

81 450,- 

z toho dotace 

65 000,- 

 

 

 

 

 

 

34 900,- 

z toho dotace 

27 900,- 

81 450,- 
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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 

Vítání občánků MDKPB - kulturní vystoupení 

Opavský Den Země 

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 

Charita Opava 

Tříkrálová sbírka: 

 kulturní program Domino 

 dárky pro koledníky 

 kolednické skupiny 

Asociace studentů a přátel 

Slezské univerzity v Opavě 

Potravinová sbírka pro klienty Charity Opava 

(v rámci Týdne dobré vůle) 

Hasičský záchranný sbor 

ČR – Územní odbor 

Opava 

Prevence v oblasti krizových událostí: 

  besedy („Hasiči čtou dětem) 

     soutěže („Požární ochrana očima dětí") 

ONKA z.s. 

- neziskový spolek rodičů 

dětí s onkologickým 

onemocněním 

Charitativní peněžní sbírka pro onkologicky léčeného žáka 

naší školy 

SVČ Opava 

Opavský skřivánek – soutěž lidových zpěváků 

Opavská dětská píseň 

Činnost a aktivity sboru Domino 

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 – ZŠ Vrchní) 
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Střední školy, vysoké 

školy 

Praxe studentů SŠ a VŠ ve škole a školní družině 

Prezentace středních škol pro žáky 9. ročníku 

Slezská univerzita Opava 

Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka 

školy, rodiny, okolí“ 

 doučování žáků  

 DVPP 

Slezské divadlo Opava 

Vystupování žáků v divadelních představeních (Mrazík, 

Tosca, Bratři Karamazovi) 

Návštěvy divadelních představení 

OKO Opava:  

Kostel Sv. Václava 

Dům umění 

Obecní dům 

Koncerty pěveckých sborů pro veřejnost 

Animační programy  

Výstavy 

Slezské zemské muzeum: 

Historická výstavní 

budova 

Památník Petra Bezruče 

Výstavy a programy pro žáky 

Soutěže („Stužkonoska modrá“) 

Knihovna Kateřinky 
Rozvoj čtenářské gramotnosti, besedy, pasování na čtenáře 

žáků 1. ročníků, půjčování knih soutěže 

AIESEC Česká republika Projekt EDISON 

Mezinárodní křesťanské 

velvyslanectví Jeruzalém,  

z. s. 

 Projekt „Světlo paměti“ 

Židovské muzeum v Praze 

– Oddělení pro vzdělávání 

a kulturu 

Projekt „Krokus“ 

Fond ohrožených dětí 
Zapojení do výtvarné soutěže „Obrázek, který udělá radost 

hned dvakrát“ 

Holos, z. ú Spolupořadatel společenského plesu 

Senior centrum Bílá 

Opava 

Kulturní vystoupení pro seniory, mezilidské a mezigenerační 

vztahy 

Eurotopia Opava 
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Soutěž (výtvarná, pěvecká) 

KD Na Rybníčku Pořádání koncertů pěveckých sborů pro veřejnost 

Loutkové divadlo Opava Pořádání koncertů pěveckých sborů pro veřejnost. 

Sdružení důlních a 

strojírenských technologií 

Soutěž „Opavský průmysl očima dětí“ 

 

Polar – Moravskoslezská 

regionální televize 

Zveřejňování aktivit naší školy:  Hasiči čtou dětem 

 

Region Opavsko, Opavský 

deník 
Focení prvňáčků 

 

Sázíme stromy, z. ú. 

 

Výsadba stromů v okolí města 
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Sportovní kurzy.cz Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň 

Basketbalový klub Opava Basketbalová přípravka pro žáky 1. stupně 

Umělecká agentura Karel 

Kostera 
Opavská dětská píseň 

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 

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 

Svět kolem nás 
Vzdělávací projekt 

Kuba – dvě tváře svobody 

Dopravní hřiště Malé 

Hoštice 
Výuka dopravní výchovy 

 

 

 

 


