Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice
příspěvková organizace
Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2017/2018

Obsah
Část I.
Základní údaje o škole ……………………………………………………………
4
1. hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění ………………………………... 5
2. rozbor jednotlivých oblastí ………………………………………………….. 6
3. trendy dalšího vývoje školy …………………………………………………. 7
Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje ………………………………… 8
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ……………………… 8
Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy ……. 8
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ……………………………………………… 9
Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ……………………………………. 9
Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků …………………………. 10
Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) akce organizované školou …………………………………….……………….11
b) účast na dalších akcích ………………………………………….……………..13
činnost školní družiny ………………………………………………………... 13
činnost mateřské školy ……………………………………………………….. 15
c) aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou ……………………………. 18
d) účast na olympiádách a soutěžích ……………………………………………. 18
e) získání mimorozpočtových zdrojů pro školu ………………………………… 18
Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ……………………………19
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
a) základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze státního rozpočtu ...…20
b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele ……………………….21
c) péče o svěřený vlastní majetek ………………………………………………...24
Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů …………….24
Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení …….. 25
Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů …………………………………………………………………………25
Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů,
dalšími partnery při plnění vzdělávání………………………………………………25

2

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, § 10, předkládá ředitel Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice
příspěvková organizace Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.

Základní škola má v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů se zveřejněním jmen a fotografií ve
výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
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Část I.

Základní údaje o škole

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice –
příspěvková organizace
Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice

IČ školy:

70999341

Telefonní kontakt:

553 793 056

Adresa pro dálkový přístup:

ID datové schránky: ngmmf6j

Webové stránky školy:

www.zsvavrovice.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Opava

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Gregor

Zástupce ředitele, který trvale
zastupuje ředitele v plném
rozsahu jeho řídící činnosti:
Zástupce ředitele školy:
(po dobu nepřítomnosti ředitele)
Výchovný poradce:

xxx

Školní speciální pedagog:

xxx

Školní psycholog:

xxx

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Miroslava Satková

Vychovatelka školní družiny:
Složení školské rady:

Věra Kwieková
Miroslav Kořistka - předseda
Zuzana Binarová
Mgr. Jana Kavanová

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace je malotřídní základní školou
s kontinuálním předškolním vzděláváním. Pilířem jsou
vlastní vzdělávací programy. Škola se zaměřuje na
výchovu a vzdělávání směrem k trvale
udržitelnému rozvoji. V tomto směru je
trojnásobným nositelem mezinárodního titulu
Ekoškola a držitelem certifikátu Škola udržitelného
rozvoje 1. stupně. Zahrnuje části:
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Výdejna stravy MŠ
Výdejna stravy ZŠ

Název školy:

Mgr. Jana Kavanová
Mgr. Pavel Gregor
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Hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění
Škola byla ve školním roce 2017/2018 organizována jako trojtřídní s pěti ročníky a jedním
oddělením školní družiny, jedním oddělením mateřské školy (pracuje podle vlastního
vzdělávacího programu) a výdejnou stravy pro MŠ a ZŠ.
1. Realizace projektu OP VVV „Setkání za školou“
Škola započala realizaci projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006147, z OP VVV, Setkání
za školou. Projekt je plánován na dobu dvou školních let od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Je
zaměřen na zájmové vzdělávání žáků, podporu žáků ohrožených školních neúspěchem,
vzdělávání pedagogů a setkávání rodičů s odborníky na aktuální témata ve vzdělávání. Ve
školním roce 2017/2018 byla úspěšně realizována 1. etapa, byla odeslána a schválena
monitorovací zpráva. Projekt probíhá ve spolupráci se smluvním administrátorem.
2. Implementace revidovaného ŠVP PV a ZV do praxe
Vzhledem ke skutečnosti, že od vzniku ŠVP v roce 2007 byl program doplňován řadou
dodatků, souvisejících s probíhajícími reformními a legislativními kroky, byl zpracován
nový ŠVP, který po schválení pedagogickou a školskou radou vstoupil s novým školním
rokem v platnost.
3. Posilování interních personálních vztahů v oblasti kooperace a mentoringu
Pedagogickým pracovníkům byla dána možnost vzájemně se seznámit se způsobem
výuky, využít náslechy a vzájemné sdílení zkušeností. Aktivně probíhalo při realizaci
metody Clil při výuce JA. V rámci realizace projektu OP VVV ředitel školy absolvoval
seminář Mentoring ve škole.
4. Zkvalitňování vzdělávacích podmínek
Zkvalitňování vzdělávacích podmínek školy probíhalo v souladu se Strategickým plánem
rozvoje. Došlo k vybavení pc technikou, kterou lze využívat pro žáky s potřebou
podpůrných opatření. V prostoru chodby před školní družinou byla instalována
velkokapacitní skladní skříň pro ukládání školních potřeb a pomůcek s možností
odkládání žákovských brašen. Na školní zahradě došlo k renovaci palisády dvou
pískovišť, smrkové dřevo bylo nahrazeno akátovým.
5. Ekologizace školy v oblasti vzdělávání, osvěty a provozu
Činnosti a aktivity školy ve zmíněné oblasti probíhaly v naplňování mezinárodního
vzdělávacího programu Ekoškola a v souladu se Strategickým plánem rozvoje.
V ekologizaci provozu dosáhla škola, díky příspěvku zřizovatele, na plánovanou obnovu
vytápění. K té došlo instalací tří nových kondenzačních kotlů, vybavených moderní
technologií obsluhy i samotného vytápění. V tomto směru očekáváme dosažení úspor.
6. Zabezpečení školy instalací elektronickým vizualizačním systémem, projekt Podpora
zabezpečení škol.
V 1. pololetí školního roku využila škola dotaci MŠMT v rámci programu Podpora
zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti, č.j. MSMT34035/2016-1. V rámci projektu byla instalována externí kamera s venkovní jednotkou a
vyměněny byly všechny dosavadní domácí telefony tak, aby umožňovaly vizuální
kontrolu nad osobami přicházejícími do budovy školy. Škola tak naplnila minimální
standard bezpečnosti dle metodického doporučení MŠMT.
V tomto školním roce proběhla externí evaluace školy společností scio.cz v projektu Mapa
školy 2018.
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Rozbor jednotlivých oblastí
3.1. Oblast ekonomická a materiální
- oprava obvodové palisády pískoviště na školní zahradě
- obnovení a doplnění lůžkovin pro MŠ, matrace s gumičkami
- po obvodu sportovní arény vysázeno 7 ks vzrostlých habrů (ekotým)
- výměna kotlů na ÚV a ohřev vody
- zajištěna oprava zámku vstupní branky na školním dvoře, oprava brány a nátěr plotu (ÚMČ)
- instalován elektronický bezpečnostní videosystém v souladu se schválenou projektovou
žádostí (dotační titul)
- pořízení přenosného žákovského PC pro realizaci podpůrných opatření (elektronické učební
materiály)z prostředků ONIV
- zakoupení sluchátek k žákovským PC – nutné pro realizaci individuálního testování
- vybudování velkokapacitní skříně pro ukládání školních potřeb a žákovských brašen
v chodbě před ŠD
Neuskutečnilo se (zdůvodnění)
- pořídit další úložné prostory v mateřské škole (hlavní schodiště mezi hernou a jídelnou MŠ),
- instalovat na školní zahradě pohybové prvky pro děti MŠ (2 ks)
Z důvodu zvýšení finančních prostředků na nákup služeb (zpracování mezd a účetnictví,
zavádění GDPR, odvoz kuchyňských odpadů, praní prádla)
pořízení skartovacího stroje
úprava spisovny úložným systémem
nákup zámků a klíčů
- realizovat malování výdejny stravy, jídelny MŠ, šatny MŠ, sociální zařízení MŠ, sborovny
ZŠ + obklady namáhaných stěn (odloženo, opotřebení uvedených místností nevyžadovalo
původně plánovaný zásah)
3.2. Oblast personální a organizační
- zajištěno pokračování v DVPP vzhledem k potřebám a cílům rozvoje školy a v souladu s cíli
realizovaného projektu „Setkání za školou“
- prohlubování kooperace, mentoringu (metoda clil, vzájemné pedagogické hospitace)
- zavedení dvousměnného provozu provozních pracovníků (efektivnější pracovní doba),
- posílení provozu administrativní pracovnicí, využití vlastního zaměstnance
- zrušení pozice topič, původní plat využitý pro administrativního pracovníka
- zajištěna realizace povinného plaveckého výcviku
-zajištěna realizace povinné školní docházky v posledním roce předškolní docházky v souladu
s platnou legislativou v MŠ
. zajištěna změna na pozici školnice MŠ (závěr prázdnin)
- využit potenciál zaměstnanců, využita motivační složka platu (dle rozpočtu) k odměňování
3.3. Oblast vzdělávací
- provedena úprava organizace vyučování (změna časového plánu vyučovacích hodinpřizpůsobení odjezdům MHD, přizpůsobeno složení tříd aktuálnímu počtu žáků)
- aplikovány upravené ŠVP do každodenní praxe, průběžné doplňovány
- zaměření na inkluzi (práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, projekt „Setkání
za školou“)
- rozvíjení čtenářské a matematické gramotnost žáků („Setkání za školou“, čtenářské dílny),
zapojení žáků do soutěží
- rozvoj jazykové gramotnosti realizací projektu Edison
- realizace cílů projektu OP VVV (vzdělávání žáků, rodičů a pedagogů)
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- aktivní využívání nově upravených vzdělávacích podmínek (infocentrum, Badatelna)
- rozvíjení podmínek pro polytechnickou výchovu (dílna)
- zvyšování nabídky sportovního vyžití žáků, využití tělocvičny ZŠ Opava-Komárov
- naplňování cílů mezinárodního programu Ekoškola
- pokračování spolupráce s partnerskými organizacemi zjm. v oblasti prevence (PPP, MP,
HZS)
- aktivní využívání inf. technologií ve výuce, revize, aktualizace školní digitální učební
materiály,
- hodnocení efektivity dosažených výstupů za jednotlivá vzdělávací období se dařilo
zapojením do externího hodnocení spol. scio.cz (3. a 5. ročník)
3. 4. Oblast řídící a kontrolní
- provedena změna v organizační struktuře (změna rozvrhu hodin, změna pracovní doby
provozních zaměstnanců)
- zřízena pozice administrativního pracovníka (5 hodin týdně)
- zajištěno naplňování revidovaného ŠVP hospitační a kontrolní činností
- provádění pravidelné řídící a kontrolní činnost, vyhodnocování, vyvozování závěrů,
uplatňování připomínek v každodenní praxi,
- zajištěny podmínky pro realizaci mentoringu a efektivnější kooperace ped. pracovníků školy
- efektivně byly využívány finanční prostředky, majetek a učební prostředí školy
- využití dalších příležitostí zaměřených na projekty v oblasti EVVO, minimální prevence
(projekt ENVICUP, spolupráce s PPP) a rozvoj jazykové gramotnosti (projekt Edison)
- průběžně koordinována realizace projektu OP VVV, schválena 1. monitorovací zpráva
- potvrzení ředitele školy na další funkční období
Trendy dalšího vývoje školy
- zachování orientace vzdělávání směrem k trvale udržitelnému rozvoji
- realizace projektu svz.části školní zahrady jako herního centra pro děti MŠ, další
využívání dotačních titulů na přírodní úpravy školní zahrady, zřízení venkovní učebny
- efektivní využívání evropských aj. dotací pro zkvalitňování vzdělávacích podmínek
- hledání příležitostí pro nové žáky školy s ohledem na očekávaný negativní
demografický vývoj
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Část II.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
Školní vzdělávací program Spolu za
poznáním
Obor vzdělávání -79-01-C/01
Školní vzdělávací program Tvořivá mateřská
škola

Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet
fyzických
osob

Z toho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční
počet

Pedagogičtí zaměstnanci

5 ZŠ + 2 MŠ

5 ZŠ + 2 MŠ

4,71 ZŠ/ 2 MŠ

Nepedagogičtí zaměstnanci

1 ZŠ + 1 MŠ

xxx

0,88 ZŠ /0,75MŠ

z toho zaměstnanci výdejny stravy
Asistent pedagoga

1 ZŠ + 1 MŠ

xxx

0,31 ZŠ/0,31 MŠ

1 ZŠ

1

0,50

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce,
k docházce do mateřské školy
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2016
75

1

b) Mateřská škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2016
25

1

Počet
zapsaných
žáků
9

Počet
zapsaných
dětí
10

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2017

5

1

0

Počet
přijatých
dětí
3

Počet tříd
k 1. 9. 2017

Počet
volných míst

1

0
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
Prospělo
0
1.
5
5
2.
9+1
9
0
3.
11
9
2
4.
10
6
4
5.
10
6
4
Celkem za 1 st.
45+1
35
11
1 žákyně vzdělávání ve škole v zahraničí

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

2 žáci Základní škola Vrchní, Opava
1 žák Mendelovo Gymnázium, Opava

Přestup žáků z 5. ročníku
4 žáci Základní škola Otická, Opava
2 žáci Základní škola Mařádkova, Opava
1 žák Základní škola T.G.Masaryka,
Opava

Další přestup (2. a 4. ročník)
2 žáci Základní škola E.Beneše

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Stupeň chování
2.
3.
d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
45

Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Multikultura – zahraniční akce
Pobytové semináře pedagogů
Preventivní aktivity
Akce v rámci volného času

Počet
akcí
4
0
8
6

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
45
5
0
0
360
5
100

5

Výskyt rizikového chování: nerespektování pokynů, vykřikování, vandalismus, neplnění
povinností, naschvály, vztahy
Realizovány programy: Kyberšikana (pro rodiče v rámci projektu Setkání za školou,
Zdravá pětka, Dopravní výchova, Posilování vztahů v třídním kolektivu – Sebepojetí,
Emoce, Pravidla, Prevence kouření
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Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu

EVVO
Čtenářská gramotnost (OP VVV 16 h)
Matematická gramotnost (OP VVV 16 h)
Inkluzivní vzdělávání (OP VVV 32 h)
Integrace - cizinci
Jazyková gramotnost
Vzdělávací lídr, ředitel školy
Mentoring v ZŠ (OP VVV 32 h)

Počet zúčastněných
pedagogů
1
1
1
2
2
1
3
1

.
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Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované školou
září
1. 9.
ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU SETKÁNÍ ZA ŠKOLOU
4. 9.
zahradní slavnost zahájení školního roku
7. 9.
úvodní setkání zaměstnanců školy s rodiči
volba nového Ekotýmu a zahájení jeho činnosti
11. 9.
Vítání prvňáčků
14. 9.
III. třída – Výprava za pramenem Moravice
15. 9.
I. třída, výtvarná dílna s Lucií Seifertovou, knihovna PB
18. – 20. 9. sběr starého papíru, 3880 kg
vítání prvňáčků, akce zřizovatele
25. 9.
Volby do školské rady
27. 9.
II. třída – Křížem krážem staletími – poznáváme Opavu
29. 9.
Den ředitelského volna
říjen
2. 10.
5. 10.

Zahájení činnosti externích zájmových útvarů
II.třída – dopravní výchova, hřiště Opava
Festival deskových her – členové Klubu zábavné logiky a deskových her (ZŠ
Opava-Komárov)
10. 10.
MAS Opavsko – exkurze pedagogů na Zahradě školy
11. 10.
1. celostátní setkání koordinátorů EVVO Praha, Poslanecká sněmovna (ŘŠ)
13. 10.
Preventivní program Zdravá pětka, 1. a 2. ročník
18. 11.
II. třída, poznávací vycházka Opavou
23. 10.
Preventivní program Sebepojetí, 1. a 2. ročník
24. 10.
Den stromů – výsadba stromů na školní zahradě (7 habrů ve sportovní aréně)
Dopravní výchova – vzdělávací program cestování hromadnou dopravou
KODIS
25. 10.
Preventivní program Emoce, 1. a 2. ročník
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
listopad
1. 11.
2. 11.
7. 11.
7. 11.
8. 11.
14. 11.
14. 11.
18. 11.
23. 11.

Hellowen v lavicích
Preventivní program v I. třídě
Světový den Ekoškol,
Mobilní planetárium – 3 programy
Slavnost světla – Země kontrastů plná
Happening pro širokou veřejnost – školní zahrada
ŠD – exkurze ve Slezské tvorbě Opava
Individuální třídní schůzky (žák-rodič-učitel)
Instalace domácích videotelefonů – projekt Zabezpečení školy
Účast zástupců školy na družební návštěvě v Ratiboři – Svátek školy, svěcení
školního praporu
Slavnost slabikáře v 1.ročníku
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prosinec
1. 12.
3. 12.
6. 12.
13. 12.
13. 12.
17. 12.
18. 12.
22. 12.
Od 23. 12.
leden
3. 1. 2018
8. 1.
25. 1.
26. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

Prezentace školy na setkání složek obce v KD Držkovice
Rozsvícení Vánočního stromu před školou
Mikulášská nadílka
Návštěva Vánočního koncertu pěveckého sboru DOMINO, Opava, KD Na
rybníčku
1. setkání za školou s odborníkem „Děti v pohybu“, seminář pro rodiče v rámci
projektu OP VVV
Koledování pod Vánočním stromem – veřejné vystoupení
III. třída, tělesná výchova v tělocvičně ZŠ Komárov
Školní Vánoční besídka Na Rychtě v Úvalně
Vánoční prázdniny
První den vyučování v novém roce
Třídní schůzky, III. třída - společné
I. a II. třída individuální - individuální
Setkání s účastníky projektu EDISON, Ostrava VŚB
Pedagogická rada
III. třída, tělesná výchova v tělocvičně ZŠ Komárov, sportovní hry
Setkání koordinátorů MSK, Ostrava – koordinátor EVVO
Pololetní slavnost Vysvědčení
III. třída, kino Mír, Planeta Země – Brazílie

únor
1. 2.
O poetu školy, školní kolo recitační soutěže
2. 2.
Jednodenní pololetní prázdniny
6. 2.
Setkání s hostitelskými rodinami (projekt Edison)
11. – 18. 2. Projekt Edison, poznávání kultury zemí zahraničních studentů
12.-14.2.
prezentace, aktivity, konverzace, poznávání
14. 2.
Turnaj v ping pongu
15. 2.
Zájezd na hory
16. 2.
Karneval (jmenované tři akce součástí projektu Edison)
20. 2.
Účast reprezentantů školy na Turnaji v badmintonu ŠD
21. 2.
Vycházka ŠD na Stříbrné jezero
Výběrové řízení na akci Výměna kotlů
březen
5. – 9. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
26. 3.

29. a 30. 3.

Jarní prázdniny
2. Setkání za školou s odborníkem – Rizika sociálních sítí OP VVV
Když se čerti ženili, loutkové představení pro ZŠ
Plavecká sportovní soutěž školních družin
4.pedagogická rada,
Třídní schůzky, společné + individuální
Plavání, zahajovací lekce,
Vítání jara, vynášení Morany
Velikonoční prázdniny

duben
5. a 6. 4.
6. 4.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Účast zástupců školy v soutěži z anglického jazyka (ZŠ Vrchní Opava), 6. m.

27. 3.
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9. – 13. 4.
13. 4.
16. 4.

Jarní sběr papíru, 4600 kg
Hasiči Opava- prevence požární ochrany – 1.-3. ročník
4. ročník – dopravní výchova na hřišti v Malých Hošticích, pro nepřízeň počasí
zrušeno
22. 4.
Účast školy na Opavském Dni Země, prezentace EVVO
23. 4.
Individuální třídní schůzky
Národní testování výstupů – žáci 5. ročníku, u nás i 3. ročníku

květen
2. a 3. 5.
3. 5.
7. 5.
5.-7.5.
11. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
25. 5.
28. 5.
31. 5.

zápis dětí do MŠ
účast zástupců školy na výstavě skalniček Opava
Den ředitelského volna – organizační důvody
Poznávací pobyt ke 100.výročí vzniku ČSR, Praha, Mělník –zaměstnanci školy
Den pro mou mámu (Sokolovna Vávrovice)
Světový den bez tabáku – 4. .ročník – preventivní program, Obecní dům Opava
Hasík – prevence požární ochrany – 2. ročník
3. Setkání za školou s odborníkem – ŚIKANA, OP VVV
Účinnost GDPR
Účast zástupců školy v okresním kole Pythagoriády, 3. místo
Fotografování třídních kolektivů

červen
1. 6.
4. 6.
7. 6.
8. 6.
12. 6.
15. 6.
18. – 22. 6.
25. 6.
28. 6.

Sportovní den školy, sportovní oděv a obuv
Účast na vyhodnocení soutěže Lípa – národní strom, KEV Praha, MŠMT
3. ročník, dopravní hřiště Opava
jízda zručnosti
Ukončení plaveckého výcviku
Envicup 2018, vodácký výcvik na Stříbrném jezeře, 10 účastníků
Škola v přírodě, Beskydy, Ostravice
Pedagogická rada
Zahradní slavnost Vysvědčení, 17 hodin

V průběhu roku uděleny 2 dny ředitelského volna:
-z technických důvodů (29. 9. 2017, celodenní odpojení části obce Opava-Vávrovice od
elektrického proudu).
-z organizačních důvodů (7. 5. 2018 z důvodů organizace exkurze pracovníků školy ke 100.
výročí ČSR v Praze)
Akce v průběhu celého roku:
- EVVO
- Raníčky
- Návštěvní pondělky
- MPP – Rytířské ctnosti - Etická výchova v každodenní praxi,
- Skokan roku
b) Účast na dalších akcích
Činnost školní družiny

pro výroční zprávu zpracovala V.Kwieková

Všestranná a pestrá činnost školní družiny probíhala ve společném prostoru s kmenovou
třídou 3. ročníku, který byl v odpoledních hodinách plně k dispozici dětem školní družiny.
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Děti zde v různorodých skupinkách nacházely příjemné zázemí pro svoji práci i hru. Program
zahrnoval tradiční aktivity, které rozvíjel a zařazoval nové. Pokračovali jsme ve spolupráci se
školní družinou v Úvalně. Pro sportovní činnosti byla využívána školní chodba, uzpůsobená
pro sportovní aktivity. Za příznivého počasí byla aktivně využívána v zimě i v létě
multifunkční školní zahrada.
Práce ŠD se řídila celoročním plánem školní družiny. Ve školní družině bylo zapsáno 30 dětí.
Provoz školní družiny byl od 11.40 do 16.00 hodin.
Odpočinková a rekreační činnost
- klidný odpočinek
- stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky
- společná četba na pokračování (přečteno 17 knih)
- individuální četba časopisů, encyklopedií, knih
- kreslení, tvořivá práce
- vzájemná komunikace a naslouchání
Esteticko-výchovná činnost
- Slezská tvorba – exkurze ve výrobě, zdobení baněk v místní kreativní dílně
- výroba vánočních ozdob a dekorací
- vánoční koledování u Vánočního stromu ve Vávrovicích
-výtvarné práce do soutěže ŠD na téma Pohádkový svět
- práce do soutěže Domeček pro zvířátka - Školního statku MSZŠ Opava
- Velikonoční vejce-kolektivní práce do soutěže OC Breda
- Srdce k Valentýnu – pro zahraniční studenty (Edison)
- koláž Město – kolektivní práce
Sportovní činnost
- sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře
- Městské sady – lanová a lezecká hřiště, procházka po cyklostezce kolem řeky Opavy do
centra města
- soutěž školních družin v plavání
- turnaj školních družin v badmintonu
- Škola v přírodě Beskydy, Ostravice, chata Svoboda – turistika, výstup na Lysou Horu,
projížďka na koních, přehrada Šance, turistická vycházka okolo vrcholu Ostrá
- šipkovaná – vědomostní soutěž, hledání pokladu a sportovní zápolení s družinou Úvalno ve
Vávrovicích
- Stříbrné jezero – vycházka, krmení labutí, návrat cyklostezkou
- celodenní pobyt na horách v Jeseníkách v rámci projektu Edison se zahraničními studenty
- využití školní chodby ke hrám za nepříznivého počasí
Dramatická činnost
- Vánoční besídka
- scénky a drobná vystoupení v družině
- zahradní slavnost vysvědčení
Přírodovědná činnost
- sběr podzimních plodů, listů a přírodnin a výrobky z nich
- Opavská Minizoo- exkurze, program Hrátky se zvířátky, hry, soutěž
- vycházka Bobří stezkou v čase Tereziánského léta
- vycházky kolem řeky, poznávání stromů a rostlin
- Den mláďat na Školním statku – prohlídka areálu, sportovní klání, hry, soutěže
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- sázení stromků v Držkovicích ve spolupráci se školním EKOtýmem
- opavský Den Země
Pracovně-technické činnosti
- listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich
- haloweenské výrobky – dýně, duchové, netopýři, strašidla, lampičky, svícny
- výrobky z recyklovatelných materiálů
- sádrové odlitky – ozdobné rámečky, perníčky, vánoční ozdoby - výroba karnevalových
masek
- výrobky z recyklovatelných materiálů
- dárky pro děti k zápisu do 1. třídy
- jarní tématika a Velikonoce
- Srdce pro maminku
Vzdělávací činnost
- příprava na vyučování - písemné úkoly, čtení
- hry s čísly a písmeny
- četba v kolektivu
- Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Veřejně prospěšné aktivity a soutěže
- podzimní a jarní sběr papíru – cca 8.500 kg starého papíru
- sběr a třídění odpadů
- Turnaj ŠD v badmintonu zisk 1. místa (účast 4 děti)
- Plavecká soutěž ŠD, bez umístění (účast 6 dětí)
- soutěž Domeček pro zvířátka (7 prací)
- výtvarná soutěž školních družin na téma Pohádkový svět, zisk 1. a 2. místa
Činnost mateřské školy

pro výroční zprávu zpracovala M. Satková

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili 4. září společně se školáky „Zahradní slavností“, kde
jsme přivítali 4 nové děti. K docházce do MŠ v měsíci září nastoupilo 25 děti, kapacita MŠ
byla naplněna. Průměrná docházka dětí v tomto školním roce činila 80,8 %. Zákonní zástupci
4 dětí požádali o odklad školní docházky.
Tento školní rok se stabilizovala situace v personální oblasti. Nedošlo k žádnému úrazu,
jen ke krátkodobé pracovní neschopnosti. Provoz zajišťují 2 učitelky a nově nastupující
provozní zaměstnankyně. Ta však v měsíci srpnu pracovní poměr ukončila. Podařilo se najít
náhradu a provoz školy tak byl plynule zajištěn..
Vzdělávání dětí probíhalo dle nově upraveného ŠVP „S kamarády krokem, projdeme
celým rokem“, které vychází z cílů a pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Hlavním cílem byl
všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnost učení, osvojování si základů hodnot a zejména
získávání osobní samostatnosti a schopnosti samostatně se projevovat.
Celoročním tematický blok je zpracován do jednotlivých témat a podtémat. Děti jsou
seznamovány v ročních obdobích s prostředím kolem sebe, nejbližším okolím, kamarády,
lidmi a jejich činnostmi, přírodou živou i neživou a péčí o ni či tradicemi náležícími k místu.
Vedeny jsou ke zdravému životnímu stylu.
Specifikum naší jednotřídní mateřské školy si mohly v tomto roce vyzkoušet studentky
Střední pedagogické školy v Krnově v rámci své praxe. V měsíci lednu realizovala svůj
projekt “Máme rádi zvířátka“ studentka maturitního ročníku a v měsíci květnu absolvovala
souvislou pedagogickou praxi studentka prvního ročníku.
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V tomto školním roce tvořili početnější skupinu opět předškoláci. Zařazovány byly
zejména skupinové činnosti, ty doplňovaly v menší míře aktivity frontální či individuální.
Zařazovány byly kooperativní a prožitkové hry a činnosti, při kterých se prohlubuje
spolupráce dětí různého věkového složení. Plně k tomu byla využívána centra aktivit,
pohybové hry a aktivity, různé didaktické pomůcky a tvořivý materiál.
U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky jsme se zaměřovali na rozvoj
komunikativních dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, ale zejména na rozvoj jemné
motoriky a upevňování grafomotorických dovedností. Pozornost jsme věnovali vztahům mezi
dětmi – kamarádství, toleranci a pomoc.
Vzdělávací činnosti jsme doplňovali prvky ekologické výchovy. Zapojujili jsme se
se školáky do mezinárodního programu Ekoškola, v rámci něhož jsme naplňovali některá
z pravidel Ekokodexu – šetřit vodou, třídit a ukládat odpad, v rámci svých možností šetřit
energií. Mladší děti formou hry a starší děti formou služeb, kdy měly na starost určitou
činnost. Odpadový materiál jsme nejen sbírali, ale využívali i k tvořivé práci. Vedli jsme děti
k péči o své okolí, udržovat čistotu a pořádek a to nejen uvnitř budovy, ale i na školním dvoře
či zahradě. Pečovali jsme o část „Babiččiny zahrádky“, kde jsme vysévali semena a sadili
sazenice květin a zeleniny a sledovali jejich růst až ke konečné sklizni.
Nadále jsem se zaměřovali na prohlubování znalostí z oblasti dopravní výchovy –
seznamování s pravidly bezpečnosti chodce a cyklisty, bezpečném pohybu na silnici či
chodníku. Nabyté vědomosti jsme si ověřili při preventivních programech „Pejsek Korálek“
ve spolupráci s Městskou policií Opava, v mateřské škole, na vycházkách, v městském
provozu či při jízdě zručnosti. Znalosti a dovednosti jsme si rovněž ověřili na dopravním
hřišti v Opavě na Mírové ulici.
V průběhu roku, zejména se staršími dětmi jsme rozvíjeli a podporovali polytechnické
vzdělávání dětí. Děti spontánně rozvíjí svou manuální zručnost a nebojí se k tomu využívat
opravdové nářadí. Důkazem toho, bylo tvořivé odpoledne s názvem „Kutilové“, kdy děti
prokázaly své dovednosti ve spolupráci s tatínky či dědečky a společně stavěli, šroubovali i
tvořili na téma – dopravní prostředky. Akce se setkala s velkým ohlasem.
Dětem jsme přibližovali život na vesnici – život svého blízkého okolí a společnými
akcemi v mateřské škole i přímo ve vesnici se snažíme o udržování lidových tradic náležících
k místu našeho života. Společně jsme pozvávali vánoční a velikonoční zvyky, hledali
velikonočního zajíčka, uspořádali další masopustní průvod obcí, vynesli se školáky Moranu a
uvítali jaro.
Pro obohacení vzdělávání a rozvíjení pohybových dovedností byly dětem v průběhu roku
nabízeny různé doplňkové aktivity, kulturní a společenské akce, vycházky či výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí.
Do činnosti mateřské školy jsme zapojovali nejen děti, ale i jejich rodiče, či známé, ať již
účastí na společných akcích, tvořivých dílničkách, sponzorstvím či pomocí jakéhokoliv
druhu.
Akce s rodiči:

Zahradní slavnost – zahájení školního roku – vítáme předškoláky
Informativní schůzka pro rodiče
„Bramboráčci“ – tvořivé odpoledne s rodiči
Lékař na návštěvě – preventivní program – spolupráce rodič- lékař
„Andělíčci“ – vánoční dílna s programem
Školní zralost – beseda pro rodiče – Agentura Pomak
„Kutilové“ – polytechnika v praxi – tvořivá dílna s tatínky
„Kuchařinky“ - Den matek v MŠ – vystoupení s tvořivou dílnou
Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
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Akce ve spolupráci s Klubem rodičů:
Mikulášská nadílka pro děti MŠ
Maškarní karneval
Pálení čarodějnic
Spolupráce se ZŠ: Slavnost světla – happening – školní zahrada
Slavnost Slabikáře – s 1. ročníkem
Tři oříšky pro Popelku – pohádkové dopoledne s 1. ročníkem
Vítání jara – vynášení Morény
Spolupráce s odborníky:
„Pejsek Korálek“ – preventivní program - MP Opava – DV
„Zdravá 5“ – preventivní program ve spolupráci s nadačním fondem
Albert
„Školní zralost“ – beseda pro rodiče – agentura Pomak
„Pejsek Korálek a cizí pes“ – preventivní program – MP Opava
„Klauniáda“ – ZUŠ – seznamování s hudebními nástroji
DV – Dopravní hřiště, Opava Mírová ul.
Výlety a akce mimo MŠ:
„Moje vesnice - Vávrovice“ – poznávací vycházka (vesnice)
„Moje město“ – poznáváme město Opavu
Návštěva zeleninové zahrádky – pozorování
Slezské divadlo Opava – „O kůzlátkách a vlku“
„Pole“ – poznávací vycházka – plodiny a stroje
Mobilní planetárium –„Život stromů“ – Světový den Ekoškol
Vánoční koncert pěveckého sboru Domino, Opava
Masopustní průvod obcí Vávrovice
„Máme rádi písničky“ - hudební skupina Marbo, Opava
Slezské zemské muzeum Opava – expozice živočichů, ptactva a hmyzu
„Na statku“ – pozorování hospodářských zvířat
„Broukoviště“ – Městské sady Opava
Školní výlet – Dětský svět techniky, Dolní oblast Vítkovice
Mini ZOO Opava - Jaktař
Návštěva ranče v Držkovicích
Akce v MŠ:

Vánoční nadělování
Průzkumníci v Africe – Divadlo letadlo Ostrava
Maňáskové divadlo Šternberk
Maškarní karneval v MŠ
Myslivci v MŠ – beseda s členy sdružení Opavice
Slavíme Velikonoce, hledáme velikonočního zajíčka
Sportovní hry v MŠ
MDD – zábavné dopoledne – „Farmářské hry“
Jízda zručnosti
Nocování ve školce aneb rozloučení s předškoláky
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c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
ZSP nr. 2, ul. Sudecka 2, Ratiborz, Polská republika
Spolupráci v oblasti zahraničních vztahů ovlivnily dva faktory: tamní probíhající reforma
základního školství (změna tzv. základních škol s šestiletých na osmileté) a změna na pozici
ředitele školy.
Zástupci školy – ředitel a vychovatelka – se zúčastnili tradičních podzimních oslav Svátku
školy v Ratiboři, spojený s vysvěcením školního praporu. Zároveň proběhlo neformální
setkání vedení obou škol.
d) Účast na olympiádách a soutěžích
Typ soutěže
výtvarná

recitační
angličtina
matematika
sportovní

Územní rozsah
Envicup – Voda, partnerství malotř.
škol Opavy
ŠD Opavska – Pohádkový svět
MDVV Lidice 2018, republikové kolo

Umístění na prvních 3 místech
Vyhodnocení
ve
šk..roce
2018/19
1. a 2. místo
Bez umístění - Umístění
obrázku žáka školy na pozvání
do dalšího ročníku
KEV Praha, republikové kolo, Lípa- 1. místo
národní strom
Okrskové kolo, Opava
Bez umístění
Happy english day, Opava
Bez umístění (6. místo)
Pythagoriáda, okres
3.místo
Klokan
Bez umístění
Dětský
badmintonový turnaj ŠD, 1.místo
okres
Plavecká soutěž ŠD
Bez umístění

OCENĚNÍ – 1 žák – za třetí nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v Národním
testování MA pro páté třídy
e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
v tis. Kč
celkem

využité

poskytnuté granty

xxx

0

0

sponzoři

xxx

0

0

ostatní

xxx

0

0
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Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná
kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení.
a) inspekční činnost provedena ČŠI
nebyla provedena
b)
kontrolní činnost provedena ČŠI
c)
kontrola provedena odborem kontroly MMO
- nebyla provedena
d)
kontrola provedena KÚ MSK
- nebyla provedena
e)
další kontroly (např. BOZP apod.)
- nebyla provedena
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
a) státní rozpočet

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2017
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu
EU a z prostředků finančních mechanismů

Účelový
znak

a

33353

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
33024
33038
33052

33065

33068

33070
33071
33073

Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám dětí a žáků cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2017
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence
středních škol 2016
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a
nepedagogických zaměstnanců
regionálního školství
z toho:

c
4 168 803,00
4 067 695,00

0,00

1 142 219,00

80 004,00

58 826,00

b) ostatní (pojistné + FKSP)

21 178,00

0,00

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích ve školním roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol
2017 - I. Modul: ZŠ
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
Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2017
Vzdělávací programy paměťových institucí
do škol
Zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství
z toho:

Soutěže

21 104,00

15 518,00
5 586,00

Skutečně
čerpáno k 31.
12. 2017

Skutečně
použito
k 31. 12.
2017

d
1=c-d
2
0,00 4 168 803,00 4 160 823,00

2 906 476,00
19 000,00

a) platy zaměstnanců

a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
33166

Vráceno
v
průběhu
Poskytnuto
roku
k 31. 12. 2017
zpět na
účet
kraje

0,00

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné
finanční
výpomoci
při
finančním
vypořádání
3=1-2
7 980,00

4 067 695,00

4 067 695,00

0,00

2 906 476,00
19 000,00

2 906 476,00
19 000,00

0,00
0,00

1 142 219,00

1 142 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 004,00

80 004,00

0,00

58 826,00

58 826,00

0,00

21 178,00

21 178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 104,00

13 124,00

7 980,00

15 518,00
5 586,00

9 650,00
3 474,00

5 868,00
2 112,00

0,00

0,00
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33435

33457

33457

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
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
Financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období září - prosinec
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Náklady v roce 2017

Účet - položky

a
501 Spotřeba materiálu
v tom - potraviny
- prádlo, oděv, obuv
- knihy, učební pomůcky
- drobný hmot. majetek
- spotřeba materiálů ostatní
- ostatní (léky - zdravo.materiál)
502 Spotřeba energie
v tom - spotřeba vody
- ÚT a ohřev vody
- spotřeba plynu
- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
- ostatní (Specifikovat)
- náklady na práci s mládeží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- nájemné
- konzult., porad. a právní
- školení a vzdělávání
- nákup služeb ostatní
- programové vybavení (DDNM)
- výměna písku - otevřené zahrady
- internet
- správa sítě
- bankovní poplatky
- nákup služ.-person.,mzdy,účto
- PV
- LV
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)
v tom - platy zaměstnanců
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců

Hlavní činnost
Doplňková činnost
NavýšeníCelkem
Přesuny
Skutečnost
snížení
upravený Skutečnost
finančních
Skutečnost
k 31.12.
Plán
Plán
finan.
finanční
k 31.12.
prostředků
k plánu
2017
2017
plán
2017
plánu
2017
mezi
2017 v %
(závěrka)
(FP)
2017
(závěrka)
položkami
2017
zřizovatel.
b
c
d
f
g
h
j
k
107,00
0,00
3,42
110,42
110,42
103,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
-0,04
2,96
2,96
98,67
18,00
6,20
24,20
24,20
134,44
26,00
-21,33
4,67
4,67
17,96
60,00
17,72
77,72
77,72
129,53
0,87
0,87
0,87
188,50
0,00
-63,88
124,62
124,62
66,11
0,00
0,00
14,00
4,31
18,31
18,31
130,79
0,00
0,00
127,50
-60,68
66,82
66,82
52,41
45,00
-5,82
39,18
39,18
87,07
2,00
-1,69
0,31
0,31
15,50
0,00
0,00
0,00
0,00
79,00
-32,40
46,60
46,60
58,99
2,30
-2,30
0,00
0,00
0,00
0,00
175,56
0,00
85,19
260,75
260,75
148,52
0,00
0,00
1,51
-0,53
0,98
0,98
64,90
15,90
0,14
16,04
16,04
100,88
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,23
3,23
3,23
323,00
28,40
68,13
96,53
96,53
339,89
4,00
-4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
-4,71
28,29
28,29
85,73
4,00
1,17
5,17
5,17
129,25
72,00
30,00
102,00
102,00
141,67
15,75
-7,24
8,51
8,51
54,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
v tom - FKSP zaměstnanců
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)
- školení a vzdělávání
- ostatní
528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky (kolky)
549 Ostatní náklady z činnosti
v tom - pojištění (majetku, úrazové)
- ostatní
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Náklady z DDNM a DDHM
Ostatní nejmenované položky
v tom
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt
Dotace na projekt EU
542 - jiné pokuty a penále
nedočerpání v položkách celkem

Náklady celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

181,04
41,56
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
27,61
66,82
0,00
0,00
66,82
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

774,96

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,92
69,17
66,82
0,00
0,00
66,82
0,00
0,00
0,00
0,00

87,34 862,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00
0,00

0,00

111,27 25,00

0,00

183,92
69,17
66,82

101,59
166,43

66,82

862,30

Výnosy v roce 2017 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy

Plán
2017

a

b

Příjmy ze školného

Přesuny
finančních
Úpravy
finančního prostředků
mezi
plánu
položkami
c

d

89,55

Příjmy ze stravného
Úroky

1,00

Použití rezervního fondu do výnosů
Použití fondu investic do výnosů

65,00

Použití fondu odměn do výnosů
Ostatní příjmy z vlastní činnosti

0,00

0,00

v tom:
- pojistná událost
- poplatky za služby/sběr
- pronájmy

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

0,00

0,00

v tom: - projekt EU
- projekt

Výnosy celkem

155,55

0,00

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2017

Doplňková činnost
Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.
k plánu
2017
2017 v %
(závěrka)

f

g

h

-8,78

80,77

80,77

90,20

0,00

0,00
19,00

-0,81

0,19

0,19

32,56

32,56

32,56

-29,44

35,56

35,56

0,00

0,00

1,90

1,90

0,00
0,00
1,90
0,00
0,00

0,00
0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Plán
2017

Skutečnost
k 31.12.
2017
(závěrka)

j

k

54,71

1,90

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

1,90

0,00
0,00

0,00

0,00

66,82

66,82

66,82

66,82
0,00
0,00
0,00

66,82
0,00
0,00
0,00

66,82

62,25

217,80

217,80

140,02
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Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán
2017

Přesuny
Navýšení
- snížení finančních
prostředků
finan.
mezi
plánu
2017 zřiz. položkami

774,96

0,00

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2017

87,34

Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.
k plánu
2017
2017 v %
(závěrka)

862,30

862,30

111,27

Hlavní činnost

ROZDÍL (náklady minus
výnosy - HČ)

619,41

-25,09

Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.
k plánu
2017
2017 v %
(závěrka)

644,50

HČdotace
od
zřizov.

Skutečnost
k
31.12.2017
(závěrka)

25,00

0,00

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2017

Plán
2017

Plán
2017

104,05

644,50

HČdotace
od
zřizov.

Plán
2017

0,00

0,00

Skutečnost
k 31.12.
2017
(závěrka)

25,00
Zisk z DČ

Zisk z HČ

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

v plné výši

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2016

644 500

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016

71
9 207

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)

Hospodaření s fondy organizace (v Kč na dvě des.místa)
FOND INVESTIC
stav k 1.1.
2017
Převod z odpisů z DHM a DNM
Převod z rezervního fondu
Výnos z prodeje DHM
97 497,06
Investiční dotace MMO
Investiční dotace ze SR a SF
Ostatní/server
Celkem

FOND REZERVNÍ

Celkem

čerpání

stav k 31.12.
2017

130 790,06
115 069,00
181 040,00 183 921,00 96 000,00 150 628,00
tvorba
plán
skutečnost

stav k 1.1.
2017

58 683,82

tvorba

plán
skutečnost
plán
skutečnost
181 040,00 183 921,00 96 000,00 35 559,00

Převod ze zlepš. výsledku hosp.
Peněžní dary

čerpání
stav k 31.12.
plán
skutečnost
2017
32 559,93
26 123,89

0,00

0,00

0,00

32 559,93
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FOND ODMĚN
tvorba
plán
skutečnost

stav k 1.1.
2017
7 895,00

čerpání
stav k 31.12.
plán
skutečnost
2017

Převod ze zlepš. výsledku hosp.
Ostatní

7 895,00

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Částka celkem

Oprava hrazení pískovišť (zahrada)
Oprava žaluzií
Oprava a odborný servis myčky, výdej stravy

35 490,- Kč
2 831,- Kč
14 971,- Kč

Investiční akce z vlastních zdrojů

Částka celkem

Výměna kotlů ústředního vytápění a ohřevu vody

161 715,40,- Kč

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

Poskytnutí příspěvku zřizovatele na výměnu kotlů
ústředního vytápění a ohřevu vody (ZU)

150 000,- Kč

Část XI.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název programu

Ekoškola
mezinárodní program

Edison

Způsob zapojení
aktivní účast, práce školního
Ekotýmu,
prezentace na opavském Dni
Země
týdenní aktivní stáž 3
studentů z Číny, Brazílie a
Gruzie
Anglická konverzace, MKV

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
45

5

2

9

5

0

45

5

1
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Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)
Ve spolupráci s KVIC,
inspirativní dopoledne pro
učitele ZŠ

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu
Náhled do EVVO aktivit
školy

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů
ostatních
(dětí)
0
12
x

Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Název projektu
státní fondy

xxx

programy EU

OP VVV „Setkání za školou“
projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006147
čerpání k 31. 8. 2018
xxx

projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty

Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených
třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti
č.j. MSMT- 34035/2016-1
xxx

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

0

0

295 521,-

128 431,02

0

0

35 308,-

35 308,-

0

0

Část XIV.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
MP
HZS
Střední zdrav.škola, OKO
TS - Plavecká škola

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Dopravní výchova pro 4. ročník

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
10

Dopravní výchova 3. ročník

10

Prevence požární ochrany (2 lekce)
Prevence škodlivosti kouření

20
10

Plavecký výcvik žáků ZŠ

42
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Další informace:
další spolupráce s neziskovými či jinými příspěvkovými organizacemi:
- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích
- Sdružení Tereza
- Klub ekologické výchovy Praha
- PPP Opava
- AISEC Ostrava
- MP Opava
- ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice, ZŠ a MŠ Opava-Komárov, ZŠ a MŠ Opava-Suché
Lazce
- Účast ředitele školy v komisi Zdravého města při SMO
Spolková činnost Klub rodičů a přátel školy se soustředila na tradiční akce, pořádané nejen
pro děti a žáky školy, ale také pro děti občanů celé městské části. Na pořádání těchto
doplňkových aktivit získává spolek pravidelné příspěvky od Úřadu městské části. Hodnocení
činnosti Klubu je pravidelně předkládáno členům při společných setkáních ve škole.
Na velmi dobré úrovni byla další spolupráce s Úřadem městské části. Zástupci obce se
tradičně účastnili interních i veřejných školních akcí, tradičně byl škole věnován prostor
v místním občasníku Okénko. V uplynulém školním roce ÚMČ podpořil školu také finančně.
Finančně byla škola podpořena příspěvkem na dopravu do místa pobytu školy v přírodě.
ÚMČ spolupracoval se školou na organizaci a průběhu oslav obce, spojených s výsadbou
obecní lípy u pomníku před budovou školy a s prezentací veřejné výstavy 100. let od vzniku
Československa v obci.
Při výše uvedené příležitosti zabezpečil ÚMČ organizačně i materiálně opravu a nátěr
oplocení školy.
Škola obdržela od ÚMČ u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky
PAMĚTNÍ LIST za dlouholetou vzájemnou spolupráci.
Starosta obce je dlouholetým předsedou Školské rady. Stal se jím také po volbě na podzim
2017.

Schváleno školskou radou
Schváleno pedagogickou radou
Zpracoval dne 3. 9. 2018

………………………………….
Ředitel školy
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