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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 2018/2019.

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 2018/2019.
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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 2018/2019 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.
Plnění hlavních úkolů (plnění popsáno v hodnocení krátkodobého plánu)
1. Realizace druhé etapy projektu OP VVV „Setkání za školou“
Škola realizovala II. etapu projektu, ve kterém pokračovala v plnění nastavených cílů.
Veškeré aktivity se podařilo naplnit v termínu a projekt byl k 31. 8. 2019 ukončen.
Z přidělených finančních prostředků byl doplněn školní knižní fond, zakoupeny byly
logické a deskové hry a multifunkční kopírovací stroj. Zkraje školního roku 2019/2020
bude škola zpracovávat závěrečnou monitorovací zprávu.
2. Realizace III. ročníku Evnicupu 2018
Podařilo se úspěšně dokončit další ročník aktivní spolupráce opavských malotřídních škol
na „putovním“ environmentálním projektu, jehož koordinátorem byla ZŠ a MŠ OpavaSuché Lazce. Pod jednotícím tématem Voda žáci absolvovali řadu zajímavých exkurzí a
společných tvůrčích i zábavně-vzdělávacích aktivit.
3. Dokončení cílů Strategického plánu rozvoje školy (2016-2019) a příprava dalšího plánu
Školní rok 2018/2019 byl posledním rokem realizace cílů Strategického plánu rozvoje na
uvedené období. Finanční plán se podařilo naplnit v plném rozsahu, na realizaci některých
opatření škola získala dotaci zřizovatele (výměna kotlů na vytápění a ohřev vody), jinde
byly použité finanční prostředky vyšší¨(pořízení serveru), jinde došlo k úspoře (herní
prvky na školní zahradě, oprava obvodu pískovišť). Škola bude v realistických
strategických plánech pokračovat a bude vyhledávat a využívat dotační a grantové tituly.
4. Zkvalitňování vzdělávacích podmínek v oblasti učebních metod a forem práce
Díky finančním prostředkům vkládaným do DVPP, ať už ONIV nebo z projektu OP
VVV, došlo k dalšímu zkvalitnění vzdělávacích podmínek ve stanovených oblastech.
Pozitivní zpětné vazby se škole dostalo při externím hodnocení společností scio.cz (žáci 5.
ročníku) a také při kontrolní činnosti týmu ČŠI, který svou inspekční činnost na škole
vykonával v březnu.
5. Rozvoj spolupráce s partnerskými školami (oblast vzdělávací, kulturní a sportovní)
Spolupráce s partnerskými školami probíhala zjm. v rámci projektu Envicup 2018. Dále
pak v rámci aktivit jako jsou sportovní a výtvarné soutěže. Škola rovněž využila nabídky
ZŠ a MŠ Opava-Komárov a využívala tamější sportovní halu k realizaci hodin tělesné
výchovy.
6. Obhajoba titulu Ekoškola (ukončení 4 letého období)
Po čtyřech letech se škola přihlásila k auditu Ekoškoly, který předchází udělení nebo
potvrzení prestižního titulu uvedeného vzdělávacího programu. Celé období bylo
zaměřeno na snižování ekologické zátěže provozu školy na životní prostředí v tradičních
oblastech – energie – voda – spotřeba – prostředí školy – doprava – odpady. A právě
v oblasti odpadů se škola zaměřila na novou oblast – jídlo. V souvislosti se změnou
odvozu kuchyňských odpadů jsme se snažili eliminovat jeho množství a snižovat cenu za
likvidaci. Ve II. pololetí školního roku jsme realizovali projekt „hodnocení stravy“, který
si kladl za cíl vytvořit relevantní podklady pro dodavatelskou školní jídelnu. Do konce
roku ekotým vypracoval zprávu, která bude se zahájením nového školního roku předána
kompetentním orgánům k dalšímu řešení. Při dubnovém auditu Ekoškoly členové
školního ekotýmu uspěli a škole byl udělen v pořadí již čtvrtý mezinárodní titul na další
čtyřleté období.
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Rozbor jednotlivých oblastí
3.1. Oblast ekonomická a materiální
- na školní zahradě – školním dvoře, byla realizována investiční akce Stromový domeček –
instalace herního prvku (142 670,- Kč), plánováno pro MŠ, ŠD
- na hlavní prázdniny je plánováno instalace dalších úložných prostor v MŠ, systém
bude, proti původnímu plánu, vybudován v herně MŠ
- pořízení stolní multifunkční tiskárny (náhrada nefunkčního stroje) – úspornější provoz
- pořízení nové zahradní sekačky
- škola musela vydat zvýšené finanční prostředky na změnu v užívání multilicencí, všechny
dosud užívané vzdělávací programy nyní může využívat v režimu on-line, využity byly
prostředky ONIV ve výši 21 233,- Kč)
-předpokládá se úspora z původně plánovaných zvýšených výdajů za odvoz kuch. odpadů
- investice do rekonstrukce vytápění přinesla úspory za odběr plynu i energií, přeplatky budou
použity na krytí očekávaných zvýšených nákladů za nákup služeb
- od ledna 2019 musela škola zajistit nově odvoz biologického odpadu z údržby školní
zahrady, což ovlivní původně neplánované zvýšení nákladů na nákup služeb – tyto prostředky
škola pokryje z úspory za odvoz kuch.odpadů a z úspory za změnu frekvence odvozu
směsného komunálního odpadu (změna 1x14dní – snížení nákladů)
- škola maximálně využívala nabízené dotační programy:
- realizace II. etapy projektu Setkání za školou
- podání nové žádosti pro školní roky 2019-2021 (projekt Technologie přibližují poznání, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014849)
-žádost o investiční příspěvek zřizovatele – Zahradní učebna-pergola, schváleno ve
výši 92 990,- Kč)
- z projektu polytechnického vzdělávání, MAS Opavsko, získala škola pro hernu MŠ
dětský ponk
-v průběhu hlavních prázdnin proběhne malování provozních prostor, oprava schodišťových
hran
Neuskutečnilo se:
- Zakoupení notebooku pro práci třídního učitele
- Zakoupení mobilního stolku pod dataprojektor
- Oprava opadávajícího zdiva u vchodu z Chmelové ulice (odloženo, bude řešeno komplexně po konzultaci se zřizovatelem – nutná izolace proti vlhkosti
- Čištění a oprava okapů – odloženo v souvislosti s pořízením Zahradní učebny-pergoly,
kde bude řešen svod na zachytávání dešťové vody
- Pořízení dvou kusů houpacích prvků pro MŠ – bylo již mimo rozpočtové možnosti
- odkládací nástěnný stojan na sportovní podložky- bude realizováno v případě vratky
za vyúčtování vytápění
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“
- na pracovišti MŠ došlo k zaškolování provozní pracovnice
- škola využívala nabídku externích zájmových útvarů (sportovní, technický)
- škola realizovala 2 vlastní zájmové útvary z projektu OPVVV Setkání za školou
- škola efektivně využívala pozici asistenta pedagoga ve spojeném ročníku se žáky s podpůrnými opatřeními, tato pracovní pozice končí k 31. 8. 2019
-byly připraveny podmínky pro personální změnu na pracovní pozici vychovatelky ŠD,
změna
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se uskuteční k 1. 8. 2019
-v rámci oslav Dne učitelů 2019 byla ředitelem školy navržena na ocenění učitelka ZŠ Mgr.
G. Bočková
3.3. Oblast vzdělávací
- DVPP bylo prioritně realizováno z projektu OPVVV Setkání za školou (ZŠ)
- aktivně byla realizována II. etapa projektu OPVVV Setkání za školou (v průběhu prázdnin
bude zpracována závěrečná zpráva)
- škola se partnersky podílela na úspěšné realizaci III. ročníku projektu Envicup 2018
(EVVO), s tématem Voda – garant projektu ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce
- škola se aktivně zaměřovala na inkluzi žáků s podpůrnými opatřeními – v této oblasti
spolupracovala s partnery (PPP, OSPOD )
- v rámci vzdělávání byl kladen důraz na rozvoj čtenářské, matematické a jazykové
gramotnosti žáků (v rámci projektu Setkání za školou byl věnován i odborný seminář pro
rodiče, realizována beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou, žáci byli aktivně a úspěšně
zapojeni do matematických soutěží)
- škola pokračovala ve vytváření podmínek k realizaci polytechnické výchovy
- škola pokračovala v realizaci terénních exkurzí a badatelském způsobu vyučování
- škola úspěšně prošla auditem Sdružení Tereza a obhájila mezinárodní titul Ekoškola
(slavností předávání 21. 6. 2019 Praha)
- škola se zapojila do spolupráce s partnerskými školami v oblasti vzdělávání, kultury a sportu
(ZŠ Malé Hoštice, Suché Lazce, Komárov, Úvalno, Brumovice)
- škola má připravené podklady pro česko-polský projekt Příroda bez hranic – pro podání
žádosti na Euroregion Silesia – 2020
- škola stále zvyšuje využívání informačních technologií ve výuce – přesto existují v této
oblasti rezervy, což bylo jedním ze závěrů kontroly ČŠI
- škola pokračovala v hodnocení efektivity dosahovaných výstupů, spolupracovala v této
oblasti s externími hodnotiteli (společnost scio.cz)
3. 4. Oblast řídící a kontrolní
- ředitel školy prováděl řídící a kontrolní činnost, vyhodnocoval průběžné její výsledky a
přijímal opatření
- nepodařilo se aktivně obnovit Myslivny – metodické setkání (doporučení-zařadit pravidelně
1x za měsíc)
- finanční prostředky byly využity maximálně efektivně, rozpočet školy byl zvyšován na
základě dotačních titulů
- nadále bylo vytvářeno a udržováno pozitivní a motivační prostředí školy – kladně
hodnoceno ČŠI
- starosta ÚMČ a školská rada byla informována o záměru náboru potencionálních žáků –
vyrovnání očekávaného výkyvu demografické křivky)
- zaměstnanci školy dostali možnost vyjádřit se a podat své návrhy k připravovanému
Strategickému plánu rozvoje školy na období 2019-2022
- v souvislosti s připravovanou reformou financování škol využíval ředitel školy možnosti
posílení mzdových prostředků – Podpora financování ZŠ při zavádění změny financování –
rozvojový program KÚ MSK
- škola získala prostředky z Rozvojového programu MSK – Vyrovnání mezikrajových rozdílů
2019 na odměňování pedagogických pracovníků mateřských a základních škola a školních
družin
- ve školním roce proběhla kontrola ČŠI – 5. – 7. 3.
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Trendy dalšího vývoje školy
- zachování orientace vzdělávání směrem k trvale udržitelnému rozvoji
- efektivní využívání evropských aj. dotací pro zkvalitňování vzdělávacích podmínek
- digitalizace vzdělávacích podmínek
- hledání příležitostí pro nové žáky školy, zastavení poklesu počtu žáků s očekávaným
negativním demografickým vývojem
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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 S kamarády
krokem, projdeme celým rokem

Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet
fyzických
osob

Přepočtený
evidenční
počet

Z toho
kvalifikovaní

Pedagogičtí zaměstnanci

5 ZŠ + 2 MŠ

5 ZŠ + 2 MŠ

4,73 ZŠ/ 2 MŠ

Nepedagogičtí zaměstnanci

1 ZŠ + 1 MŠ

xxx

0,82 ZŠ /0,69MŠ

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. 2017
75

1

b) Mateřská škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2017
25

1

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2018

9

0

8

1

Počet
zapsaných
dětí
16

Počet
přijatých
dětí
8

Počet tříd
k 1. 9. 2018

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.
7
7
2.
5
4
1
3.
11+1
10
1
4.
11
9
2
5.
9
7
2
Celkem za 1 st.
43+1
37
6
1 žákyně vzdělávání ve škole v zahraničí, §38
Přestup žáků z 5. ročníku
2 žáci Základní škola Otická, Opava
6 žáci Základní škola Mařádkova, Opava
1 žák Základní škola Ilji Hurníka, Opava

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

1 žák ZŠ Zátor
Další přestup (ze 3. a 4. ročníku)
1 žákyně, návrat zpět - Ukrajina
1 žáci Základní škola Mařádkova

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
1
0
19
3

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
0
1
0
0
582
41
129

12

Výskyt rizikového chování: naschvály, výsměch, lhaní, nerespektování pokynů,
schovávání věcí, vykřikování
Realizovány programy: Intervenční programy PPP (Sociální klima třídy, Spolupráce,
Komunikace, Zkvalitnění vztahů mezi žáky), beseda s bývalým žákem školy (studentem
univerzity v USA), Výchovný koncert ZUŠ Opava, Zdravá pětka
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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
Inovace, alternativní vzdělávání (OP VVV 40 h)
Jazyková gramotnost
Vzdělávací lídr, ředitel školy

Počet zúčastněných
pedagogů
3
1
2
2
1
1
1
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Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované školou

září
3. 9.

Zahradní slavnost zahájení školního roku, amfiteátr školní zahrady,
Po skončení slavností části krátké informativní setkání s třídní učitelkou 1. r.
7. 9.
II. třída, knihovna Petra Bezruče Opava
od 10. 9.
Obnovení činnosti Klubů (zábavná logika a deskové hry, čtenářský – Setkání
za školou
10. 9.
Úvodní setkání rodičů se zaměstnanci školy
11. 9.
Loutkové divadlo Ostrava, Malá Mína zmlsaná
14. 9.
Envicup 2018, 10 členný tým, terénní exkurze Vítkov-Podhradí, Kružberk
(voda)
17. -21. 9.
Podzimní sběr starého papíru (ŠD) + drobného elektrozařízení a baterií
24. 9.
4. ročník, Dopravní výchova, dopravní hřiště Malé Hoštice
26. 9.
3. ročník, Dopravní výchova, dopravní hřiště Mírová
zrušeno
Vlastivědná exkurze III. třídy – Výprava za pramenem Opavy, Jeseníky
vzhledem ke změně dopravní obslužnosti
Volba nového Ekotýmu a zahájení činnosti Ekohlídek

říjen
1.10.
9. 10.
11. 10.
12. 10.
15. 10.
22. – 26.10.
25. 10.
29.-30.10.

listopad
8.11.
12. 11.
13. 11.
15. 11.
21. 11.
22. 11.
28. 11.

Zahájení činnosti zájmových kroužků -externisté
1. – 3. ročník, Slezské divadlo Opava, Broučci,
Přátelská návštěva z Ratiboře, schůzka k připravovanému mezinárodnímu projektu
Vlastivědná vycházka II. třída – Poznáváme Opavu.
Zdravá pětka, 1. - 3. ročník
Envicup 2018, exkurze ČOV Opava,
Vlastivědná exkurze III. třída – Výprava za poznáním Prahy
Týden v národních barvách – připomínka 100 let od vzniku ČSR
Slavnost světla – 100. let od vzniku ĆSR – lampionový průvod obcí pro širokou veřejnost
Podzimní prázdniny
Setkání s odborníkem – pro rodiče – Finanční gramotnost
2. pedagogická rada
Třídní schůzky individuální, žák-rodič-učitel
Loutkové divadélko pro MŠ a 1. ročník
1. lekce plaveckého výcviku
1. ročník – Slavnost Slabikáře
Divadlo v angličtině – Kino Mír, Opava, 3. – 5. ročník
2. lekce plaveckého výcviku

prosinec
5. 12.
5. 12.
7. 12.

Mikulášská nadílka
3. lekce plaveckého výcviku
Prezentace školy na setkání složek obce v KD v Držkovicích
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10. 12.
12. 12.
16. 12.
19. 12.
21. 12.
22. – 31.12.

leden
1. – 2. 1.
3 .1.
7. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
16. 1.
23. 1.
24. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.

III. třída, Slezské divadlo Opava, Kytice
4. lekce plaveckého výcviku
Koledování pod Vánočním stromem
5. lekce plaveckého výcviku
Vánoční besídka
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
zahájení výuky v novém roce 2019
Třídní schůzky individuální, žák-rodič-učitel
6. lekce plaveckého výcviku
Fotografování prvňáčků pro týdeník Region
Envicup 2018 – závěr projektu v ZŠ Suché Lazce (účast 10 zástupců školy)
Krmení labutí na Stříbrném jezeře, školní družina
7. lekce plaveckého výcviku
Fotografování prvňáčků pro Deník
8. lekce plaveckého výcviku
3. Pedagogická rada
ŠD – Knihovna Petra Bezruče Opava
9. lekce plaveckého výcviku
školní kolo soutěže v recitaci O poetu školy
Pololetní slavnost Vysvědčení

únor
2. 2..
6. 2.
od 11. 2.
21. 2.
22. 2.
27. 2.

Pololetní prázdniny
10. závěrečná lekce plaveckého výcviku
Původní rozvrh hodin
Účast reprezentanta školy na soutěži v Badmintonu ŠD – 1. místo
Účast reprezentanta školy na recitační soutěži (loutkové divadlo Opava)
Preventivní program, II. třída s Mgr. L.Šimečkovou

březen
1. 3.
4. 3.
5. – 7. 3.
11. – 17. 3.
18. 3.
21. 3.
22. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3.
29. 3.
18. 3. – 5. 4.

duben
1. – 5. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.

Karneval v ŠD
5. setkání rodičů s odborníkem – Nástrahy virtuálního světa internetu
Inspekční činnost ČŠI
Jarní prázdniny
Třídní schůzky, v 17 hodin, společné
Vítání jara – vynášení Morany (hraniční most)
Individuální fotografování žáků
4. pedagogická rada
Výchovný koncert HV
Muzeum venkova Holasovice
Jízda zručnosti (dle počasí)
Souvislá pedagogická praxe studentky PdF UP Olomouc
Jarní sběr starého papíru
Hasík, HZS Opava
Cvičná evakuace školy
Preventivní program - Intervence pro II. třídu
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Zápis dětí do 1. ročníku 2019/2020
Audit Ekoškoly k obhajobě mezinárodního titulu (přeloženo z 3.4.)
Čokoládová tretra – závod dětí do 11 let v běhu na 100, 200, 300 metrů
školní kolo
10. 4.
Preventivní program – Intervence pro II. třídu
15. 4.
Třídní schůzky individuální, žák-rodič-učitel
18. 4.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
25. 4.
3. a 4. ročník – dopravní hřiště v Malých Hošticích, dopravní výchova
6. Setkání rodičů s odborníkem – Jak přivést děti ke knihám…
28. 4.
Opavský den Země, prezentace školy
29. 4.
Schůze školské rady
Hodnocení výsledků vzdělávání u žáků 5. ročníku – scio testy (od 1. - 30. 4.)
Práce na projektu nového herního koutu ve školní zahradě (zpracování modelu)
4. a 5. 4.
9. 4.

květen

2. 5. – 27. 5. OC Breda, výstava výtvarné soutěže ŠD Opavska – Dopravní prostředky
2x 1 místo
10. 5.
Preventivní program Jak respektovat ostatní a jejich názor, všichni
17. 5.
Fotografování třídních kolektivů
21. 5.
4. ročník – Obecní dům Opava – prevence – Světový den bez tabáku
27. 5.
FAMILY CUP, zábavné klání rodinných týmů „NOVINKA“
30. 5.
1.-3. .ročník, Sportovní hala Opava, Voda pro život
31. 5.
Den ředitelského volna ZŠ – organizační důvody

červen
7. 6.
11. 6.
17. a 18. 6.
20. 6.
21. 6.
27. 6.
28. 6.

Sportovní den školy
Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou (Sokolovna Vávrovice)
Dvoudenní školní výlet s vlastivědným a přírodovědným zaměřením
Modrá-Velehrad-Buchlovice-Uherské Hradiště-Kroměříž
1. – 3. ročník, Slezské divadlo Opava, Popelka + MŠ
5. pedagogická rada
Předávání mezinárodního titulu Ekoškola, Praha-Staroměstská radnice
Zahradní slavnost Vysvědčení, 17 hodin, amfiteátr, společné pro MŠ a ZŠ
Poslední den provozu ZŠ
Poslední den provozu MŠ

V průběhu roku uděleny 1 den ředitelského volna:
-z organizačních důvodů (exkurze zaměstnanců školy Praha, 31. 5. 2019)
-z organizačních důvodů (28. 6. 2019) – organizace ukončení školního roku dne 27.6. v 17
hodin – Zahradní slavnost Vysvědčení
Akce v průběhu celého roku:
- EVVO
- Raníčky
- MPP – Rytířské ctnosti - Etická výchova v každodenní praxi,
- Skokan roku
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b) Účast na dalších akcích
Činnost školní družiny (pro výroční zprávu zpracovala Věra Kwieková)
Všestranná a pestrá činnost školní družiny probíhala ve společném prostoru s kmenovou
třídou 1. ročníku, který byl v odpoledních hodinách plně k dispozici dětem školní družiny.
Děti v heterogenních skupinkách nacházely příjemné zázemí pro svoji práci i hru. Program
zahrnoval tradiční aktivity, které jsme rozvíjeli a obohacovali o nové. Pokračovala spolupráce
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 10 knih)
- individuální četba časopisů, encyklopedií, knih
- kreslení, tvořivá práce
- vzájemná komunikace a naslouchání
Esteticko-výchovná činnost
- vánoční výstava Advent na Zemědělce
- zdobení obřího zvonku pro výstavu Advent na Zemědělce, Opava
- koledování u Vánočního stromu ve Vávrovicích (před budovou školy)
- návštěva Městské knihovny v Opavě - Kateřinkách
-výtvarné práce do soutěže ŠD na téma Dopravní prostředky (předávání ocenění
v Galerii OC Breda)
- Valentýnské dárky, valentýnský srdíčkový řetěz
Sportovní činnost
- sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře
- lanová a lezecká hřiště v Městských sadech
- turnaj školních družin v badmintonu
- Školní výlet Chřiby – Modrá – Vodní svět, Archeskanzen, Velehrad, zámecký park
Buchlovice
- Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště, Květná zahrada v Kroměříži
- výlet vlakem do Úvalna, sportovní zápolení, návštěva staré fary a zrcadlového
bludiště Na Rychtě
- Stříbrné jezero – vycházka, krmení labutí, návrat cyklostezkou
- využití školní chodby ke hrám za nepříznivého počasí
Dramatická činnost
- Vánoční besídka
- maškarní karneval pro všechny děti školy
- scénky a drobná vystoupení v družině
- zahradní slavnost vysvědčení
Přírodovědná činnost
- sběr podzimních plodů, listů a přírodnin a výrobky z nich
- vycházky kolem řeky, poznávání stromů a rostlin
- Den mláďat na Školním statku – prohlídka areálu, sportovní klání, hry,
- opavský Den Země
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- Útulek pro psy a zvířata v Městských sadech, krmení pro zvířátka
Pracovně-technické činnosti
- listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich
- haloweenské výrobky – dýně, duchové, netopýři, strašidla, lampičky, svícny
- výrobky k oslavám stého výročí republiky – lampiony, mávátka s trikolorou,
plovoucí
lucerničky
- sádrové odlitky – ozdobné rámečky, perníčky, vánoční ozdoby
- výroba perníčků ze samotvrdnoucí hmoty
- výroba karnevalových masek
- jarní věnec z odpadového materiálu
- výrobky z recyklovatelných materiálů
- dárky pro děti k zápisu do 1. třídy
- jarní tématika a Velikonoce
- Srdce pro
- ptačí budka – jarní dekorace
Vzdělávací činnost
- příprava na vyučování - písemné úkoly, čtení
- hry s čísly a písmeny
- četba v kolektivu
- exkurze v Městském dopravním podniku v Opavě
- exkurze v hasičské zbrojnici ve Vávrovicích
Veřejně prospěšné aktivity a soutěže
- podzimní a jarní sběr papíru – cca 9.530 kg (spolupodíl na Envicupu 2018)
- Ježíškova vnoučata – zapojení do celostátního projektu pracemi dětí pro Domov
seniorů v Krnově
- sběr a třídění odpadů
Činnost mateřské školy (pro výroční zprávu zpracovala Miroslava Satková)
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili 3. září společně se školáky „Zahradní
slavností“, kde jsme přivítali 8 nových dětí. V průběhu měsíce září bylo dodatečným zápisem
obsazeno uvolněné místo a kapacita MŠ - 25 dětí, byla naplněna. Průměrná docházka dětí
v tomto školním roce činila 82,3 %. Zákonní zástupci 1 dítěte požádali o odklad školní
docházky.
Provoz MŠ zajišťovaly 2 učitelky a nově nastupující provozní zaměstnankyně. Věříme,
že se tímto stabilizovala situace v personální oblasti. Během školního roku nedošlo
k žádnému úrazu.
Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP „S kamarády krokem, projdeme celým rokem“,
který 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.
Celoroční tematický blok byl zpracován do jednotlivých témat a podtémat. Děti byly
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 byly ke zdravému životnímu stylu.
Jsme jednotřídní mateřská škola a vzdělávaly se zde společně děti ve věku 3 – 7 let.
Početně převládaly spíše děti mladšího věku. Ty byly vedeny k adaptaci v jim neznámém
prostředí, dodržování pravidel a to hlavně v oblasti bezpečnosti. Sledována a rozvíjena byla
samostatnost, zejména při upevňování návyků v oblasti hygieny, oblékání a stolování.
Zařazovány byly spíše aktivity frontální, při spontánních činnostech pak individuální. U
nejstarších dětí – předškoláků byly zařazovány aktivity a činnosti převážně skupinové, kdy se
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učily děti nejen domluvit na společném postupu a cíli, ale zejména vzájemně spolupracovat.
Rozvíjeny byly komunikativní dovednosti, řeč a slovní zásoba, ale zejména upevňování
grafomotorických dovedností. Zařazovány byly také kooperativní a prožitkové hry a činnosti,
při kterých byla prohlubována spolupráce dětí různého věkového složení. Plně k tomu byla
využívána centra aktivit, pohybové hry, didaktické pomůcky či různorodý tvořivý materiál.
Sledovány byly vztahy mezi dětmi – kdy se snaží být kamarády, neubližovat si a vzájemně si
pomáhat. Děti byly vedeny k samostatnosti, vzájemné úctě, ale i pomoci – zejména svému
mladšímu kamarádovi, pro kterého se stávají vzorem.
Vzdělávací činnosti byly ve spolupráci s MAS Opavsko doplňovány aktivitami
z oblasti zdravotní výchovy a polytechnické výuky v celoročních projektech - „Zdravotní
výchova v MŠ“ a „Žáci učí děti“ – podpora polytechnické výuky ekologických programů.
Oblast environmentální výchovy byla podporována při vzdělávání dětí i v běžných denních
činnostech či plánovaných aktivitách. Děti se učí třídit a ukládat odpad, v rámci svých
možností šetřit energií a vodou, pečovat o své okolí, chránit přírodu. Mladší děti formou hry a
starší děti formou služeb, kdy měly zodpovědnost za určitou oblast. Odpadový materiál jsme
nejen sbírali, ale využívali jej i k tvořivé práci. Děti se učily pečovat o své okolí, udržovat
čistotu a pořádek a to nejen uvnitř budovy, ale i na školním dvoře či zahradě. Pečovaly o část
„Babiččiny zahrádky“, kde vysévaly semena, sazenice květin, zeleniny a sledovaly jejich růst
až ke konečné sklizni.
V průběhu roku, zejména se staršími dětmi rozvíjíme a podporujeme polytechnické
vzdělávání dětí. Slouží nám k tomu zejména malá dílnička v prostoru třídy. Naše malé
pracoviště se v tomto roce rozšířilo o nový pracovní stůl – ponk s vybavením, který naší MŠ
sponzorsky věnovaly ve spolupráci s MAS Opavsko - Střední odborné učiliště stavební
v Opavě, Okresní hospodářská komora v Opavě a firma Femont, která darovala nářadí. Děti
spontánně rozvíjely svou manuální zručnost a nebály se k tomu využívat opravdové nářadí.
Důkazem toho bylo tvořivé odpoledne s názvem „Kutilové“, kdy děti prokazovaly své
dovednosti ve spolupráci s tatínky či dědečky a společně stavěli, šroubovali i tvořili dle
vlastní fantazie a připraveného materiálu, který věnovala fa Hon – okna. Akce se setkala
s velkým ohlasem a stává se již naší tradicí.
Z preventivních programů jsme se zaměřily na prohlubování znalostí dopravní
výchovy – seznamování s pravidly bezpečnosti chodce a cyklisty, bezpečném pohybu na
silnici či chodníku. Nabyté vědomosti jsme si ověřili v preventivním programu „Pejsek
Korálek“ ve spolupráci s Městskou policií Opava, v mateřské škole, na vycházkách,
v městském provozu či při jízdě zručnosti.
Dětem rovněž přibližujeme 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 poznáváme vánoční a velikonoční zvyky,
hledáme velikonočního zajíčka, pořádáme masopustní průvod vesnicí či vynášíme Morénu a
vítáme jaro. Seznamujeme se s prostředím vesnice zejména na vycházkách.
Pro obohacení vzdělávání a rozvíjení pohybových dovedností jsou dětem nabízeny různé
doplňkové aktivity, předplavecký výcvik, kulturní a společenské akce, vycházky či výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí.
Do činnosti mateřské školy se snažíme zapojovat 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
„Kukuřičná stezka“ – podzimní tvoření a činnosti s rodiči – stanoviště
„Za polárním kruhem“ – vánoční dílna s programem
Individuální konzultace pro rodiče – zápis do ZŠ
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„Kutilové“ – polytechnika v praxi – tvořivá dílna s tatínky
„V jednom lese“ - Den matek v MŠ – vystoupení s tvořivou dílnou
Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
Spolupráce se ZŠ:

Lampionový průvod – k výročí 100. let vzniku Československa
Slavnost Slabikáře – s 1. ročníkem
Perníková chaloupka – pohádkové dopoledne s 1. ročníkem
Vítání jara – vynášení Morény
Učitel – návštěva v ZŠ - profese

Spolupráce s odborníky:
„Pejsek Korálek“ – preventivní program - MP Opava – DV
„Zdravá 5“ – preventivní program ve spolupráci s nadačním fondem
Albert
Předplavecký výcvik – Plavecká škola Leandros
Spolupráce s MAS Opavsko:
Zdravotní výchova v MŠ (spolupráce se SZŠ Opava):
• Co udělám, když si nevím rady?
• Co dělat, když se zraní kamarád?
• Jak předcházet nachlazení a nemocem?
• Jak si správně umýt ruce a zoubky?
• Nebojme se nemocnice – ukončení programu v SZŠ Opava
Žáci učí děti – podpora polytechnické výuky ekologických programů (spolupráce se SZTŠ
Opava)
• Třídíme odpad a hliník
• Poznáváme plody
• Mikroskopování
• Život pod lupou
• Víme, co pijeme?
• Stromy a jejich květy
• Živočichové ve vodě
Výlety a akce mimo MŠ:
„Poznáváme vesnici -- Vávrovice“ – poznávací vycházka - DV
Návštěva zeleninové zahrádky – pozorování
Na poli – poznávací vycházka na řepné pole, plodiny, stroje
Masopustní průvod obcí Vávrovice
„Tajemství písniček“ - hudební skupina MARBO, Loutkové divadlo
„Cesta kolem světa“ – ZUŠ Opava
„Kniha džunglí“ - Slezské zemské muzeum Opava
„Krtečkova stezka“ – školní výlet Město Albrechtice
Mini ZOO Opava - Jaktař
„Popelka“ – Slezské divadlo Opava
HZS Opava – exkurze u hasičů
Knihovna ve Vávrovicích - návštěva
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Akce v MŠ:

Maňáskové divadlo Šternberk
Vánoční nadělování
Maškarní karneval
Fotografování dětí
Canisterapie – seznámení se psem a jeho výcvikem
Slavíme Velikonoce, hledáme velikonočního zajíčka
„Výprava za polárním medvědem“ – Divadlo Letadlo Ostrava
Sportovní hry v MŠ
MDD – zábavné dopoledne – „Míčkovaná“
Jízda zručnosti
„Nocování ve školce“ aneb rozloučení s předškoláky

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
ZSP nr. 2, ul. Sudecka 2, Ratiborz, Polská republika
Spolupráci v oblasti zahraničních vztahů ovlivnily změny probíhající v reformě polského
vzdělávacího systému. K vzájemné výměně a pořádání společných aktivit nedošlo. Přesto
byla věnována pozornost budoucímu vývoji. Škola připravila projektovou žádost o grant
z Euroregionu Silesia, pro který je nutné získat souhlas s předfinancováním zřizovatele. Plán
realizace projektu Příroda bez hranic je pro školní rok 2020/2021.
d) Účast na olympiádách a soutěžích
Typ soutěže
výtvarná

literární
recitační
matematika

sportovní

environmentální

Územní rozsah
Umístění na prvních 3 místech
Envicup 2018 – Voda, partnerství 3.místo
malotř. škol Opavy
ŠD Opavska – Dopravní prostředky
1. místo individuální tvorba
1. místo kolektivní tvorba
Voda pro život
2x čestná uznání, celostátní
kolo
Envicup 2018– Voda, partnerství 3.místo
malotř. škol Opavy
Okrskové kolo, Opava
bez umístění
Pythagoriáda
1. místo v okresním kole
Klokan
1. místo v krajské kole
1. místo v republikovém kole
Dětský
badmintonový turnaj ŠD, 1.místo
okres
Plavecká soutěž ŠD
bez umístění
Sběr Hliníku
bez umístění
Mezinárodní titul Ekoškola
Získání prestižního
mezinárodního ocenění na
období 2019-2023
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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

Odbor školství SMO
na zahradní učebnu-realizace podzim 2019

92

0

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
Ve školním roce 2018/2019 proběhla inspekční činnosti ČŠI ve dnech 5. 3. – 7. 3. 2019
se zaměřením na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
mateřskou školou, základní školou a školní družinou podle školních vzdělávacích
programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst.
2 písm. c) školského zákona.
Závěrečné hodnocení:
Vývoj školy:
- došlo ke stabilizaci pedagogického sboru včetně jeho doplnění o asistentku pedagoga
- posílila se účast v projektech zejména s environmentálním zaměřením
- postupně se zkvalitňují materiální podmínky a zázemí pro výuku
Silné stránky:
- vstřícná a partnerská atmosféra ve třídách mateřské i základní školy s empatickým
přístupem pedagogů k dětem a žákům vytváří podnětné a tvůrčí prostředí pro
vzdělávání
- pestrost využívaných forem a metod včetně pravidelně zařazovaných badatelských
činností výrazně podporuje motivaci žáků a jejich aktivní přístup k výuce
- velmi dobře zvládnutý a pravidelně využívaný systém sebehodnocení a vzájemného
hodnocení žáků
- účinná podpora poskytovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a
nadstandardní spolupráce vyučujících s asistentkou pedagoga vede ke snižování
školní neúspěšnosti
- environmentální zaměření školy včetně zapojení se do souvisejících projektů a zisku
titulu Ekoškola
- cílený rozvoj kreativních dovedností žáků ve výtvarné výchově
- velmi dobré materiální podmínky mateřské školy poskytují dostatek podnětů pro rozvoj
dětí a žáků ve všech vzdělávacích oblastech.

19

Slabé stránky nebo příležitosti ke zlepšení:
- příležitostí ke zlepšení v základní škole je rozvoj schopností pedagogů reagovat na
vývoj v oblasti informatiky a pracovat s aktuálními technologiemi
- mateřská škola uskutečňuje formální systém získávání informací o výsledcích ve
vzdělávání nejmladších dětí bez zaměření na systematické přijímání pedagogických
opatření.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy:
- zařadit do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy oblast
informačních a komunikačních technologií
- hledat další příležitosti pro pravidelnější zajišťování výuky tělesné výchovy
v tělocvičnách nebo vhodných prostorách jiných organizací
- získávat informace o výsledcích ve vzdělávání nejmladších dětí s respektováním jejich
individuality se zaměřením na systematické přijímání pedagogických opatření.
b)
kontrolní činnost provedena ČŠI
- nebyla provedena
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 2018
a) státní rozpočet
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018
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

33024
33038
33065

33068
33068

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12. 2018

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

c
4 591 118,00

c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Bezplatná výuka přizpůsobená
potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017 (modul SŠ)
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2017/2018 - Excelence základních škol 2018
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných,
na období leden - srpen 2018
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných

4 591 118,00

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
kraje

d

Předepsaná výše
vratky dotace a
návratné
Skutečně
Skutečně
finanční
čerpáno k 31.
použito
12. 2018
k 31. 12. 2018 výpomoci při
finančním
vypořádání

1=c-d
2
0,00 4 591 118,00 4 591 118,00
0,00

3=1-2
0,00

4 591 118,00

4 591 118,00

0,00

3 309 424,00
12 000,00

3 309 424,00
12 000,00

3 309 424,00
12 000,00

0,00
0,00

1 269 694,00

1 269 694,00

1 269 694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33070

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa

0,00

0,00

33070

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - III. etapa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33071
33071

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
(leden - srpen 2018)
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
(září - prosinec 2018)

33166

Soutěže

0,00

0,00

33435

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k
začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33435
33457

Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění podmínek vzdělávání
nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o
udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí žáků - cizinců
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - modul B
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b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Náklady v roce 2018
Hlavní činnost

Účet - položky

a
501 Spotřeba materiálu

Plán 2018

Navýšenísnížení
finan. plánu
2018
zřizovatel.

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2018

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

Skutečnost
k plánu
2018 v %

Plán
2018

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

b

c

d

f

g

h

j

k

132,52

123,85

25,00

131,67

107,00

0,00

v tom - potraviny
- prádlo, oděv, obuv

Doplňková činnost

25,52

132,52

0,00

0,00

3,00

0,95

3,95

3,95

- knihy, učební pomůcky

18,00

-9,65

8,35

8,35

46,39

- drobný hmot. majetek

26,00

5,68

31,68

31,68

121,85

- spotřeba materiálů ostatní

60,00

28,54

88,54

88,54

147,57

0,00

0,00

- ostatní (léky - zdravo.materiál)
502 Spotřeba energie

183,50

-48,05

135,45

135,45

73,81

v tom - spotřeba vody

14,00

3,58

17,58

17,58

125,57

0,00

0,00

127,50

-50,58

76,92

76,92

60,33

40,00

0,79

40,79

40,79

101,98

2,00

-1,84

0,16

0,16

8,00

0,00

0,00
57,88

109,21

0,00

- ÚT a ohřev vody
- spotřeba plynu
- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
- ostatní (Specifikovat)

0,00

0,00

53,00

4,88

57,88

2,00

-2,00

0,00

- 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.

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
251,35

251,35

142,09

1,00

0,67

1,67

1,67

167,00

15,90

-1,53

14,37

14,37

90,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nájemné
- konzult., porad. a právní
- školení a vzdělávání

1,00

2,76

3,76

3,76

376,00

- nákup služeb ostatní

28,00

36,13

64,13

64,13

229,04

4,00

-2,01

1,99

1,99

49,75

0,00

0,00

- programové vybavení (DDNM)
- výměna písku - otevřené zahrady
- internet

0,00

0,00

33,00

-1,06

31,94

31,94

96,79

4,00

1,16

5,16

5,16

129,00

- nákup služ.-person.,mzdy,účto

72,00

35,66

107,66

107,66

149,53

- PV

18,00

2,67

20,67

20,67

114,83

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

- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)

0,00

0,00

- školení a vzdělávání

0,00

0,00

- ostatní

0,00

0,00

- správa sítě
- bankovní poplatky

- LV
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)

0,00

0,00

v tom - platy zaměstnanců
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)

0,00

0,00

v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
v tom - FKSP zaměstnanců

0,00

0,00

25,00

0,00

74,45

176,90

0,00
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528 Jiné sociální náklady

0,00

0,00

538 Jiné daně a poplatky (kolky)

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

192,55

3,23

195,78

195,78

101,68

41,00

0,26

41,26

41,26

100,63

113,89

113,89

113,89

0,00

0,00

113,89

113,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172,28

928,23

549 Ostatní náklady z činnosti

0,00

0,00

v tom - pojištění (majetku, úrazové)
- ostatní
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Náklady z DDNM a DDHM
Ostatní nejmenované položky

0,00

0,00

v tom
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt

542 - jiné pokuty a penále
nedočerpání v položkách celkem

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,10

113,89

0,00

Náklady celkem

755,95

0,00

928,23

122,79

Výnosy v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy

a
Příjmy ze školného
Příjmy ze stravného
Úroky
Použití rezervního fondu do výnosů
Použití fondu investic do výnosů
Použití fondu odměn do výnosů
Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Plán 2018

Úpravy
finančního
plánu

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2018

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

Skutečnost
k plánu
2018 v %

Plán
2018

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

b

c

d

h

j

k

f

g

-0,80
0,00
-0,19
18,85
15,26
0,00

76,32
0,00
0,24
18,85
55,26
0,00

76,32

98,96

0,24
18,85
55,26

55,81

0,00

0,27

0,27

0,27

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
113,89

0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
113,89

113,89
0,00
0,00
0,00

113,89
0,00
0,00
0,00

113,89

147,28

264,83

264,83

77,12
0,43
40,00
0,00

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

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

0,00

v tom: - projekt
- projekt

Výnosy celkem

Doplňková činnost

117,55

0,00

138,15
25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00
0,27

113,89

225,29
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Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán 2018

Navýšení snížení
finan.
plánu 2018
zřiz.

755,95

0,00

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

172,28

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2018

928,23

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

Skutečnost
k plánu
2018 v %

928,23

122,79

Hlavní činnost

výnosy - HČ)

Plán 2018

638,40

-25,00

25,00

0,00

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2018

ROZDÍL (náklady minus

Skutečnost
k
31.12.2018
(závěrka)

Plán
2018

663,40
HČdotace od
zřizov.

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

Skutečnost
k plánu
2018 v %

663,40

103,92

HČdotace
od
zřizov.

Skutečnost
k 31.12.
2018
(závěrka)

Plán
2018

0,00

25,00
Zisk z DČ

0,00

Zisk z HČ

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

v plné výši

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od
zřizovatele celkem na rok 2018
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)

663 400
70
9 477

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

Rezervní fond
Fond odměn
Fond investic
Převod z rezervního do
investičního fondu

Stav k 31.12.2018

7 275,60
7 895,00
109 589,66
x

Návrh na příděl ze
ZHV 2018

x
x

Návrh na
převod v roce
2018

x
x
x

Současný aktuální stav
k datu zpracování

7 275,60
7 895,00
109 589,66
x
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c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Částka celkem

Oprava a údržba

36 662,- Kč
7591,- Kč

Malování provozních prostor školy
Čištění kanalizace a odpadů, instalatérské práce
Investiční akce z vlastních zdrojů

Částka celkem

Vybudování „Stromového domečku“-herní prvek na
zahradě školy pro využití MŠ a ŠD

142 670,- Kč

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

Poskytnutí příspěvku zřizovatele – odbor školství –
stavba zahradní pergoly – učebny v přírodě

92 990,- Kč

Část XI.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Název programu

Způsob zapojení
aktivní účast, práce školního
Ekotýmu,

Ekoškola
mezinárodní program

prezentace na opavském Dni
Země

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
43

5

2

9

5

0

Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)
Cyklus 3 setkání rodičů
s odborníky z projektu
OPVVV Setkání za školou

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu
Finanční gramotnost –
rodinné finance

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů
ostatních
(dětí)
0
1
9

Nástrahy virtuálního světa
internetu

2

8

Jak přivést děti ke knihám
aneb čtením i úspěchu ve
vzdělávání

2

11
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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

0

0

295 521,-

295 521,-

0

0

státní fondy

xxx

programy EU

projekty KÚ MSK

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

Projekty MŠMT

xxx

0

0

jiné projekty

xxx

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
PPP Opava
OSPOD Opava

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

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
22

Dopravní výchova 3. ročník

22

Prevence požární ochrany (2 lekce)
Prevence škodlivosti kouření

32
11

Plavecký výcvik žáků ZŠ

42

Inkluzivní vzdělávání
Poradenská činnost v oblasti zanedbávání péče
o dítě – nepravidelná školní docházka

64
1

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
- MP Opava
- ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice, ZŠ a MŠ Opava-Komárov, ZŠ a MŠ Opava-Suché
Lazce
- MAS Opavsko, aktivní účast ředitele školy na pracovní skupině
Spolek Klub rodičů a přátel školy plnil svůj plán činnosti a realizoval aktivity nejen pro
žáky školy, ale také jako veřejné akce pro občany a děti městské části.
26

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. Rodiče spolupracovali na tradičních akcích školy a podíleli se na jejich
financování a organizačním zajištění (např. Mikulášská nadílka, Den Země).
Pokračovala také spolupráce s Úřadem městské části. Zástupci obce se tradičně účastnili
interních i veřejných školních akcí, prostor k prezentaci byl škole věnován v místním
občasníku Okénko. I v uplynulém školním roce ÚMČ podpořil školu také finančně. Finančně
byla škola podpořena příspěvkem na dopravu při organizování dvoudenního školního výletu,
dále na organizaci veřejné akce 100. let Československa – Slavnost světla a na organizaci I.
ročníku Family cupu.
Škola, u příležitosti 100. let Československa, věnovala Úřadu městské části Poděkování za
podporu vzdělávání a rozvoj spolkové činnosti v obci.
Starosta obce je dlouholetým předsedou Školské rady.

Schváleno školskou radou 16. 9. 2019
Schváleno pedagogickou radou 29. 8. 2019

………………………………….
Ředitel školy
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