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ČÁST I. 

Základní údaje o škole 

 
 

Název školy: 
 
 

Základní škola gen. Heliodora Píky a Mateřská škola 
Štítina, okres Opava, příspěvková organizace 
 

Adresa školy: 
 

Komenského 26, 747 91, Štítina 
 

IČ školy: 70987530 
 

Telefonní kontakt: 
 

553 677 091 

Adresa pro dálkový přístup: 
 

zs.stitina@seznam.cz 

Webové stránky školy: 
 

www.zsstitina.cz 

Zřizovatel školy: 
 

Obec Štítina                    
Hlavní 68, 747 91 
IČO: 000300764 
Statutární zástupce: p. starosta Štěpán Koník, 
                                bytem Hlavní 267, 747 91, Štítina 
 

Ředitel školy: 
 

Mgr. Daniel Matyášek, 
bytem Jiráskova 1, 746 01, Opava 
tel. 774195937 

Zástupce ředitele školy: 
 

Mgr. Jana Slimáčková 

Výchovný poradce: 
 

PaedDr. Ludmila Hulvová 

Školní metodik prevence: 
 

Mgr. Petr Drkal 

Školní koordinátor EVVO Mgr. Eva Klubalová 
 

Školní metodik ICT Mgr. Michal Schreier 
 

Vedoucí učitelka mateřské školy: 
 

paní Dana Buroňová 

Složení školské rady: 
 
 
 

Mgr. Alexandra Hoňková – předseda 
Mgr. Zuzana Klimešová 
paní Michaela Kupková 

 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: 
Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
příslušných vzdělávacích programů. 
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu organizace je poskytování předškolního 
a základního vzdělávání. 
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Charakteristika školy 

Základní škola je plně organizovanou školou s 1.–9. ročníkem. Kapacita školy činí 350 žáků. 
Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní 
vzdělání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast. Kapacita MŠ je 60 dětí, kapacita ŠD činí 
60 žáků. Kapacita výdejny stravy je 340 stravovaných. 
Ve školním roce 2015/2016 byla ve škole celkem 3 oddělení mateřské školy, 8 tříd 1. stupně, 
4 třídy 2. stupně a 2 oddělení školní družiny.  
 
 Součásti školy        

 

Školská zařízení IZO Nejvyšší 
povolený počet  

Stav              
k 31. 01. 2016 

Stav              
k 30. 06. 2016 

Základní škola 102432741 350 žáků 274 žáků 276 žáků 
Mateřská škola 107628961 60 dětí 58 dětí 60 dětí 
Školní družina 120003791 60 žáků 60 žáků 60 žáků 
Výdejna stravy 120003805 340 stravovaných 285 stravovaných 285 stravovaných 

 
Dvě žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a podle § 18 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky. 
 
 

Skladba žáků dle bydliště 
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Materiálně-technické podmínky školy 

V budově základní a mateřské školy je celkem 22 učeben, 7 kabinetů, tělocvična, 2 sály 
a výdejna stravy s jídelnou. Z celkového počtu učeben je 5 speciálních – počítačová učebna 
s 13 žákovskými stanicemi, hudební učebna, učebna s interaktivní tabulí, školní dílna 
a kuchyňka, 2 herny školní družiny, 4 herny mateřské školy.  
Jednou z našich priorit je využití informačních a komunikačních technologií, proto se neustále 
snažíme školu těmito prostředky vybavovat a obnovovat zastaralou techniku.  
Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé a žáci přístup k internetu. 
Každý pedagogický pracovník a žák má svůj osobní účet s přístupovým heslem do školní 
počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat. Všechny třídy a sál školy jsou 
vybaveny samostatným zařízením pro šíření internetového signálu, což nám usnadňuje práci 
nejen s tablety a notebooky, ale rovněž s mobilními přenosnými zařízeními. 
 
ICT vybavení 
 celkem z toho pro žáky z toho pro zaměstnance 
Osobní počítače 22 16 6 
Notebooky 19 7 12 
Tablety 48 30 18 
Dataprojektory 16 16 
Apple TV 10 10 
 

V ZŠ je 13 pevně nainstalovaných dataprojektorů (z toho tři interaktivní) a 1 přenosný 
dataprojektor s plátnem. Základní škola disponuje 1 interaktivní tabulí a 1 interaktivní tabulí 
ENO Triptych (funguje interaktivně a současně jako klasická fixová magnetická tabule), 
umístěnou v kmenové třídě. V deseti kmenových učebnách můžeme přes Apple TV 
bezdrátově přehrávat digitální učební materiály a využívat tablety pro výuku. Multimediální 
učebna je vybavena kompletní audiovizuální technikou.  
V sále školy je instalováno elektrické plátno s dataprojektorem, které nám umožňuje 
prezentaci projektů. Toto zařízení je využíváno i zájmovými útvary obce Štítina. Mateřská 
škola je vybavena jedním notebookem, jedním tabletem, projektorem a plátnem, které jsou 
určeny pro vzdělávací proces dětí.  
Herna školní družiny je vybavena projektorem, plátnem, počítačem a WI-konzolí Nintendo 
(software), reproduktory a zesilovačem, keramickou tabulí.  
Základní i mateřská škola jsou dále vybaveny audiovizuální technikou (analogová kamera, 
digitální kamery, stativ, digitální fotoaparáty, mikroskopem monokulárním s křížovým 
vodičem preparátu a digitální kamerou, CD přehrávače, DVD přehrávače, digitální 
záznamník, videa, televize, televizní karta, hardware a software).  
Na dobré úrovni je vybavení kopírovací a tiskařskou technikou. Škola má v nájmu 
multifunkční kopírovací stroj – Ineo+224, který pomáhá optimalizovat pracovní procesy. 
Nabízí černobílý i barevný tisk, skenování dokumentů, různými způsoby skládat dopisy, 
sešívat nebo děrovat. Umožňuje zabezpečení dat a omezení oprávněných uživatelů. Je možné 
také tisknout dokumenty z tabletů a mobilních zařízení přes síť Wi-Fi.  
Škola disponuje laminátorem, řezačkou, skartovačem a kroužkovým vazačem. Tyto pomůcky 
a výše uvedená technika nám usnadňují kvalitnější plnění cílů projektů dle ŠVP a následných 
evaluací.  
Škola je vybavena keramickou pecí, která je využívána nejen pro potřeby výuky, ale také 
v zájmových útvarech.  
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Výuka je podporována potřebnými pomůckami, nově zakoupenými učebnicemi a učebními 
texty. V rámci svých finančních možností i z prostředků ONIV se snažíme o obnovu 
didaktických experimentálních pomůcek, kompenzačních pomůcek pro integrované žáky, 
ale rovněž o  obnovu učebních materiálů podporujících talentované žáky. Mj. bylo 
zakoupeno: 4 ks dataprojektorů, učebnice a knihy, 4 ks žíněnek Classic, tyčové magnety 
a vodiče do fyziky, učební pomůcky do cizích jazyků, stavebnice Merkur, Bobotubes, číselné 
osy do matematiky, laťka na skok vysoký, 4 ks Apple TV.   
K dispozici je žákovská knihovna. 
Do kmenových tříd se postupně kupuje nový nábytek, židle a lavice splňující hygienické 
požadavky na výškově stavitelný nábytek a dochází k průběžnému obnovování podlahových 
krytin, umyvadlových koutů a osvětlení. Čtyři kmenové třídy byly vybaveny dataprojektorem, 
Apple TV a ozvučením. Dvě kmenové třídy byly dovybaveny výškově stavitelným nábytkem.  
Herny mateřské školy jsou vybaveny potřebným nábytkem a průběžně obnovovaným 
výukovým materiálem. Zahrada mateřské školy je vybavena dvěma pískovišti, zahradním 
domkem a zařízením (skluzavka, schody, pochozí plošina, houpačky). V letošním roce byla 
zahrada dovybavena dřevěným domkem sloužícím pro tematické hry dětí. 
Sál školy je vybaven televizí a televizní anténou. Součástí sálu je také zvuková kabina, 
umožňující ovládání světel, mikrofonů a reproduktorů. Kuchyňka v kulturně-společenském 
zařízení školy je vybavena průmyslovou myčkou, skříňkami a potřebným gastro vybavením.  
Výdejna stravy je vybavena nerezovým gastro nábytkem, lednicí, myčkou na nádobí 
a potřebným gastro vybavením.  
K dispozici jsou také dva automaty – s chlazenými a teplými nápoji. 
Tělocvična školy je vybavena potřebným sportovním vybavením, zabudovaným i přenosným 
tělovýchovným nářadím (je podrobeno každoroční odborné technické kontrole). K úklidu 
tělocvičny a sálu je využíván mycí podlahový automat. 
Všechna sociální zařízení školy splňují hygienické požadavky.  
Prostor žákovských šaten je vybaven 36 uzamykatelnými skříněmi s generálním klíčem 
a drátěnými školními šatnami s lavičkami a věšáky. 
Venkovní prostranství je mj. zvelebeno pěti ekosystémy tvořícími naučnou stezku, které jsou 
v rámci výuky udržovány a využívány jako učební pomůcka. Při výuce pracovních činností je 
možno využít malý pozemek k pěstování plodin, zejména zeleniny. U tělocvičny se nachází 
antukové hřiště, antuková atletická dráha a pískové doskočiště. Tyto prostory se však jeví jako 
nevyhovující a v grantové činnosti se snažíme o jejich rekonstrukci. Pro potřeby žáků je 
k dispozici uzamykatelná kolárna. 
Budova základní a mateřské školy je vytápěna nízkotlakou teplovodní kotelnou, vybavenou 
dvěma kusy plynových kotlů HOVAL Ultra Gas 90. Sály školy a šatny u tělocvičny jsou 
vytápěny třemi kusy plynových kotlů Thermona 28 KD, tělocvična školy dvěma kusy 
teplovzdušných agregátů ROBUR Evoluzione. 
K informovanosti veřejnosti slouží pravidelně aktualizované webové stránky, rodiče jsou 
o prospěchu informováni i prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Škola informuje 
o záležitostech ve správním řízení i prostřednictvím úřední desky. 
Materiální vybavení školy bylo posíleno nákupem řezačky, 2 ks Apple iPad Air, 6 ks 
nástěnek, externího SSD disku, 4 ks vestavěných skříní s posuvnými dveřmi, policových 
skříní, školní knihovny, záložního HDD disku, 50 ks teflonových ubrusů na sál, počítačových 
myší, úložných boxů, zrcadla na sál a gastro vybavení výdejny stravy.  
 
 
 
 
 



8 
 

V rámci celoročních a prázdninových oprav a údržby bylo mj. realizováno:  
 

• aplikace bioenzymů do WC,  
• čištění spalinových cest, 
• elektro práce, 
• instalatérské práce, 
• malířské a natěračské práce, 
• měření těsnosti průmyslového plynovodu DN 80, 
• oprava ponorného čerpadla, 
• oprava pračky, 
• oprava tělocvičného nářadí a zařízení, 
• oprava topení ve výdejně stravy, 
• oprava WIFI sítě, 
• opravy iPadů, 
• opravy plotů, 
• opravy po revizi elektro, 
• opravy po OTK tělocvičného zařízení, 
• opravy ventilů radiátorů, 
• renovace parket ve třídě MŠ a kmenové třídě ZŠ, 
• repase hřídele ČOV, 
• servis kanalizačních systémů, 
• servisní a revizní prohlídky (elektro, výtahy, komíny, počítačová síť, tělocvičné 

zařízení, kotelny, plynové a tlakové zařízení, hasicí přístroje, elektrická zabezpečovací 
signalizace, myčky na nádobí, horkovzdušné agregáty, plynové ohřívače), 

• strojové čištění koberců v ZŠ a MŠ,  
• úprava kabeláže a lištování potřebných komponentů pro Apple TV a dataprojektory, 
• výměna akumulátorů v záložních zdrojích, 
• výměna anod plynových ohřívačů, 
• výměna disku serveru, 
• vyčištění 15 ks projektorů, 
• výměna 2 ks ohřívačů ve výdejně stravy, 
• výměna osmi kusů dveřních křídel, 
• výměna písku v pískovištích MŠ a doskočišti ZŠ, 
• výměna ventilátoru kotle a houkačky, 
• výměna zářivek a startérů v tělocvičně (výškové práce), 
• vývoz a vyčištění čističky odpadních vod, 
• zahradnické práce spojené s úpravou venkovních ploch a udržováním ekosystémů, 
• zasklení oken. 
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ČÁST II. 

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 

 
Přehled oborů základního vzdělávání 
 

79-01-C/01 Základní škola 
 

Forma vzdělávání: denní Délka vzdělávání: 9 roků 
 

 
 
 
Vzdělávací programy 

      

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Otevřená škola   1.–9. ročník 

Předškolní vzdělávání1 Školní vzdělávací program „Rok má krok“ celá MŠ 

 
 

                                                
1 ŠVP pro MŠ je zpracován podle 2. verze RVP pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/2004-22 a částečně podle 
Kamínků. 
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ČÁST III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob  
k 01. 09. 2015 

Průměrný 
evidenční počet 
k 30. 09. 2015             

Průměrný 
evidenční počet 
k 30. 06. 2016          

Pedagogičtí zaměstnanci 
z toho externí zaměstnanci 

26 21,693 23,911 
1 0,180 0,180 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

7 7,450 8,544 
2 1,622 2,544 

Celkem  33 29,143 32,455 
 

Ředitel školy:                  Mgr. Daniel Matyášek 
Zástupce ředitele školy:    Mgr. Jana Slimáčková 
Výchovná poradkyně:      PaedDr. Ludmila Hulvová 
Třídní učitelé: 
 1. A třída  Mgr. Jana Vaňková 
 1. B třída  Mgr. Kateřina Grussmannová 
 2. třída Mgr. Zuzana Řimáková  
 3. A třída Mgr. Kristina Jadrná 
 3. B třída Mgr. Eva Martínková, od 01. 06. 2016 Mgr. Vlasta Hranošová   
 4. A třída Mgr. Bohdana Friedlová 
 4. B třída Mgr. Veronika Čížová 
 5. třída  Mgr. Lucie Říčná,  
 6. třída  Mgr. Eva Klubalová 
 7. třída  Mgr. Petr Drkal  
 8. třída  Mgr. Michal Schreier 
 9. třída  Mgr. Jana Slimáčková 
Bez třídnictví:  Mgr. Hana Častulíková 
 Mgr. Hana Richterová 
 Mgr. Barbora Bitomská 
 Bc. Adam Nezmar 
Asistent pedagoga: Bc. Jana Otáhalová  
Vychovatelé školní družiny:  paní Dana Baranová 
 pan Lukáš Vlček 
Vyučující náboženství: Mgr. Viera Kajtárová, Mgr. Hana Častulíková                  
Učitelé MŠ:   paní Dana Buroňová                               
                       paní Marie Tichá                            
 paní Leona Jirsová 
                            Bc. Oto Polášek                       
Správní zaměstnanci:   pan Petr Šimeček – školník školy               
                                               paní Veronika Dobrušová – uklízečka školy 
 paní Monika Hanzlíková – uklízečka školy 
 paní Lenka Stankeová – uklízečka školy  
                                               paní Jana Beilnerová – školnice MŠ 
                                                paní Michaela Kupková – kuchařka výdejny stravy 
 (od 04. 01. 2016 paní Kristina Bortelová)   
 paní Anna Adamčíková – pomocná síla ve VS                              
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Údaje o pedagogických pracovnících 

Druh školského zařízení Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 20 17,490 
Mateřská škola 4 4,000 
Školní družina 2 1,840 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitel 1. stupně ZŠ 7  7,000 
Učitel 2. stupně ZŠ 11 9,630 
Učitel mateřské školy 4 4,000 
Asistent pedagoga 1 0,630 
Vychovatel školní družiny 2 1,840 
Učitel náboženství 2 0,230 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
26 20  6 

 
 

8%
17%

75%
ZŠ

MŠ

ŠD

77%

23%

Muži

Ženy

 
 
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 
 
K 01. 09. 2015 z 26 pedagogických pracovníků splňovalo 25 předpoklady pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů. Jeden zaměstnanec si doplňoval magisterské 
vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.  
 
Z 20 zaměstnanců základní školy splňuje požadavek odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků dle § 7, § 8 a § 14 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů 19 zaměstnanců.  
 
V mateřské škole ze 4 pedagogických pracovníků splňují 4 učitelé požadavek odborné 
kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů.  
                                                                                               
Ve školní družině vyučují 2 zaměstnanci, z nichž 2 splňují požadavek odborné kvalifikace dle 
§ 16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  
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Údaje o nepedagogických pracovnících 

Druh školského zařízení Počet nepedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 4 4,000 
Mateřská škola 1 1,000 
Školní jídelna – výdejna stravy 2 1,560 
 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
7 6  1 

 

 

24%

15%

61%

ZŠ

MŠ

VS

86%

14%

Muži

Ženy
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ČÁST IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce 
do mateřské školy 

Zápis k povinné školní docházce 
 
Základní škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2015 

Počet 
zapsaných 
žáků 

Z toho počet 
žáků nepatřících 

do spádového 
obvodu školy 

Počet 
přijatých 
žáků 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2016 

350 2 24 7 20 1 
 
 

K zápisu, který proběhl 27. 01. 2016, se dostavilo 24 dětí. 
Čtyřem dětem byla na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a odborného 
posouzení PPP odložena školní docházka. Přijato k základnímu vzdělávání bylo 20 dětí. 
Do 1. třídy ve školním roce 2016/2017 nastoupí 21 žáků, včetně jednoho žáka, který 
se k 12. 10. 2015 po dodatečném odkladu vrátil do MŠ. 
 

Mateřská škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2015 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet 
volných míst 

60 3 57 22 3 
 

Během školního roku 2015/2016 byly přijaty k předškolnímu vzdělávání dvě děti a jeden žák 
1. třídy se po dodatečném odkladu vrátil do mateřské školy, a tudíž byla naplněna celková 
kapacita mateřské školy.  
 
Stav před zápisem 

Kapacita 
školy 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
odcházejících 

dětí do ZŠ 

Počet 
volných míst 

60 60 14 14 
 
K zápisu, který proběhl 21. 04. 2016, se dostavilo 17 dětí, jejichž zákonní zástupci podali 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Posuzováno bylo tedy 17 žádostí na základě § 34, 
§ 165 odst. 2b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., a v souladu 
s předem stanovenými kritérii pro školní rok 2016/2017. Přijato bylo 14 dětí. 

 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2016 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet 
volných míst 

60 3 60 14 0 
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ČÁST V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Prospěch žáků na základní škole 

 1. pololetí 2015/2016 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1. A 18 18 0 0 1,000 
1. B 19 19 0 0 1,000 
2. 23 21 2 0 1,139 

3. A 18 17 1 0 1,104 
3. B 19 17 2 0 1,158 
4. A  25 16 9 0 1,502 
4. B 25 16 9 0 1,440 
5. 29 21 8 0 1,321 

Celkem na 1. st. 176 145 31 0 1,208 
6. 24 13 11 0 1,369 
7. 26 9 16 1 2,014 
8. 24 8 15 1 1,808 
9. 22 2 18 2 1,926 

Celkem na 2. st. 96 32 60 4 1,779 
 

 
 
 
 

Celkový průměrný prospěch        1,515 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 177 
prospěl 91 
neprospěl 4 
nehodnocen 0 

Prospěch v 1. pololetí 2015/2016

2. stupeň 
vyznamenání

32
11,76%

1. stupeň 
vyznamenání 

145
53,31%

Neprospělo
4

1,47%

2. stupeň 
prospělo

60
22,06%

1. stupeň 
prospělo

31
11,40%
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   2. pololetí 2015/2016 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1. A 18 18 0 0 1,040 
1. B 19 19 0 0 1,045 
2. 23 20 3 0 1,204 

3. A 18 18 0 0 1,243 
3. B 20 18 1 1 1,169 
4. A 25 13 12 0 1,653 
4. B 25 16 9 0 1,458 
5. 29 19 10 0 1,400 

Celkem na 1. st. 177 141 35 1 1,295 
6. 25 13 12 0 1,534 
7. 26 9 17 0 1,986 
8. 24 8 16 0 1,811 
9. 22 4 18 0 2,009 

Celkem na 2. st. 97 34 63 0 1,882 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prospěch ve 2. pololetí 2015/2016

2. stupeň 
vyznamenání

34
12,41%

1. stupeň 
vyznamenání

141
51,46%

Neprospělo
1

0,37%

2. stupeň 
prospělo

63
22,99%

1. stupeň 
prospělo

35
12,77%

 

Celkový průměrný prospěch        1,576 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 175 
prospěl 98 
neprospěl 1 
nehodnocen 0 
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Výsledky přijímacího řízení na středních školách – rozmístění vycházejících 
žáků školy 

 
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)2 
 

 
Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 
 

4 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

12 

Střední vzdělání s výučním listem 
 

6 

Střední vzdělání 
 

0 

Neumístěno 
 

0 

Počet žáků 9. tříd celkem 
Počet žáků 8. tříd celkem 
 

22 
0 

Počet žáků celkem 
 

22 

                  

12	žáků
54,55%

6	žáků
27,27%

0	žáků
0,0%

4	žáci
18,18%

Gymnázia

Střední	vzdělávání	s
maturitní	zkouškou

Střední	vzdělávání	s
výučním	listem

Střední	vzdělávání

  
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

 
 Počet uchazečů Počet přijatých 
5. ročník 5 0 
7. ročník 0 0 
 
 
                                                
2  

Stupeň středního vzdělání Délka denního studia Doklad o vzdělání 
střední vzdělání 1 – 2 roky  
střední vzdělání s výučním listem 2 – 3 roky výuční list 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky maturitní vysvědčení 
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Údaje o zameškaných hodinách 

1. pololetí 2015/2016 
 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 18 368 0 20,444 0,000 
1. B 19 482 0 25,368 0,000 
2.  23 535 0 23,261 0,000 

3. A 18 486 0 27,000 0,000 
3. B 19 647 0 34,053 0,000 
4. A 25 664 0 26,560 0,000 
4. B 25 735 0 29,400 0,000 
5. 29 919 0 31,690 0,000 
6. 24 773 0 32,208 0,000 
7. 26 1121 0 43,115 0,000 
8. 24 691 0 28,792 0,000 
9. 22 869 0 39,500 0,000 

 
Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 8290 30,478 
neomluvených 0 0,000 

 
 

2. pololetí 2015/2016 
 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 18 415 0 23,056 0,000 
1. B 19 724 0 38,105 0,000 
2. 23 1064 0 46,261 0,000 

3. A 18 714 0 39,667 0,000 
3. B 20 706 0 35,300 0,000 
4. A 25 791 0 31,640 0,000 
4. B 25 782 5 31,280 0,200 
5. 29 1191 0 41,069 0,000 
6. 25 1350 0 54,000 0,000 
7. 26 1115 0 42,885 0,000 
8. 24 1178 0 49,083 0,000 
9. 22 1645 0 74,773 0,000 

 
Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 11675 42,609 
neomluvených 5 0,018 
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Výchovná opatření  

Kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Napomenutí třídního učitele 30 23 
Důtka třídního učitele 17 20 
Důtka ředitele školy 1 7 
 

Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 123 192 
Pochvala ředitele školy 5 26 
Flash disk 5 0 
Dárkový poukaz 0 26 
 

Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového 
počtu žáků 

2. 0 0 % 
3. 0 0 % 

 

Údaje o integrovaných žácích 

Celkem bylo k 31. 01. 2016 evidováno ve škole 23 žáků s SVP (všichni s požadavkem 
na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). Celkem bylo k 30. 06. 2016 evidováno ve škole 
23 žáků s SVP (všichni s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). 
  
Všichni žáci mají vypracovaný IVP a všichni procházejí reedukací. S těmito žáky pracovaly 
v 8 pracovních skupinách dyslektické asistentky Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Jana Vaňková, 
Mgr. Eva Martínková, Mgr. Kristina Jadrná a PaedDr. Ludmila Hulvová.  
 
Všem žákům se SVP je v hodinách věnována zvýšená péče, je uplatňován individuální 
přístup. Nově pracujeme se speciálně vytvořenými výukovými materiály pro konkrétní žáky, 
které realizujeme s využitím notebooků, iPadů atd. 
 
 Stav k 31. 01. 2016 Stav k 30. 06. 2016 
Vývojové poruchy chování 0 0 
Vady řeči – středně těžké 5 5 
Těžká porucha dorozumívání 0 0 
Autismus 1 1 
Tělesné postižení – středně těžké 1 1 
Vývojové poruchy učení 16 16 
Celkem 23 23 
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Testování žáků  

Žáci 5. a 7. třídy byli testováni v rámci srovnávacích testů z matematické gramotnosti 
společnosti KALIBRO (písemné testování). 
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 4 této výroční zprávy.  
 
Žáci 2.–8. třídy byli testováni v rámci srovnávacích testů z čtenářské gramotnosti „Nový 
čtenář“ společnosti SCIO (elektronické testování). 
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 5 této výroční zprávy.  
 
Žáci 9. třídy byli testováni v rámci projektu SCATE (Stonožka), a to z českého jazyka, 
matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka společnosti SCIO 
(elektronické testování). 
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 6 této výroční zprávy.  
 
Škola dále zabezpečila zájemcům z řad žáků testování SCIO testů (8. třída). Jelikož 
se nejednalo o testování tříd, ale pouze zájemců, jsou k dispozici pouze výsledky jednotlivých 
žáků. 
 
Škola dále testovala žáky 5.–9. třídy v rámci tzv. závěrečných evaluačních testů, které 
vypracovali jednotliví vyučující vybraných předmětů. Opravené a vyhodnocené testy byly 
uloženy do žákovských portfolií. S žáky byl proveden rozbor výsledků.  
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 7 této výroční zprávy.  
 
 
Podpora výchovně vzdělávacích cílů vytyčených v koncepci rozvoje školy 
a celoročním plánu práce 

Výběr níže uvedených aktivit vychází ze strategických vzdělávacích dokumentů ČR 
a Moravskoslezského kraje, z Plánu hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2015/2016, z Koncepce 
rozvoje školy, Autoevaluačního plánu školy a reaguje na potřeby a možnosti školy.  
 

1) Adaptace předškolních dětí MŠ  
2) Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické 

a sociální gramotnosti  
3) Práce třídních učitelů a zařazování témat odpovídajících Školní preventivní strategii 
4) Prevence rizikového chování dětí a žáků 
5) Profesní orientace žáka – volba povolání 
6) Výuka matematiky na základní škole (příloha č. 11) 
7) Výuka soudobých dějin na 2. stupni (příloha č. 12) 
8) Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků 
9) Vzdělávání v oblasti bezpečnosti (příloha č. 13) 
10) Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových 

dovedností (příloha č. 14) 
11) Vzdělávání v tématech etické výchovy, v globálních a rozvojových tématech (příloha 
č. 15) 

12) Vzdělávání žáků se SVP  
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ČÁST VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Adaptační pobyty žáků 2 56 3 
Akce v rámci volného času 30 2330 173 
Den dětí pro MŠ Eliška 1 20 1 
Den profesí, Informa 2 42 2 
Den Země 1 90 7 
Dopravní výchova 3 139 9 
Exkurze 14 190 20 
Knihovnické lekce 18 366 22 
Kulturní pořady 14 1258 72 
Plavání 20 1091 70 
Pobyt v přírodě 6 458 35 
Prezentace státních svátků 3 722 49 
Projekt branné výchovy 2 166 13 
Projekt Školákem nanečisto 4 59 4 
Projekt Zdraví a bezpečí 1 157 12 
Přednášky, besedy 22 580 41 
Sportovní soutěže školy 14 131 19 
Školní výlety 10 375 26 
Třídnické hodiny 323 6481 322 
Výstavy 4 374 18 
Vzdělávací pořady 24 974 52 
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ČÁST VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou 
se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu 
kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků a byl projednán s Mgr. Zuzanou Řimákovou 
jakožto zástupcem ZO ČMOSu při naší škole 02. 09. 2015. Na základě jednání pracovníka 
a vedení školy je stanoven společný závěr. Pracovníci mohou předkládat i jiné, samostatně 
vyhledané nabídky.  
Vedení školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým pedagogickým pracovníkům v souladu 
s plánem celkového rozvoje a zaměření školy. 
Na základě Zprávy o vlastním hodnocení školy zpracované 06. 08. 2015 byl stanoven 
minimální časový rozsah absolvovaných školení pro školní rok 2015/2016. 
Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i spolupracovníkům zpětnou 
vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím procesu, doporučují 
účasti na kurzech. 
 
Samostudium pedagogických pracovníků 
 
DVPP je realizováno také jako samostudium [§ 24 odst. 4 písm. b) zákona o pedagogických 
pracovnících]. Oblasti samostudia vycházejí z individuálních potřeb pedagogických 
pracovníků. Předmět a způsob studia určuje zaměstnanec. Proto prostřednictvím samostudia 
nelze plánovat dosažení cílů v oblasti DVPP. 
Rovněž ze strany vedení či spolupracovníků mohou vycházet náměty pro samostudium. 
V letošním školním roce se jednalo především o činnosti spjaté s proškolováním pedagogů 
v začleňování iPadů do výuky, s užíváním elektronické žákovské knížky a elektronické třídní 
knihy. Dalšími oblastmi samostudia bylo nastudování materiálů souvisejících s realizací 
autoevaluačního plánu, především dílčích předmětů Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
a Vzdělávání v tématech etické výchovy, v globálních a rozvojových tématech. 
 
 
Kvalifikační studium 
 
Bc. Adam Nezmar – Specializace v pedagogice ve studijním oboru Informační technologie 
ve vzdělávání (kód 7507R001) – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – 
1. ročník navazujícího magisterského prezenčního studia. 
 
Studium k výkonu specializovaných činností 
 
Mgr. Michal Schreier – Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií dle § 9 písm. a) vyhl. č. 317/2005 Sb – ukončení 
studia 19. 02. 2016. 
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Placené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí 1 
Archivace, spisová služba, ukládání a vyřazování dokumentů 1 
Autismus ve školní praxi 1 
Evaluace v environmentální výchově v rámci VII. setkání koordinátorů 
EVVO MSK 1 

It´s so authentic 1 
Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení 1 
Jak vhodně upravit právní předpisy ve školním prostředí 1 
Jednejme s rodiči kompetentně 1 
Kloboukovy trampoty aneb Využití metod tvořivé dramatiky k rozvoji 
kompetencí 1 

Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností 1 
Kreativní využití učebnic anglického jazyka 1 
Metodické poradny pro vedoucí vychovatele ŠD 2 
Moderní mateřská škola – projektové vyučování v MŠ 1 
Polytechnické činnosti 1 
Pomůcky Montessori pro kosmickou výchovu 2 
Pomůcky Montessori pro nácvik čtení a psaní 1 
Pomůcky Montessori pro rozvoj matematických představ 2 
Práce s diferenciovanou třídou v anglickém jazyce 2 
Práce s diferenciovanou třídou v českém jazyce 1 
Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 
Seznámení s předpisy pro obsluhu el. zařízení a poskytování první 
pomoci při úrazech elektrickým proudem 25 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině 1 
Školení BOZP  4 
Školení PO   25 
Školení požární hlídky 4 
Školení ke kolektivnímu vyjednávání, BOZP, změny ve Školském 
zákoně a Zákoně o PP – funkcionáři ZOOS při OROS PŠ Opava 1 

V zeměpise prakticky a jinak 1 
Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy 1 
Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 1 
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Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
nepedagogů 

Seznámení s předpisy pro obsluhu el. zařízení a poskytování první 
pomoci při úrazech elektrickým proudem 7 

Školení BOZP  1 
Školení PO   7 
Školení požární hlídky 1 

 
Neplacené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Evaluace v environmentální výchově v rámci VII. setkání koordinátorů 
EVVO MSK 1 

Konference Co s iPadem? 2 
Metodická schůzka výchovných poradců 1 
Okresní konference odborové organizace 1 
Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné 
poradce ZŠ 1 

Společné vzdělávání – inkluze v hodinách angličtiny 1 
Seminář ohledně finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2015 a zásady rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 1 

Setkání metodiků prevence 1 
Učitelský summit 2016 – Progresivní metody ve výuce 1 
Výtvarné techniky nejen pro děti III. 1 
Využití iPadů pro výuku 1. stupně 7 
Využití iPadů pro výuku 2. stupně 9 

 
 

 

Kurzy ve školním roce 2015/2016 
 

 Celkový počet 
osob 

Celkový počet 
absolvovaných 
kurzů 

Celkový počet 
hodin 

Průměrný 
počet hodin 

Pedagogičtí 
zaměstnanci 25 114 534 21,36 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci 7 16 38 5,43 



24 
 

ČÁST VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  
Ve školním roce 2015/2016 byly v naší škole vedeny tyto zájmové útvary: 
 
Zájmové útvary 

• Anglická konverzace 
• Cvičme v rytmu 
• Divadelní kroužek  
• Dramatický kroužek pro 1. B třídu 
• Dramatický kroužek pro 2. třídu 
• Dramatický kroužek pro 3. B třídu 
• Dramatický kroužek „Duha“ – MŠ  
• Dřevořezbářský kroužek 
• Helpík 
• Hrací kroužek pro 1. A třídu 
• Hravá angličtina pro MŠ  
• Florbalový kroužek pro 2. stupeň 
• Fotbalová akademie pro MŠ, 1. – 2. třídu a 3. – 4. třídu 
• Keramický kroužek pro 1. stupeň ZŠ 
• Keramický kroužek „Malí hrnčíři“ – MŠ 
• Lego – film, roboti 
• Logohrátky pro MŠ 
• Malá Bejatka 
• Malí cukráři 
• Německá konverzace 
• Pěvecký kroužek  
• Počítačový kroužek 
• Příprava na přijímací zkoušky z JČ pro 9. třídu 
• Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. třídu 
• Reedukační péče 
• Sportovní gymnastika 
• Vlastivědný kroužek 
  

ZUŠ Háj ve Slezsku, pobočka Štítina  
• Klavír 
• Lesní roh 
• Tajemství hudby 
• Zobcová flétna 
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Školní projekty 

Základní škola: 
• Český den proti rakovině 
• Den Země 
• Kouzelná stezka aneb Putování s bludičkami 
• Projekt Den v horách 
• Projekt Mikuláš 
• Projekt Pomoc a spolupráce 
• Projekt Učíme se číst, psát, počítat, ale také pomáhat 
• Projekt Zdraví a bezpečí 
• Sběr plastových víček 
• Školákem nanečisto 
• Vánoční trhy – vánoční dílny 

 
Mateřská škola: 

• Rok v přírodě 
• Kde domov můj 
• Filipojakubský den 

• Andělská škola 
• Masopust 
• Martinská jízda 

 

Třídní projekty 

1. A: 
• Strašidelné učení 
• Hrátky s čerty 
• Sledování růstu luštenin 

1. B: 
• Strašidelné učení 
• Podzim 
• Rodina a Vánoce 
• Lidské tělo 
• Mláďata 
• Rok 

2. třída: 
• Jaro 
• Léto 
• Naše obec 
• Podzim 
• Rodina 
• Zima a vánoční tradice 
• Živočichové 

3. A: 
• Vánoční tradice a zvyky  
• Základní podmínky života na zemi 
• Jaro 
• Velikonoce 

3. B: 
• Mach a Šebestová 
• Naše obec 
• Vánoce 
• Zdravá svačina 
• Návrh pokoje 
• Zdravá svačinka 

4. A: 
• Z pohádky do pohádky 
• Les 
• Vánoce 
• Putování do českých dějin 
• Jaro 

4. B: 
• Adventní čas 
• Jaro 
• Podzim 
• České dějiny – v dobách 

přemyslovských knížat 
5. třída: 

• Staré řecké báje a pověsti 
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Účast v olympiádách a soutěžích 

Kreslím, kreslíš, kreslíme – výtvarná soutěž – 2. místo K. Stonišová 
Moravskoslezský matematický šampionát v Ostravě (Wichterlovo gymnázium) 
Přírodovědná soutěž – školní kolo – 9. třída 
Co všechno je domov – literární a výtvarná soutěž – Městská knihovna Šumperk – 1. místo 
M. Buchlová  
Štítinský slavíček 
Bridge Builder Game – soutěž ve stavbě mostu ze špejlí – SPŠS Opava – 5. místo T. Hulva,  
V. Grussmann, J. Both, J. Lindovský 
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8. a 9. třída 
„Co lidi sbližuje“ – pěvecká soutěž 
1. místo V. Samolejová – 1. kategorie 
2. místo N. Benová – 1. kategorie 
3. místo A. Klubalová – 2. kategorie 
Přírodovědná soutěž na Mendelově gymnáziu 
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
Turnaj v piškvorkách – školní kolo – všichni  
Gymkom aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami – 1. místo v okresním kole L. Adamčíková, 
M. Kinnertová, T. Vocílková 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 25. místo J. Vaněk 
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 8. a 9. třída 
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 6. a 7. třída 
Pythagoriáda – školní kolo – 5. třída 
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 25. místo M. Kinnertová 
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 5. třída 
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – 32. místo D. Kokoř 
Recitace – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
Recitace – okrskové kolo v Kravařích – postoupili V. Samolejová, A. Klubal, A. Mrákotová, 
Jiří Jirsa 
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – 12. místo A. Klubal 
Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň 
Recitace – okresní kolo v Opavě – 2. místo V. Samolejová, 2. místo A. Klubal 
Divadelní lízátko 2016 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních         
souborů „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy 
Matematický klokan – 2.–9. třída 
Velká cena ZOO – vybraní žáci 6. a 8. třída 
Pythagoriáda – školní kolo – 6., 7., 8. třída 
Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže – postup 6 žáků – N. Benová,  
A. Klubalová, K. Ignácová, J. Kubíček, L. Kupčíková, L. Adamčíková 
U6 – úžasný svět techniky – televizní soutěžní pořad – P. Kaštovská, K. Kudelová,  
J. Lindovský, J. Vaněk, J. Vildomec – vítězové televizní soutěže 
Opavské Slezsko – zkouška s cimbálovou muzikou 
Opavské Slezsko – regionální kolo za doprovodu cimbálové muziky 
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: 1. místo – N. Benová  
III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd: 3. místo – A. Klubalová  
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: 2. místo – J. Kubíček, 3. místo – K. Ignácová  
V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: 3. místo – L. Kupčíková, 4. místo, L. Adamčíková 
Hry bez hranic – ŠD 
Gymkom – regionální kolo (L. Adamčíková, M. Kinnertová, T. Vocílková) 
Štítina má talent  
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Recitace – krajské kolo – V. Samolejová, A. Klubal 
Robotika – prezentace školního robota na workshopu v Opavě – 3. místo O. Bednařík, J. Gala, 
D. Večerek  
Štítina má talent – finálové kolo pro veřejnost 
Počítačová soutěž Bajtík – K. Janošek, A. Klubalová, J. Muchová, A. Klubal 
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo  
Výtvarné práce: 
kategorie ZŠ 1 – 3. místo Karel Pelka 
kategorie ZŠ 2 – 2. místo Jonáš Grussmann 
kategorie ZŠ 3 – 3. místo Vít Grussmann 
Požární ochrana očima dětí – krajské kolo 
kategorie ZŠ 2 – 3. místo Jonáš Grussmann 
Pythagoriáda – okresní kolo – 16. místo J. Kubíček 
Počítačová soutěž Bajtík – finálové kolo – kategorie Kilobajtík – 3. místo K. Janošek  
Bludiště – soutěžní zábavný pořad České televize studia Ostrava – 8. třída 
Soutěž Merkur – 14. místo J. Kubíček, T. Hulva, V. Grussmann 
Soutěž v jazyce anglickém – 4. A, 4. B 
 
Sportovní soutěže 

Olympiáda školních družin – 5. místo 
Branný závod gen. H. Píky – školní kolo s 53. bPzEB 
Halová kopaná – ročník 2002 – 2004 
Mikulášský turnaj ve florbalu 
Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 6. a 7. třída 
Florbal Cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída  
Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 8. a 9. třída – postup do okresního finále 
Florbal Cup – okrskové kolo – chlapci – 8. a 9. třída 
Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
Vánoční fotbalový turnaj žáků – tělocvična školy 
Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 8. a 9. třída – okresní finále – 5. místo 
Mládežnické turnaje v kopané – tělocvična školy 
Školní soutěž ve šplhu na tyči – 1.–9. třída 
Taneční maratón – děvčata 5.–9. třídy 
Sportovní gymnastika – školní kolo  
Sportovní gymnastika – okresní kolo družstev  
2. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Vaňková, A. Pastrňáková) – I. kategorie 
4. místo (S. Muchová, B. Žurková, K. Plachká) – II. kategorie 
Jednotlivci – 4. místo – V. Janošková – I. kategorie, 5. místo – A. Pastrňáková – I. kategorie 
Sportovní gymnastika – krajské kolo družstev v Paskově 
2. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Vaňková, A. Pastrňáková) – I. kategorie 
Jednotlivci – 8. místo – A. Pastrňáková – I. kategorie 
Finále poháru AŠSK ČR: „O nejlepší pohybovou skladbu pro základní a střední školy“ v Praze – 
4. místo A. Pastrňáková, M. Pastrňáková, V. Janošková, B. Žurková, K. Plachká, S. Muchová  
Vybíjená – okrskové kolo – 4. a 5. třída – 2. místo 
JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým (7.–9. třída) 
McDonald´s Cup – 3.–4. třída 
Nejrychlejší Štítiňák – soutěž pro veřejnost 
Sportem pro děti – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a  
elektronického boje generála Heliodora Píky pro Denní stacionář Mraveneček v Opavě 
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Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 
kategorie mladší přípravka – 3. místo TJ Tatran Štítina 
kategorie starší přípravka – 1. místo TJ Tatran Štítina 
Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi 
Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků vyššího stupně 
Gymnastické vystoupení, pódiová skladba pro žáky školy 
 
Kulturní akce 

„V hlavě“, „Cesta vzhůru“ – návštěva multikina Cinestar – 1.–9. třída 
Osm žen – divadelní představení – 8., 9. třída 
Zdravý nemocný – divadelní představení – 7. třída 
Broučci – divadelní představení – 1. A, 1. B, 2., 3. A, 3. B 
Souborné dílo Williama Shakespeara – divadelní představení – 8. a 9. třída 
Náš dům, náš hrad – divadelní představení – 6., 7. třída 
Mrazík – divadelní představení – 4. A, 4. B, 5., 6. třída 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 1.–5. třída 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 6.–9. třída 
 
Akce organizované školou ve spolupráci s dalšími partnery 

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 
Adaptační den – 6. třída 
Adaptační den – 1. A, 1. B třída 
Návštěva knihovny – knihovnická beseda „Čarodějnice“ – 2. třída 
Návštěva Obecního úřadu Štítina – exkurze – 3. B 
Evropský den jazyků – tematicky zaměřený den 
Prezentace 5. třídy k státnímu svátku (28. září) – 1.–9. třída  
Branný závod gen. H. Píky – školní kolo s 53. bPzEB 
Sběratelské záliby občanů Štítiny – výstava Klubu žen – 1.–9. třída 
Den na horách – Pustevny – Radegast – Ráztoka – 2.–5. třída 
Rytmy v nás – Jumping Drums – 1.–9. třída 
Představení projektu – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
Drakiáda – organizovaná ŠD a MŠ  
Prezentace robotů v rámci Dnu otevřených dveří Ostroj – vybraní žáci 9. třídy 
Výzkumné energetické centrum VŠB – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
Dopravní výchova – dopravní hřiště v Opavě – 4. A 
„V hlavě“, „Cesta vzhůru“ – návštěva multikina Cinestar – 1.–9. třída 
Návštěva knihovny – knihovnická beseda „České pověsti“ – 5. třída 
1. pomoc – tematický blok spojený s ukázkami zranění, obvazování – 2., 3. A, 3. B 
Kouzelná stezka aneb Putování s bludičkami – pro veřejnost 
Prezentace 9. třídy k státnímu svátku (28. říjen) – 1.–9. třída 
Plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky, konzultační hodiny 
Osm žen – divadelní představení – 8., 9. třída 
ČHMÚ Ostrava, KÚ MSK Ostrava – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
Zdravý nemocný – divadelní představení – 7. třída 
Informa – burza středních škol s nabídkou dalšího vzdělávání – 9. třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. B 
Bezpečnost – přednáška Policie ČR – 1. A, 1. B 
Prestige Photo – fotografování žáků ZŠ a MŠ 
Stonožka SCIO testování – český jazyk, obecné studijní předpoklady – 9. třída 
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Stonožka SCIO testování – anglický jazyk, matematika – 9. třída 
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (17. listopad) – 1.–9. třída 
Předvánoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. B 
Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. B 
Beseda se zdravotní sestrou – 1. A 
Beseda s vězeňským dozorcem – 1. A 
Exkurze do hasičské zbrojnice v Ostravě – 2., 4. A 
Den profesí, Advent na MSŠZe Opava – 9. třída 
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu  
VŠB Ostrava – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
Vánoční koncert ZUŠ Háj ve Slezsku  
První pomoc – přednášky – 8. a 9. třída 
Mikuláš pro 1. stupeň 
Návštěva knihovny – Seznámení se studovnou – 9. třída 
Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů v Kravařích 
Vánoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. A, 2. třída 
Bezpečnost – přednáška Policie ČR – 6. a 7. třída 
Vánoční trhy a dílny – pro veřejnost 
Vánoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. B, 3. A, 3. B 
Vánoce v hudbě  – Katechetické a pedagog. centrum – 4. A, 4. B, 5. třída 
Rozloučení se s kalendářním rokem 2015 – sál školy – 1.–9. třída  
Zpívání u obecního vánočního stromu  
Broučci – divadelní představení – 1. A, 1. B, 2., 3. A, 3. B 
Gymkom aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami – 1. místo v okresním kole  
L. Adamčíková, M. Kinnertová, T. Vocílková 
Vycházka do lesa – 4. A 
Souborné dílo Williama Shakespeara – divadelní představení – 8. a 9. třída 
Zápis žáků do 1. třídy 
Maškarní ples MŠ a ŠD 
Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2015/2016 
Hravá věda – vzdělávací pořad – 1. B, 2., 4. A, 5. třída  
Hravá věda – vzdělávací pořad – 1. A, 3. A, 3. B, 4. B třída 
Bruslení u Hlásky v Opavě – 4. A 
Rizika elektronické komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 5. třída 
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. třída 
Beseda s Policií ČR „Pomáhat a chránit“  
Nebezpečí kyberšikany – preventivní program PPPP Ostrava – 7. třída 
Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 8. třída 
Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. A 
Náš dům, náš hrad – divadelní představení – 6., 7. třída 
Kulturní program „Pro Elišku“ – vystoupení pro MŠ Eliška – vybraní žáci 8. třídy, 1. B 
Návštěva knihovny – České pověsti – 4. B 
Plavecký výcvik – 2., 3. A, 3. B, 4. A, 4. B třída 
Vystoupení pro výroční schůzi Klubu žen – recitace, zpěv, gymnastika 
ArcelorMittal – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
Taneční maratón – děvčata 5.–9. třídy 
Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 6. třída 
Návštěva knihovny – Lvice Elsa – 9. třída 
„Nicholas Winton – Síla Lidskosti – beseda – 8. a 9. třída 
 „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – premiéra pro veřejnost 
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Velikonoce v SZM – výstava Čas dětství a her a pracovní dílna – 1. A 
Mrazík – divadelní představení – 4. A, 4. B, 5., 6. třída 
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka, pěvecký sbor 
Vynášení Mařeny a Vítání jara 
Poklady z půdy – výstava v Nových Sedlicích – 3. A, 3. B, 4. B, 6. třída  
Návštěva knihovny – Václav Čtvrtek – 2. třída 
Centrum nanotechnologií a geologický pavilón VŠB – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
Návštěva knihovny – Cesta do dějin – 4. A 
Velikonoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. A, 1. B, 2., 3. A, 3. B 
Den přírodních věd SGO – projekt Emise – vybraní žáci 7. a 8. třídy 
Přemyslovci na českém trůně – králové – historický vzdělávací pořad – 4.–9. třída 
Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. a 6. třída  
Testování žáků z matematiky – Kalibro – 5. a 7. třída 
Mobilní dopravní hřiště – 1.–3. třída 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 2. stupeň 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 1. stupeň 
Návštěva knihovny – Karel IV. a jeho doba – 7. třída 
Trilopark – vzdělávací interaktivní pořad – 1. A, 1. B, 3.–9. třída 
„S klauny Bubu a Šušu“ – poděkování za spolupráci s nemocnicí a domovem důchodců  
Hry bez hranic – ŠD 
 „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – pro okolní MŠ a ZŠ 
Den mláďat – 1. B, 3. B 
Festival Poodří Františka Lýska dětských folklórních souborů – Malá Bejatka 
Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka 
JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým (7.–9. třída) 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – Štivadlo 2016 
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
Den Země – 6.–9. třída 
Den Země – 1.–5. třída 
Štítina má talent – vyřazovací kolo 
Návštěva knihovny – Řecká mytologie – 5. třída 
Preventivní vlak – preventivní akce Policie ČR, HZS, ČD – 8. a 9. třída 
Fotografování tříd – ZŠ a MŠ 
Fotografování žáků 1. třídy pro Region Opavsko 
Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 2.–8. třída 
Plackohraní – 2.–5. třída 
Štítina má talent – finálové kolo pro veřejnost 
Den matek – kulturní program pro veřejnost 
Vystoupení Malých Bejatek ke Dni matek ve Vřesině  
Beseda s myslivcem – ŠD  
Návštěva knihovny – Pasování na čtenáře – 1. B 
Český den proti rakovině 
Návštěva knihovny – Pasování na čtenáře – 1. A 
Setkání s dříve narozenými – program žáků školy – sportovní gymnastika, zpěv 
Testování z jazyka anglického – 5. třída 
Vítání občánků – program školy – MŠ 
Zdraví a bezpečí – projektový den – 1.–5. třída 
Prezentace projektu Emise – přednáška „Emisařů“ (žáci 9. třídy) – 6.–9. třída 
Vystoupení v Domově Bílá Opava – Malá Bejatka 
„Srpen 1968“ – beseda s pamětníky doby Mgr. Jaroslavem Dominikem a MVDr. Jaromírem 
Glabazňou 
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Školní besídka 3. B třídy – sál školy 
Prezentace projektu Emise – přednáška „Emisařů“ (žáci 9. třídy) – 1.–5. třída 
Školní výlet – Dinopark – 3. A, 3. B třída 
Májový koncert ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku  
Školní výlet – Šternberk – 6., 8. třída 
Školní výlet – Kravaře, Bolatice, Zábřeh – 1. A, 1. B třída 
Školní výlet – Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm – 2., 4. B třída 
Den dětí ve spolupráci s obcí Nové Sedlice – ZŠ pro veřejnost 
Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 7. třída 
Den dětí pro MŠ Eliška – 9. třída 
Recetox Brno – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
Dopravní výchova – dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. B 
Školní výlet – Slavkov – 4. A, 5. třída 
Školní besídka 1. B třídy – sál školy 
Školní besídka 2. třídy – sál školy 
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. třída 
Školní besídka 1. A třídy – pro okolní MŠ a MŠ Štítina 
Školní besídka 1. A třídy – sál školy 
Návštěva knihovny – Ilustrátoři dětských knih – 3. B 
Sportem pro děti – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického 
boje generála Heliodora Píky pro Denní stacionář Mraveneček v Opavě 
Láska ano, děti ještě ne – přednáška – 8. třída 
Rozloučení s předškoláky a hledání pokladu  
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
„Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – Dobroslavice 
Uctění památky gen. H. Píky – památník – 1.–9. třída 
Pomoc a spolupráce – školní projekt v rámci etické výchovy – 6.–9. třída 
Chemie na hradě – Slezskoostravský hrad – projekt Emise – vybraní žáci 7. a 8. třídy 
Návštěva knihovny – Zajímavé knihy pro žáky 2. stupně – 8. třída 
Návštěva knihovny – Zajímavé knihy pro žáky 1. stupně – 3. A 
Vyhodnocení školního projektu Fanda záchranář 
Exkurze na mysliveckou chatu – 4. A 
Pomoc a spolupráce – školní projekt v rámci etické výchovy – 1.–5. třída 
Hmyz – výstava ve Slezském zemském muzeu – 6. třída 
Rok v naší škole – školní časopis 
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 

 
Aktivity mateřské školy 

Kouzelná stezka aneb Putování s bludičkami 
Časopis „Štítek“ – informační brožura MŠ Jarmark  
Výborová schůze klubu rodičů MŠ, třídní schůzky 
Hravá věda  
Drakiáda 
Barevný podzim – podzimní pochod do přírody  
Výlet – Mlýn U vodníka Slámy 
Kde domov můj – projekt  
Logopedická depistáž  
Kaple Máří Magdalény – prohlídka s výkladem  
Lampiónový průvod – program  
Martinská jízda – projekt 
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Prestige Photo – fotografování žáků ZŠ a MŠ 
Ukázkové hodiny v MŠ 
 „S klauny Bubu a Šušu“ – poděkování za spolupráci s nemocnicí a domovem důchodců  
Předvánoční zpívánky – kulturní pořad  
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu  
Český Pepa – adventní pořad  
Andělská škola – projekt  
Vánoční koncert ZUŠ Háj ve Slezsku  
Mikulášská nadílka v mateřské škole 
Vánoční nadílka  
Vánoční trhy 
Zpívání u obecního vánočního stromu  
Maškarní ples MŠ a ŠD 
Beseda s Policií ČR „Pomáhat a chránit“  
Jak myslivec zachránil ježečka – divadlo Beruška  
Beseda s myslivcem  
Otevírání studánek – divadlo Šikulka  
Vynášení Mařeny a Vítání jara 
Vystoupení při zahájení Štivadla 
Plavecký výcvik 
Den otevřených dveří  
„Janku, co to znamená, když svítí červená?“ – vzdělávací pořad  
Motivovaná vycházka ke Dni Země  
Zápis do MŠ 
Májový koncert ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku  
„Filipojakubský den kouzlům zasvěcen“ – projekt  
Dětský den 
Školní výlet – Hradec nad Moravicí  
Školní výlet – Dinopark  
Vítání občánků  
„O stromech a větru“ – Mobilní planetárium  
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ČÁST IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí a jinými kontrolními orgány 

Kontrola ČŠI 
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekční činnost na místě. 
Škola se účastnila inspekčních elektronických zjišťování, která v dané záležitosti nahrazovala 
inspekční činnost na místě. Konkrétně se jednalo o tato elektronická zjišťování: 
INEZ Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga (24. 09. 2015), 
INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti v MŠ (12. 11. 2015), 
INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti v ZŠ (12. 11. 2015), 
INEZ Vzdělávání v tématech etické výchovy v ZŠ (27. 01. 2016), 
INEZ Vzdělávání v tématech etické výchovy v MŠ (27. 01. 2016), 
INEZ Tělesná výchova ZV (16. 03. 2016), 
INEZ Prevence rizikového chování v ZV, SV (23. 03. 2016). 
 
Kontrola PO 
Datum kontroly – 07. 12. 2015 
Předmět kontroly – pravidelná roční prohlídka prostor ZŠ, MŠ a sportovní haly z hlediska 
požární ochrany, schválené dokumentace požární ochrany, organizačních směrnic a rovněž 
dle požadavků § 40 odst. 4, vyhl. 246/2001 Sb.  
Účinnost požárních poplachových směrnic a činnost požární hlídky byla zkontrolována 
vyhlášením cvičného požárního poplachu. Evakuace žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ byla 
provedena za 5 minut. Nedostatky v činnosti požární hlídky byly následně vytknuty odborně 
způsobilou osobou v PO. 
Závěr kontroly – veškeré sledované oblasti, požárně bezpečnostní zařízení, nouzová svítidla 
jsou funkční a provozuschopné bez zjevných závad. 
 
Kontrola BOZP 
Datum kontroly – 07. 12. 2015 
Předmět kontroly – pravidelná roční prověrka BOZP dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce 
Závěr kontroly – prováděné školení, kontroly (plynového zařízení kotelen, všech plynových 
kotelen, plynového zařízení objektu, regálů) a revize (elektro, hromosvodů, tlakových nádob, 
elektrických spotřebičů, elektrické zabezpečovací signalizace, výtahů, hasicích přístrojů) byly 
provedeny v řádných termínech a jejich závady byly v daných termínech plně odstraněny. 
Pochůzkou objektu nebyly zaznamenány z hlediska dodržování BOZP žádné zjevné závady. 
Zjištěný nedostatek ohledně periodického školení (obsluha a zacházení s el. zařízeními) dle 
§ 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ČÚBP byl odstraněn. Školení proběhlo 11. 02. 2016. 
 
Kontrola provedena obcí Štítina 
Datum kontroly – 16. 12. 2015 
Předmět kontroly – veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění, s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrola“).  Ověření souladu hospodaření 
s finančními prostředky z rozpočtu obce a ověření souladu vedení účetnictví s platnými 
právními předpisy za období 01. 01. 2014 až 31. 12. 2014 
Závěr kontroly – při kontrole příspěvkové organizace nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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ČÁST X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 

 
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu 

     
v Kč 

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2015       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2015 

Vratka 
dotace při 
finančním 
vypořádání 

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

  Neinvestiční dotace celkem 12 413 972,00 0,00 12 413 972,00 0,00 
  v tom:         

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 12 081 000,00 0,00 12 081 000,00 0,00 
       z toho:         
           a) platy zaměstnanců 8 708 000,00   8 708 000,00 0,00 
           b) OON zaměstnanců 15 000,00   15 000,00 0,00 
           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 3 358 000,00   3 358 000,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobena 
potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí na 
rok 2015       0,00 

33025  Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 2015 

   
0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích v roce 2014 – Excelence středních 
škol 2014 

   
0,00 

33043 Podpora implementace Etické výchovy do 
vzdělávání v základních školách a v nižších 
ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 

   
0,00 

33044 Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělání v roce 2015 

   
0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků – specialistů ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2015 – 1. kolo 
(leden – červenec 2015) 

   
0,00 

33050 Rozvojový program na podporu školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků – specialistů ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2015 – 2. kolo 
(srpen – prosinec 2015) 

   
0,00 

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků 
RgŠ v roce 2015 272 087,00 0,00 272 087,00 0,00 
     z toho: 

    a) platy zaměstnanců 201 546,00 
 

201 546,00 0,00 
b) ostatní (pojistné + FKSP) 70 541,00 

 
70 541,00 0,00 

33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování 
pracovníků RgŠ v roce 2015 60 885,00 0,00 60 885,00 0,00 
     z toho: 

    a) platy zaměstnanců 45 100,00 
 

45 100,00 0,00 
b) ostatní (pojistné + FKSP) 15 785,00 

 
15 785,00 0,00 
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33166 Soutěže       0,00 
33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do 

základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu Evropské 
unie na rok 2015       0,00 

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním postižením a děti, žáky 
a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 
2015 – modul B       0,00 

 
Neinvestiční dotace – přímé výdaje na vzdělávání 

Účelový 
znak 

Prostředky 
na platy 

Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP OON ONIV NIV celkem 

ÚZ 33353 8 708 000 2 965 000 87 000 15 000 306 000  12 081 000 

Skutečné 
čerpání 8 708 000 2 977 726  87 205 15 000 292 032 12 079 963 

 
Účelový 

znak 
Prostředky 

na platy 
Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP OON ONIV NIV celkem 

ÚZ 33052 201 546 68 526 2 015 0 0 272 087 

Skutečné 
čerpání 201 546 68 525 2 016 0 847 272 934 

 
Účelový 

znak 
Prostředky 

na platy 
Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP OON ONIV NIV celkem 

ÚZ 33061 45 100 15 334 451 0 0 60 885 

Skutečné 
čerpání 45 100 15 334 451 0 190 61 075 

 
Celkové čerpání dotací ÚZ 33353, ÚZ 33052, ÚZ 33061 – přímé výdaje na vzdělávání 

Účelový 
znak 

Prostředky 
na platy 

Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP OON ONIV NIV celkem 

Dotace 8 954 646 3 048 860 89 466 15 000 306 000  12 413 972 

Skutečné 
čerpání 8 954 646 3 061 585  89 672 15 000 293 069 12 413 972 

 
Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33 353) 

Kategorie Prostředky 
na platy 

Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

Náhrady za 
prvních 21 

dní PN 

Pedagogové  7 702 209,00 1 925 552,25 693 202,99 32 349,23  77 122,58 10 049,00 

Nepedagogové  1 005 791,00 251 447,75 90 520,97 4 224,34 10 082,82 2 491,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 12 500,00 4 500,08 210,00 0,00 0,00 

Celkem 8 708 000,00 2 189 500,00  788 224,04 36 783,57 87 205,40 12 540,00 
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Čerpání přímých výdajů na vzdělávání – asistent pedagoga 

Kategorie Prostředky 
na platy 

Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

Náhrady za 
prvních 21 

dní PN 

AP  37 506,00 9 376,50 3 376,00 157,53  375,06 0,00 

celkem 37 506,00 9 376,50 3 376,00 157,53 375,06 0,00 

 
Zaměstnanci a mzdové prostředky ze státního rozpočtu v Kč 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Pedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 4,033 16,185 1,842 0,000 22,060 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 299 687 6 069 920 579 248 0,000 7 948 855 

Nepedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,000 4,871 0,000 1,607 7,478 

Platy zaměstnanců 
celkem 168 017 603 461 0,000 234 313 1 005 791 

Celkem 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,033 21,056 1,842 1,607 29,538 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 467 704 6 673 381 579 248 234 313 8 954 646 

 
Čerpání ONIV   

Obědy3 0,00 Kč 

Plavání4 0,00 Kč 

DVPP5 15 000,00 Kč 

Kooperativa6 37 819,49 Kč 

Učební pomůcky, učebnice 55 503,51 Kč 

Ochranné pomůcky 3 645,00 Kč 

Náhrady za prvních 21 dní PN 12 540,00 Kč 

Jiné sociální náklady7 6 200,00 Kč 

Materiál DHM 162 361,00 Kč 

CELKEM 293 069,00 Kč 

  

                                                
3 Obědy zaměstnanců – příspěvek na závodní stravování, z důvodu nedostatku poskytnutých prostředků ONIV, 
od února zrušeno. 
4 Povinné plavání žáků – příspěvek na přímé náklady za plaveckou výuku. 
5 DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
6 Kooperativa – zákonné pojištění zaměstnanců pro případ pracovního úrazu (4,2 ‰ z hrubé mzdy za předchozí 
čtvrtletí). 
7 Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců. 
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Průměrný měsíční plat v  Kč 

 

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v roce 2015:  

učitelé ZŠ – 31 470,- Kč 

učitelé MŠ – 26 855,- Kč 

vychovatelé ŠD – 26 206,- Kč 

ostatní pedagogové ZŠ (asistent pedagoga) – 14 813,- Kč 

provozní pracovníci ZŠ – 10 324,- Kč 

provozní pracovníci MŠ – 14 001,- Kč 

       obchodně provozní pracovníci výdejny stravy – 12 151,- Kč 

 

Mzdové prostředky školy 
Rok NIV (Kč) Platy (Kč) 
2006 7 553 000,00 5 348 000,00 
2007 7 560 000,00 5 340 000,00 
2008 7 825 000,00 5 572 226,00 
2009 8 858 000,00 6 353 764,00 
2010 8 704 000,00 6 305 000,00 
2011 8 954 000,00 6 548 000,00 
2012 9 924 000,00 7 268 000,00 
2013 11 250 000,00 8 122 000,00 
2014 11 947 914,00 8 627 269,00 
2015 12 413 972,00  8 969 646,00 
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele v roce 2015 

Výnosy: 
Dotace Obecního úřadu Štítina                                      2.975.000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek na provoz 2.900.000,00 Kč 
Investiční příspěvek na nákup podlahového mycího stroje 75.000,00 Kč 
Tržby z pronájmu tělocvičny, sálu a nápojových automatů                193.280,00 Kč 
Tržby za příspěvky za obědy                                                  96.435,00 Kč 
Bankovní úroky                                                                      1.788,36 Kč 
Získané sponzorské dary 65.000,00 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti – dar  55.082,00 Kč 
 
Zaúčt. odpisy minulých let (Vyhl. č. 549/2004 Sb.)            124.412,00 Kč 
 
Výnosy celkem: 3.246.585,36 Kč 
Náklady na provoz celkem:                                                   3.116.688,75 Kč 
 
 
Hospodářský výsledek: účetní zisk 129.896,61 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 24. 02. 2016 schválilo hospodářský 
výsledek s tím, že zisk z roku 2015 bude převeden: 
přes účet 413 – Fond rezervní na účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond školy 
(Vyhl. č. 410/2009 Sb.), což bylo realizováno.  
 
Podrobné rozčlenění jednotlivých položek je součástí výroční zprávy o hospodaření školy 
za rok 2015 – je uložena u ředitele školy. 
 

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015 (BRUTTO):   
         55.479.673,58 Kč 

• stavby       47.126.507,29 Kč  
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí      720.491,50 Kč                 
• pozemky                                                       757.314,08 Kč  
• drobný dlouhodobý hmotný majetek      6.875.360,71 Kč    

 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2015:       54.118,20 Kč 

• software             54.118,20 Kč 
 

 
Jmění účetní jednotky (401):                                       
Hodnota majetku po odpisech (NETTO)    46.451.702,87 Kč 

  
 
Fondy účetní jednotky:               1.746.626,46 Kč 
Stav fondů k 31. 12. 2015: 
• Fond odměn (411)                      10.000,00 Kč 
• Fond kulturních a sociálních potřeb (412)         63.894,84 Kč 
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)   90.841,49 Kč 
• Rezervní fond z ostatních titulů (414)     417.001,45 Kč  
• Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)           1.164.888,68 Kč 
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Pozn.: Získané sponzorské dary byly převedeny do rezervního fondu – z ostatních titulů. 
Fond reprodukce majetku nebyl v kalendářním roce čerpán. Fond odměn nebyl 
v kalendářním roce čerpán. Fond FKSP byl čerpán na základě zásad čerpání a rozpočtu 
vycházejícího z vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů (přílohy kolektivní smlouvy). 
Schválený investiční příspěvek ve výši 75.000,- Kč, který byl účelově vázán na nákup 
podlahového mycího stroje, byl vyčerpán v plné výši.  
  

 
 

Na kalendářní rok 2016 byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 
2.900.000,- Kč.  
 
 
 
 
 

Vývoj provozní dotace poskytnuté zřizovatelem školy – Obcí Štítina. 
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ČÁST XI.  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků (dětí) pedagogů ostatních 
zam. 

- - - - - 

 
 
 
 
Škola je dále zapojena do programů: 
 
Ovoce a zelenina do škol – jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět 
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě 
dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou jsou žáci 1.–5. ročníků 
základních škol. 
 
Školní mléko – žáci mají možnost nákupu dotovaného mléka a jogurtů prostřednictvím 
společnosti Laktea, o.p.s. (národní a unijní dotace). 
 
Recyklohraní – školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.  
 
Rodiče vítáni – Rodiče vítáni je značka pro školy otevřené rodičům. Certifikace 01. 11. 2013. 
 
Čas proměn – preventivní program pro dívky 6. ročníku. 
 
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. tříd. 
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ČÁST XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 

 Mimoškolní akce pořádané 
školou (přednášky, kurzy, 

semináře,…) 

Obsahová náplň a cíle 
vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 
vzdělávání 

žáků 
(dětí) pedagogů ostatních  

- - - - - 

 
Škola není zařazena do systému institucí, které poskytují akreditované obory celoživotního 
vzdělávání. 
 
 

ČÁST XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Mimorozpočtové 

zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

SRPŠ Příspěvky na mimoškolní aktivity 
žáků (jízdné, startovné) 11 926,00 11 926,00 

SRPŠ Odměny – soutěže, pochvaly 16 867,00 16 867,00 
SRPŠ Drobný spotřební materiál 4 418,00 4 418,00 
SRPŠ DDHM  412,00 412,00 
SRPŠ Den dětí 18 496,00 18 496,00 
SRPŠ Strašidelná show 7 169,00 7 169,00 
SRPŠ  Mobilní dopravní hřiště 4 850,00 4 850,00 
SRPŠ Vstupné do kina pro celou školu 16 705,00 16 705,00 
SRPŠ Příspěvky AŠSK 800,00 800,00 
Ostroj a. s.  Technická stavebnice MERKUR M8 3 596,00  3 596,00 
Ostroj a. s.  Stavebnice Lego 55 082,00 55 082,00 
    

 
 
 

Sponzorské dary Rezervní fond z ostatních titulů (414) 65 000,- Kč 
 

Společnost Ostroj a. s. se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 podpořila školu darem za účelem 
vzdělávacích potřeb žáků naší školy. Jednalo se o podporu technického vzdělávání u vybraných 
základních škol.
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ČÁST XIV. 

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

 
Spolupráce se školskou radou 

 
Na škole působí tříčlenná školská rada., která jako orgán školy umožňuje zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 
podílet se na správě školy. Jeden člen byl jmenován zřizovatelem, jeden člen zvolen 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a jeden zvolen pedagogickými pracovníky naší školy. 
Tříleté funkční období členů školské rady skončí k 11. 12. 2016. Spolupráce se školskou 
radou probíhá v naplánovaných schůzkách a v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a je přínosná pro 
další rozvoj organizace. Hlavními body jednání uplynulého školního roku bylo schválení 
aktualizovaného školního řádu, změn a dodatků ŠVP, Výroční zprávy o činnosti školy za rok 
2014/2015, Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015, Výroční zprávy o hospodaření školy 
za 1. pololetí 2016 a změn ŠVP s ohledem na novelu školského zákona k 01. 09. 2016. 
Školská rada je dále informována o personálním obsazení školy a aktuálních problémech 
spojených s chodem školy. Je plně funkčním prostředníkem mezi zřizovatelem a 
příspěvkovou organizací. Jednotlivé zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici 
k nahlédnutí u ředitele školy.  

 
Spolupráce s odborovou organizací 
 
Ve škole působí základní odborová organizace pracovníků školství. Spolupráce vedení školy 
a odborové organizace je poměrně bezproblémová, dochází k vzájemné informovanosti 
a spolupráci ve všech oblastech vyplývajících z právního postavení odborové organizace: 
• tvorba kolektivní smlouvy platná s účinností od 01. 09. 2014 a její dodatky v dalších 

letech, 
• koncepce rozvoje školy, 
• tvorba a čerpání FKSP, 
• projednání plánu DVPP, 
• tvorba interní směrnice o cestovních náhradách, 
• tvorba interní platové směrnice, 
• řešení otázek v oblasti pracovněprávních vztahů (přijetí a ukončení pracovního poměru), 
• informovanost o vývoji v oblasti rozpočtu školy, 
• informovanost v oblasti čerpání přímých nákladů na vzdělávání, 
• vzájemná informovanost z porad, 
• informovanost v oblasti BOZP a PO (školení, kontroly, odstraňování nedostatků), 
• informovanost o inspekční a kontrolní činnosti. 

 
Ve škole probíhají schůzky mezi ředitelem školy a předsedkyní odborů, veškeré výše uvedené 
dokumenty jsou tvořeny ve vzájemné spolupráci v požadovaných termínech a jsou s nimi 
seznámeni všichni zaměstnanci školy. Odborová organizace má ve škole vytvořeny podmínky 
pro svou činnost. 
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Spolupráce se SRPŠ 
 
Ve škole probíhají schůzky mezi ředitelem a zvolenými zástupci z řad zákonných zástupců. 
Tyto schůzky jsou zaměřeny na informovanost o dění ve škole, plánovaných aktivitách školy 
pro veřejnost. Ze strany rodičů vycházejí podněty směrem k vzdělávacímu procesu, ale také 
možnému financování aktivit žáků. Spolupráce je dobrá, bezproblémová a přínosná pro obě 
zainteresované strany. 
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci charitativní podpory 
 
V letošním školním roce jsme pokračovali v myšlence navazování vazeb s handicapovanými 
lidmi za účelem prohlubování sociálního cítění, snahy pomáhat druhým, ale rovněž 
předcházení úrazů.  
Partnerem v této spolupráci nám byl Denní stacionář Mraveneček v Opavě, Opava, 
Neumannova 3, pro který jsme uspořádali společně s 53. plukem průzkumu a elektronického 
boje generála Heliodora Píky Opava charitativní akci Sportem pro děti. Společně s ostatními 
partnery byl výsledkem výtěžek 34 452,- Kč, který byl použit na zakoupení stropního 
zvedacího systému ROOMER pro fyzicky a mentálně handicapované děti.  
Dalšími podporovanými organizacemi a osobami byly: Fond Sidus o. p. s., Život dětem, 
Matyáš Tazbirek. 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 

 
Organizace, s kterou PO 

spolupracuje  
Obsahová náplň a cíle vzdělávacího 

procesu 
Počet žáků 

(dětí) 
Česká televize Ostrava U6 – úžasný svět techniky, Bludiště 37 
Handicapoviny z. ú. Joy Run 20 
HZS Požární prevence – Dráček Hasík, exkurze 128 
Katechetické a pedagogické 
centrum 

Vánoční příběh a jeho poselství, Vánoce 
v hudbě, Velikonoční příběh a jeho poselství 232 

Klub žen Nové Sedlice Poklady z půdy 76 
Klub žen Štítina Sběratelské záliby občanů 257 
Magistrát města Opavy Dopravní výchova 139 
Mateřská škola Eliška Preventivní programy 46 

Obecní spolky 
Štivadlo, Vítání občánků, Setkání s dříve 
narozenými, Před sušedovym zeleny ořech, 
Zpívání u vánočního stromu 

358 

Obecní úřad Štítina Přednášky, knihovnické lekce 64 
Okresní knihovna P. Bezruče Knihovnické lekce 366 
Plavecká škola Hastrmánek Plavání 21 
Policie ČR Bezpečnost 137 
Policie ČR, HZS, ČD Preventivní vlak 40 

PPPP Ostrava 

Rizika elektronické komunikace, Nebezpečí 
šikany, Nebezpečí kyberšikany, Bezpečné 
sexuální chování v dospívání, Drogy 
v dospívání 

114 
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Slezské divadlo Opava Divadelní představení pro žáky 329 
Slezské gymnázium Opava Projekt Emise 38 
Slezské zemské muzeum Výstavy 41 
Technické služby Opava  Plavání 103 
Vzdělávací agentura CAT  „Láska ano, děti ještě ne“ 21 
ZUŠ Háj ve Slezsku Koncerty žáků 61 
53. pluk průzkumu a EB Opava Sportem pro děti, Branný závod 108 
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Schválení výroční zprávy školskou radou při základní škole 

 
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována a předložena ke schválení školské radě 
v souladu s ustanovením §10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s §7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (Obec Štítina):  
Mgr. Alexandra Hoňková   
 
Člen školské rady zvolený zákonnými zástupci žáků: 
paní Michaela Kupková 
 
Člen školské rady zvolený zaměstnanci školy: 
Mgr. Zuzana Klimešová 
 
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2015/2016 
a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy a 
na přístupném místě ve škole. 
 
 
 
 
…………………………… 
Mgr. Alexandra Hoňková 
 
 
 
 
…………………………… 
Mgr. Zuzana Klimešová 
 
 
 
 
…………………………… 
paní Michaela Kupková 
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         ………………………… 
Zpracoval dne: 29. 09. 2016            Mgr. Daniel Matyášek 
 ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Harmonogram akcí školního roku 2015/2016 

ü 31. 08.  Školení PO – všichni zaměstnanci 
ü 31. 08.  Školení požární hlídky 
ü 31. 08.  Časopis „Štítek“ – informační brožura MŠ  
ü 01. 09.  Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 
ü 09. 09.  Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 10. 09.  Hravá věda – MŠ  
ü 16. 09.  Olympiáda ŠD – 5. místo 
ü 17. 09.  Barevný podzim – podzimní pochod do přírody – MŠ  
ü 17. 09.  Adaptační den – 6. třída 
ü 17. 09.  Adaptační den – 1. A, 1. B třída 
ü 22. 09.  Návštěva knihovny – knihovnická beseda „Čarodějnice“ – 2. třída 
ü 24. 09.  Kreslím, kreslíš, kreslíme – výtvarná soutěž – 2. místo K. Stonišová 
ü 24. 09.  Členská schůze klubu rodičů MŠ 
ü 25. 09.  Návštěva Obecního úřadu Štítina – exkurze – 3. B 
ü 25. 09.  Evropský den jazyků – tematicky zaměřený den 
ü 25. 09.  Prezentace 5. třídy k státnímu svátku (28. září) – všichni  
ü 02. 10.  Branný závod gen. H. Píky – školní kolo s 53. bPzEB 
ü 05. 10.  Sběratelské záliby občanů Štítiny – výstava Klubu žen – 1. – 9. třída 
ü 06. 10.  Den na horách – Pustevny – Radegast – Ráztoka – 2. – 5. třída 
ü 07. 10.  Rytmy v nás – Jumping Drums – 1. – 9. třída 
ü 08. 10.  Představení projektu – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
ü 09. 10.  Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál 
ü 10. 10.  Prezentace robotů v rámci Dnu otevřených dveří Ostroj – vybraní žáci 9. třídy 
ü 13. 10.  Výzkumné energetické centrum VŠB – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
ü 13. 10.  Dopravní výchova – dopravní hřiště v Opavě – 4. A 
ü 14. 10.  „V hlavě“, „Cesta vzhůru“ – návštěva multikina Cinestar – 1. – 9. třída 
ü 14. 10.  Výlet MŠ – Mlýn U vodníka Slámy 
ü 15. 10.  Návštěva knihovny – knihovnická beseda „České pověsti“ – 5. třída 
ü 19. – 30. 10. Kde domov můj – školní projekt MŠ 
ü 21. 10.  Logopedická depistáž – MŠ  
ü 22. 10.  1. pomoc – tematický blok spojený s ukázkami zranění, obvazování – 2., 3. A,  

   3. B 
ü 22. 10.  Moravskoslezský matematický šampionát v Ostravě (Wichterlovo gymnázium) 
ü 23. 10.  Přírodovědná soutěž – školní kolo – 9. třída 
ü 26. 10.  Kouzelná stezka aneb Putování s bludičkami – pro veřejnost 
ü 27. 10.  Prezentace 9. třídy k státnímu svátku (28. říjen) – všichni 
ü 27. 10.  Kaple Máří Magdalény – prohlídka s výkladem – MŠ   
ü 28. 10.  Lampiónový průvod – program MŠ 
ü 02. 11.  Osm žen – divadelní představení – 8., 9. třída 
ü 02. 11.  ČHMÚ Ostrava, KÚ MSK Ostrava – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
ü 03. 11.  Zdravý nemocný – divadelní představení – 7. třída 
ü 03. 11.  Logopedická depistáž – MŠ 
ü 03. 11.  Plenární schůze SRPŠ 
ü 03. 11.  Třídní schůzky a konzultační hodiny 
ü 04. 11.  Informa – burza středních škol s nabídkou dalšího vzdělávání – 9. třída 
ü 05. 11.  Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. B 
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ü 09. 11.  Martinská jízda – projekt MŠ 
ü 09. 11.  Bezpečnost – přednáška Policie ČR – 1. A, 1. B 
ü 10. 11.  Co všechno je domov – literární a výtvarná soutěž – Městská knihovna  

   Šumperk, 1. místo M. Buchlová  
ü 12. 11.  Prestige Photo – fotografování žáků ZŠ a MŠ 
ü 12. 11.  Ukázková hodina v MŠ 
ü 12. 11.  Stonožka SCIO testování – český jazyk, obecné studijní předpoklady – 9. třída 
ü 12. 11.  Pedagogická porada – hodnocení 1. čtvrtletí 
ü 12. 11.  Třídní schůzky – MŠ  
ü 13. 11.  Stonožka SCIO testování – anglický jazyk, matematika – 9. třída 
ü 16. 11.  Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (17. listopad) – všichni 
ü 18. 11.  Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 19. 11.  Halová kopaná – ročník 2002 – 2004  
ü 19. 11.  Schůzka zákonných zástupců s výchovným poradcem ohledně výběru střední školy, 

   informace k přijímacímu řízení 
ü 19. 11.  Předvánoční keramická dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. B 
ü 20. 11.  Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. B 
ü 20. 11.  Beseda se zdravotní sestrou – 1. A 
ü 24. 11.  Předvánoční zpívánky – kulturní pořad – MŠ 
ü 24. 11.  Beseda s vězeňským dozorcem – 1. A 
ü 24. 11.  Exkurze hasičské zbrojnice v Ostravě – 2., 4. A 
ü 26. 11.  Bridge Builder Game – soutěž ve stavbě mostu ze špejlí – SPŠS Opava – T.  

   Hulva, V. Grussmann, J. Both, J. Lindovský – 5. místo 
ü 27. 11.  Den profesí, Advent na MSŠZe Opava – 9. třída 
ü 29. 11.  Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu – Malá Bejatka a MŠ 
ü 30. 11.  Český Pepa – adventní pořad – MŠ 
ü 01. 12.  Andělská škola – měsíční projekt MŠ 
ü 01. 12.  VŠB Ostrava – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
ü 01. 12.  Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8. a 9. třída 
ü 02. 12.  „Co lidi sbližuje“ – pěvecká soutěž 

1. místo V. Samolejová – 1. kategorie 
2. místo N. Benová – 1. kategorie 
3. místo A. Klubalová – 2. kategorie 

ü 03. 12.  Vánoční koncert ZUŠ Háj ve Slezsku pro MŠ 
ü 04. 12.  První pomoc – přednášky – 8. a 9. třída 
ü 04. 12.  Mikulášská nadílka v mateřské škole 
ü 04. 12.  Mikuláš pro 1. stupeň 
ü 07. 12.  Návštěva knihovny – seznámení se studovnou – 9. třída 
ü 07. 12.  Roční kontrola BOZP a PO 
ü 07. 12.  Cvičný požární poplach 
ü 07. 12.  Mikulášský turnaj ve florbalu 
ü 08. 12.  Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů v Kravařích 
ü 09. 12.  Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 6. a 7. třída 
ü 09. 12.  Vánoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. A, 2.  
ü 10. 12.  Bezpečnost – přednáška Policie ČR – 6. a 7. třída 
ü 11. 12.  Florbal Cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída  
ü 11. 12.  Vánoční trhy a dílny – pro veřejnost 
ü 15. 12.  Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 8. a 9. třída – postup do okresního  

   finále 
ü 15. 12.  „Štítinský slavíček“ – školní kolo pěvecké soutěže 
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ü 15. 12.  Vánoční nadílka v MŠ 
ü 16. 12.  Audit hospodaření školy zřizovatelem 
ü 16. 12.  Florbal Cup – okrskové kolo – chlapci – 8. a 9. třída 
ü 16. 12.  Vánoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. B, 3. A,  

   3. B 
ü 17. 12.  Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
ü 18. 12.  Přírodovědná soutěž na Mendelově gymnáziu 
ü 18. 12.  Vánoce v hudbě  – Katechetické a pedagog. centrum – 4. A, 4. B, 5. třída 
ü 19. 12.  Vánoční fotbalový turnaj žáků – tělocvična školy 
ü 21. 12.  Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
ü 21. 12.  Turnaj v piškvorkách – školní kolo – všichni  
ü 22. 12.  Rozloučení se s kalendářním rokem 2015 – sál školy – všichni 
ü 23. 12.  Zpívání u obecního vánočního stromu – MŠ  
ü 06. 01.  Broučci – divadelní představení – 1. A, 1. B, 2., 3. A, 3. B 
ü 06. 01.  Gymkom aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami – 1. místo v okresním  

   kole  
L. Adamčíková, M. Kinnertová, T. Vocílková 

ü 06. – 07. 01.  Konzultační pohotovost 
ü 08. 01.  Vycházka do lesa – 4. A 
ü 12. 01.  Florbal Cup – okrskové kolo – dívky – 8. a 9. třída – okresní finále – 5. místo 
ü 14. 01.  Souborné dílo Williama Shakespeara – divadelní představení – 8. a 9. třída 
ü 16. 01.  Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 18. 01.  Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 25. místo J. Vaněk 
ü 18. 01.  Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 22. 01.  Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 8. a 9. třída 
ü 22. 01.  Zápis žáků do 1. třídy 
ü 23. 01.  Maškarní ples MŠ a ŠD 
ü 25. 01.  Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 6. a 7. třída 
ü 25. 01.  Pedagogická porada – hodnocení 1. pololetí 
ü 26. 01.  Pythagoriáda – školní kolo – 5. třída 
ü 27. 01.  Zápis žáků do 1. třídy 
ü 28. 01.  Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2015/2016 
ü 30. 01.  Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 01. 02.  Školní soutěž ve šplhu na tyči – 1. – 9. třída 
ü 04. 02.  Hravá věda – vzdělávací pořad – 1. B, 2., 4. A, 5. třída  
ü 05. 02.  Hravá věda – vzdělávací pořad – 1. A, 3. A, 3. B, 4. B třída 
ü 05. 02.  Bruslení u Hlásky v Opavě – 4. A 
ü 08. 02.  Rizika elektronické komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 5. třída 
ü 08. 02.  Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. třída 
ü 08. 02.  Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 25. místo M. Kinnertová 
ü 08. 02.  Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo (1. část) – 5. třída 
ü 09. 02.  Ukázková hodina v MŠ 
ü 10. 02.  Beseda s Policií ČR „Pomáhat a chránit“ – MŠ 
ü 10. 02.  Nebezpečí kyberšikany – preventivní program PPPP Ostrava – 7. třída 
ü 10. 02.  Bezpečné sex. chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 8.  

   třída 
ü 10. 02.  Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída 
ü 11. 02.  Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. A 
ü 11. 02.  Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – 32. místo D. Kokoř 
ü 11. 02.  Recitace – školní kolo – 1. stupeň 
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ü 12. 02.  Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo (2. část) – 5. třída 
ü 13. 02.  Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 23. 02.  Jak myslivec zachránil ježečka – divadlo Beruška – MŠ 
ü 23. 02.  Náš dům, náš hrad – divadelní představení – 6., 7. třída 
ü 23. 02.  Kulturní program „Pro Elišku“ – vystoupení pro MŠ Eliška – vybraní žáci 8.  

   třídy, 1. B 
ü 23. 02.  Návštěva knihovny – České pověsti – 4. B 
ü 23. 02.  Recitace – školní kolo – 2. stupeň 
ü 24. 02.  Zahájení plaveckého výcviku – 2., 3. A, 3. B třída 
ü 24. 02.  Recitace – okrskové kolo v Kravařích – postoupili V. Samolejová, A. Klubal,  

A. Mrákotová, Jiří Jirsa 
ü 25. 02.  Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – 12. místo A. Klubal 
ü 25. 02.  Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň 
ü 26. 02.  Vystoupení pro výroční schůzi Klubu žen – recitace, zpěv, gymnastika 
ü 27. 02.  Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 29. 02.  ArcelorMittal – projekt Emise – vybraní žáci 9. třídy 
ü 01. 03.  Beseda s myslivcem – MŠ 
ü 02. 03.  Taneční maratón – děvčata 5. – 9. třídy 
ü 07. 03.  Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 6. třída 
ü 08. 03.  Návštěva knihovny – Lvice Elsa – 9. třída 
ü 08. 03.  „Nicholas Winton – Síla Lidskosti – beseda – 8. a 9. třída 
ü 09. 03.  Otevírání studánek – divadlo Šikulka – MŠ 
ü 10. 03.  Sportovní gymnastika – školní kolo  
ü 11. 03.  Recitace – okresní kolo v Opavě  

V. Samolejová – 2. místo 
A. Klubal – 2. místo 

ü 12. 03.  Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 13. 03.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – premiéra pro veřejnost 
ü 16. 03.  Velikonoce v SZM – výstava Čas dětství a her a pracovní dílna – 1. A 
ü 16. 03.  Mrazík – divadelní představení – 4. A, 4. B, 5., 6. třída 
ü 16. – 17. 03. Divadelní lízátko 2016 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a 

   recitačních souborů 
  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy 

ü 18. 03.  Matematický klokan – 2. – 9. třída 
ü 19. 03.  Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka, pěvecký sbor 
ü 20. 03.  Vynášení Mařeny a Vítání jara 
ü 20. 03.  Den otevřených dveří v MŠ 
ü 21. 03.  Poklady z půdy – výstava v Nových Sedlicích – 3. A, 3. B, 4. B, 6. třída  
ü 21. 03.  Návštěva knihovny – Václav Čtvrtek – 2. třída 
ü 22. 03.  Centrum nanotechnologií a geologický pavilón VŠB – projekt Emise – vybraní  

   žáci  
ü 22. 03.  Návštěva knihovny – Cesta do dějin – 4. A 
ü 23. 03.  Sportovní gymnastika – okresní kolo družstev  

       2. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Vaňková, A. Pastrňáková) – I.  
   kategorie 
  4. místo (S. Muchová, B. Žurková, K. Plachká) – II. kategorie 

Jednotlivci – 4. místo – V. Janošková – I. kategorie 
                      5. místo – A. Pastrňáková – I. kategorie 

ü 23. 03.  Velikonoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1. A,  
   1. B, 2., 3. A, 3. B 
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ü 29. 03.  Zahájení plaveckého výcviku – 4. A, 4. B třída 
ü 29. 03.  Poděkování zástupců SRPŠ ke Dni učitelů 
ü 29. 03.  Velká cena ZOO – vybraní žáci 6. a 8. třída 
ü 30. 03.  Pythagoriáda – školní kolo – 6., 7., 8. třída 
ü 30. 03.  Sportovní gymnastika – krajské kolo družstev v Paskově 

2. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Vaňková, A. Pastrňáková) – I. 
kategorie 
Jednotlivci – 8. místo – A. Pastrňáková – I. kategorie 

ü 31. 03.  Den přírodních věd SGO – projekt Emise – vybraní žáci 7. a 8. třídy 
ü 31. 03.  Přemyslovci na českém trůně – králové – historický vzdělávací pořad – 4. – 9. 

třída 
ü 01. 04.  Dráček hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. a 6. třída – I 
ü 01. 04.  Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže  

postup 6 žáků – N. Benová, A. Klubalová, K. Ignácová, J. Kubíček, L.  
Kupčíková, L. Adamčíková 

ü 04. 04.  U6 – úžasný svět techniky – televizní soutěžní pořad – P. Kaštovská,  
K. Kudelová, J. Lindovský, J. Vaněk, J. Vildomec – vítězové televizní soutěže 

ü 05. 04.  Testování žáků z matematiky – Kalibro – 5. a 7. třída 
ü 05. 04.  „Janku, co to znamená, když svítí červená?“ – vzdělávací pořad – MŠ 
ü 05. 04.  Mobilní dopravní hřiště – 1. – 3. třída 
ü 05. 04.  Třídní schůzky a konzultační hodiny 
ü 06. 04.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 2. stupeň 
ü 07. 04.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – 1. stupeň 
ü 06. – 07. 04. Finále poháru AŠSK ČR: „O nejlepší pohybovou skladbu pro základní a  

   střední školy“ v Praze – A. Pastrňáková, M. Pastrňáková, V. Janošková, B.  
   Žurková, K. Plachká, S. Muchová – 4. místo 

ü 07. 04.  Návštěva knihovny – Karel IV. a jeho doba – 7. třída 
ü 09. 04.  Opavské Slezsko – zkouška s cimbálovou muzikou 
ü 12. 04.  Trilopark – vzdělávací interaktivní pořad – 1. A, 1. B, 3. – 9. třída 
ü 13. 04.  Pedagogická porada – hodnocení 3. čtvrtletí 
ü 14. 04.  Vybíjená – okrskové kolo – 4. a 5. třída – 2. místo 
ü 14. 04.  Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 15. 04.  „S klauny Bubu a Šušu“ – poděkování za spolupráci s nemocnicí a domovem  

   důchodců  
ü 15. 04.  Opavské Slezsko – regionální kolo za doprovodu cimbálové muziky 

II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: N. Benová – 1. místo 
III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd: A. Klubalová – 3. místo 
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: J. Kubíček – 2. místo, K. Ignácová – 3. místo 

                  V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: L. Kupčíková – 3. místo, L. Adamčíková – 4. místo 
ü 19. 04.  Hry bez hranic – ŠD 
ü 20. 04.  Motivační vycházka ke Dni Země – MŠ  
ü 21. 04.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – pro okolní MŠ a ZŠ 
ü 21. 04.  Zápis do MŠ 
ü 22. 04.  Den mláďat – 1. B, 3. B 
ü 22. 04.  Festival Poodří Františka Lýska dětských folklórních souborů – Malá Bejatka 
ü 22. 04.  Gymkom – regionální kolo (L. Adamčíková, M. Kinnertová, T. Vocílková) 
ü 22. 04.  Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka 
ü 23. 04.  JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým – 20 žáků (7. – 9. třída) 
ü 24. 04.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – Štivadlo 2016 
ü 25. 04.  Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
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ü 26. 04.  Zahájení plaveckého výcviku – MŠ 
ü 26. 04.  McDonald´s Cup – 3.–4. třída 
ü 26. 04.  Nejrychlejší Štítiňák – soutěž pro veřejnost 
ü 27. 04.  Ukončení plaveckého výcviku – 2., 3. A, 3. B třída 
ü 27. 04.  Den Země – 6 –9. třída 
ü 28. 04.  Den Země – 1.–5. třída 
ü 28. 04.  Štítina má talent – vyřazovací kolo 
ü 29. 04.  „Filipojakubský den kouzlům zasvěcen“ – projekt MŠ  
ü 29. 04.  Recitace – krajské kolo – V. Samolejová, A. Klubal 
ü 29. 04.  Návštěva knihovny – Řecká mytologie – 5. třída 
ü 29. 04.  Preventivní vlak – preventivní akce Policie ČR, HZS, ČD – 8. a 9. třída 
ü 29. 04.  Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. a 6. třída – II 
ü 02. 05.  Robotika – prezentace školního robota na workshopu v Opavě – O. Bednařík,  

   J. Gala, D. Večerek – 3. místo 
ü 04. 05.  Fotografování tříd – ZŠ a MŠ 
ü 06. 05.  Fotografování žáků 1. třídy pro Region Opavsko 
ü 06. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 3. B, 5. třída 
ü 06. 05.  Plackohraní – 2.–5. třída 
ü 06. 05.  Štítina má talent – finálové kolo pro veřejnost 
ü 06. 05.  Den matek – kulturní program pro veřejnost 
ü 07. 05.  Vystoupení Malých Bejatek ke Dni matek ve Vřesině  
ü 09. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 2. a 7. třída 
ü 09. 05.  Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 09. 05.  Beseda s myslivcem – ŠD  
ü 10. 05.  Ukázková hodina v MŠ 
ü 10. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 6. třída 
ü 10. 05.  Návštěva knihovny – Pasování na čtenáře – 1. B 
ü 11. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 8. třída 
ü 11. 05.  Český den proti rakovině 
ü 11. 05.  Školní výlet – Hradec nad Moravicí – MŠ 
ü 12. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 3. A, 4. B 
ü 12. 05.  Návštěva knihovny – Pasování na čtenáře – 1. A 
ü 12. 05.  Setkání s dříve narozenými – program žáků školy – sportovní gymnastika, zpěv 
ü 13. 05.  Testování SCIO – čtenářská gramotnost „Nový čtenář“ – 4. A 
ü 13. 05.  Testování z jazyka anglického – 5. třída 
ü 13. 05.  Počítačová soutěž Bajtík – K. Janošek, A. Klubalová, J. Muchová, A. Klubal 
ü 15. 05.  Vítání občánků – program školy – MŠ 
ü 16. 05.  Zdraví a bezpečí – projektový den – 1. – 5. třída 
ü 16. 05.  Prezentace projektu Emise – přednáška „Emisařů“ (žáci 9. třídy) – 6.–9. třída 
ü 16. 05.  Vystoupen v Domově Bílá Opava – Malá Bejatka 
ü 17. 05.  „Srpen 1968“ – beseda s pamětníky doby Mgr. Jaroslavem Dominikem a  

MVDr. Jaromírem Glabazňou 
ü 17. 05.  Školní besídka 3. B třídy – sál školy 
ü 18. 05.  Prezentace projektu Emise – přednáška „Emisařů“ (žáci 9. třídy) – 1.–5. třída 
ü 19. 05.  Školní výlet – Dinopark – 3. A, 3. B třída 
ü 19. 05.  Májový koncert ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku – MŠ  
ü 23. 05.  Školní výlet – Šternberk – 6., 8. třída 
ü 23. 05.  Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 23. 05.  Požární ochrana očima dětí – okresní kolo  

Výtvarné práce: 
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kategorie ZŠ 1 – 3. místo Karel Pelka 
kategorie ZŠ 2 – 2. místo Jonáš Grussmann 
kategorie ZŠ 3 – 3. místo Vít Grussmann 

ü 23. 05.  Požární ochrana očima dětí – krajské kolo 
kategorie ZŠ 2 – 3. místo Jonáš Grussmann 

ü 24. 05.  Školní výlet – Kravaře, Bolatice, Zábřeh – 1. A, 1. B třída 
ü 25. 05.  Pythagoriáda – okresní kolo – 16. místo J. Kubíček 
ü 25. 05.  Počítačová soutěž Bajtík – finálové kolo – kategorie Kilobajtík – 3. místo K.  

   Janošek  
ü 26. 05.  Školní výlet – Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm – 2., 4. B třída 
ü 27. 05.  Den dětí ve spolupráci s obcí Nové Sedlice – ZŠ pro veřejnost 
ü 30. 05.  „O stromech a větru“ – Mobilní planetárium – MŠ  
ü 31. 05.  Ukončení plaveckého výcviku – 4. A, 4. B třída 
ü 31. 05.  Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 7. třída 
ü 31. 05.  Den dětí pro MŠ Eliška – 9. třída 
ü 31. 05.  Bludiště – soutěžní zábavný pořad České televize studia Ostrava – 8. třída 
ü 01. 06.  Školní výlet – Dinopark – MŠ 
ü 01. – 02. 06.  Konzultační pohotovost 
ü 06. 06.  Recetox Brno – projekt Emise – vybraní žáci 8. a 9. třídy 
ü 06. 06.  Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 07. 06.  Dopravní výchova – dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. B 
ü 07. 06.  Školní výlet – Slavkov – 4. A, 5. třída 
ü 07. 06.  Školní besídka 1. B třídy – sál školy 
ü 09. 06.  Školní besídka 2. třídy – sál školy 
ü 10. 06  Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. třída 
ü 13. 06.  Školní besídka 1. A třídy – pro okolní MŠ a MŠ Štítina 
ü 14. 06.  Školní besídka 1. A třídy – sál školy 
ü 15. 06.  Soutěž Merkur – 14. místo J. Kubíček, T. Hulva, V. Grussmann 
ü 15. 06.  Kontrola PO a BOZP 
ü 16. 06.  Návštěva knihovny – Ilustrátoři dětských knih – 3. B 
ü 16. 06.  Sportem pro děti – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a  

elektronického boje generála Heliodora Píky pro Denní stacionář Mraveneček  
  v Opavě 

ü 17. 06.  Láska ano, děti ještě ne – přednáška – 8. třída 
ü 17. 06.  Rozloučení s předškoláky a hledání pokladu – MŠ 
ü 18. 06.  Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
ü 18. 06.  Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 

           kategorie mladší přípravka – 3. místo TJ Tatran Štítina 
kategorie starší přípravka – 1. místo TJ Tatran Štítina 

ü 18. 06.  „Může se to stát“ – divadelní hra žáků školy – Dobroslavice 
ü 20. 06.  Soutěž v jazyce anglickém – 4. A, 4. B 
ü 21. 06.  Uctění památky gen. H. Píky – památník – všichni 
ü 22. 06.  Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi 
ü 22. 06.  Pedagogická porada – hodnocení 2. pololetí 
ü 23. 06.  Pomoc a spolupráce – školní projekt v rámci etické výchovy – 6. – 9. třída 
ü 23. 06.  Chemie na hradě – Slezskoostravský hrad – projekt Emise – vybraní žáci 7. a  

   8. třídy 
ü 24. 06.  Návštěva knihovny – Zajímavé knihy pro žáky 2. stupně – 8. třída 
ü 24. 06.  Návštěva knihovny – Zajímavé knihy pro žáky 1. stupně – 3. A 
ü 24. 06.  Vyhodnocení školního projektu Fanda záchranář 
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ü 24. 06.  Exkurze na mysliveckou chatu – 4. A 
ü 27. 06.  Pomoc a spolupráce – školní projekt v rámci etické výchovy – 1.–5. třída 
ü 27. 06.  Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků  

vyššího stupně 
ü 28. 06.  Hmyz – výstava ve Slezském zemském muzeu – 6. třída 
ü 28. 06.  Ukončení plaveckého výcviku MŠ 
ü 28. 06.  Gymnastické vystoupení, pódiová skladba pro žáky školy 
ü 28. 06.  Gymnastické vystoupení, pódiová skladba pro veřejnost 
ü 29. 06.  Rok v naší škole – školní časopis 
ü 30. 06.  Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 
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Příloha č. 2: Výnosy ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina  

Výnosy roku 2015 

Účetní položka výnosy v Kč 

Dotace OÚ Štítina – provoz 2 900 000,00 
Tržby z nájmu tělocvičny a nápojových automatů 193 280,00 
Tržby - režijní náklady za obědy  96 435,00 
Úroky z běžného účtu 1 788,36 
 Jiné ostatní výnosy (pojistná událost) 0,00 
 Zúčtování odměn na FKSP 0,00 
 Ostatní výnosy z činnosti - dary 55 082,00 

Výnosy za účetní období celkem: 3 246 585,36 
 

Podíl položek na výnosech v Kč

55	082
291	503 65	000

2	900	000

Dotace	zřizovatele
Vlastní	výnosy
Sponzorské	dary
Dary
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Příloha č. 3: Náklady ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina 

Náklady v roce 2015 

Účetní položka náklady v Kč 

Drobný dlouhodobý majetek 471 073,00 
Učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby 59 276,94 
Ochranné pomůcky  1 049,00 
Materiál – ostatní 162 803,60 
Vodné, stočné 44 677,00 
Elektrická energie 276 281,00 
Spotřeba plynu 391 590,00 
Opravy a udržování 545 575,74 
Cestovné 19 207,00 
Mzdové a účetní služby 177 899,00 
Poštovné 1 280,00 
Telefonní poplatky 31 995,70 
Školení, vzdělávání 29 279,79 
Programové vybavení 41 196,00 
Ostatní služby  129 993,00 
Obědy dětí 409 644,00 
Mzdové náklady - dohody o PP 84 000,00 
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění  0,00 
Bankovní poplatky 6 084,00 
Jiné ostatní náklady 21 432,98 
Odpisy dlouhodobého majetku8 124 412,00 
Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 
Spotřeba energie – doplňková činnost8 

32 857,00 
Jiné sociální náklady  0,00 
Drobný dlouhodobý majetek – dar8  55 082,00 
Školení, vzdělávání – dar8  0,00 
Zákonné sociální odvody 8, 9 0,00 

Náklady za účetní období celkem: 3 116 688,75 
 

                                                
8 Plnění mimo dotaci Obecního úřadu Štítina (placeno z našich výnosů). 
9 Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
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Příloha č. 4: Testování matematické gramotnosti  

Úspěšnost (%) žáků    Srovnávací testy pro 5. ročník KALIBRO 2015/16 
             

Č. Jméno žáka 
B: L   K I   J F H G E C B   A   D 

Test A: A B C D E F G H I J K L 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1 ________________ 0 0 / 100 / 100 0 $ / 50 100 50 33.3 
2 ________________ 0 0 0 $ 0 0 0 50 0 75 0 50 14.6 
3 ________________ 0 0 $ 50 0 0 0 100 0 100 100 75 35.4 
4 ________________ 0 0 0 / / / / 100 / / / 50 12.5 
5 ________________ 0 0 100 50 / 0 / / / / 0 / 12.5 
6 ________________ 0 0 $ $ / 0 / / / / 0 / 0.0 
7 ________________ 0 0 0 50 0 0 0 100 0 75 0 50 22.9 
8 ________________ 0 0 / / / / 0 / 0 / 100 / 8.3 
9 ________________ / / 100 / / / 100 / / / / / 16.7 
10 ________________ 0 0 0 75 0 / / / / / / / 6.3 
11 ________________ 100 100 100 100 / 0 100 25 100 100 100 / 68.8 
12 ________________ 0 0 / 50 / / 100 25 / / / 75 20.8 
13 ________________ 0 0 0 / 0 0 100 0 0 75 100 25 25.0 
14 ________________ 100 100 0 75 / 100 0 25 / 50 100 / 45.8 
15 ________________ 0 0 100 50 0 / 100 / / 75 100 / 35.4 
16 ________________ 0 0 / 50 / 0 100 / / 75 100 100 35.4 
17 ________________ 0 0 / / 0 0 0 25 0 100 100 25 20.8 
18 ________________ / / / / 0 0 0 100 0 75 0 50 18.8 
19 ________________ 0 0 100 75 0 0 0 25 0 0 0 25 18.8 
20 ________________ 0 0 100 50 0 0 0 / 100 100 100 25 39.6 
21 ________________ 0 0 0 50 0 0 0 25 0 100 0 0 14.6 
22 ________________ 0 0 0 50 0 0 0 0 0 75 100 50 22.9 
24 ________________ 0 0 0 50 0 0 0 75 0 100 100 75 33.3 
25 ________________ 0 0 $ $ 0 0 0 25 0 / 0 / 2.1 
26 ________________ 0 / 0 50 0 / 0 / 0 75 0 50 14.6 
27 ________________ 0 100 0 100 0 / 100 50 0 / 100 75 43.8 
28 ________________ 0 0 100 75 100 0 0 25 0 50 100 / 37.5 
29 ________________ / / / / 0 0 0 25 / / 0 50 6.3 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Průměr za třídu 7 11 25 41 4 7 25 29 7 48 50 32 23.8 
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Úspěšnost (%) žáků    Srovnávací testy pro 7. ročník KALIBRO 2015/16 
         

Č. Jméno žáka 
B: D C G F E B A 

Test 
 

A: A B C D E F G  
───────────────────────────────────────────────────────  
1 ________________ 100 0 33 0 0 67 100 42.9  
2 ________________ 0 100 50 100 / 33 0 40.5  
3 ________________ 0 100 50 0 0 50 / 28.6  
4 ________________ 0 / 100 0 0 50 / 21.4  
5 ________________ 0 0 33 100 / 50 100 40.5  
6 ________________ 0 0 / / / 17 0 2.4  
7 ________________ 0 100 33 100 100 33 100 66.7  
8 ________________ 0 0 / / 0 / 100 14.3  
9 ________________ 100 100 33 0 100 33 100 66.7  
10 ________________ 0 / 33 0 0 67 0 14.3  
11 ________________ 100 100 50 0 0 67 100 59.5  
12 ________________ 0 100 / 100 $ / 100 42.9  
13 ________________ 100 100 17 0 0 33 100 50.0  
14 ________________ 0 / 33 0 0 17 100 21.4  
15 ________________ 100 100 33 0 100 17 100 64.3  
16 ________________ 0 0 / 0 0 / 0 0.0  
17 ________________ 100 0 50 0 100 50 100 57.1  
18 ________________ 100 100 0 0 / 67 100 52.4  
19 ________________ 100 100 83 100 0 83 100 81.0  
20 ________________ 0 / 33 0 / 33 / 9.5  
21 ________________ 0 0 50 100 100 17 0 38.1  
22 ________________ 100 0 0 0 0 67 100 38.1  
23 ________________ 100 0 17 0 0 33 / 21.4  
24 ________________ 0 0 50 100 0 50 0 28.6  
25 ________________ 0 0 17 100 0 0 0 16.7  
───────────────────────────────────────────────────────  

 Průměr za třídu 40 40 32 32 20 37 56 36.8  

Legenda: 
 A až P – úspěšnost v otázkách  
Test –  úspěšnost v testu   
$ – nečitelné   
/ – bez odpovědi 
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Příloha č. 5: Testování čtenářské gramotnosti „Nový čtenář“ 
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Příloha č. 6: Testování žáků 9. třídy Stonožka v rámci projektu SCATE 
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Příloha č. 7: Závěrečné testy ve vybraných předmětech – shrnutí 

1. Testy vypracovali vyučující a jejich vzory jsou uloženy u koordinátorky ŠVP L. Hulvové.  
Ve všech předmětech byly využity testy z minulých let, občas byly mírně upraveny. 

2. Výsledky tříd jsou v procentech zachyceny v následující tabulce. 
V kolonce „Úspěšnost“ jsou navíc uvedeny v závorce hodnoty dosažené v předcházejících čtyřech 
školních rocích. Tento údaj nemá sloužit pro srovnávání různých tříd v konkrétním ročníku, 
ale spíše pro orientační sledování trendu třídy ve čtyřech po sobě jdoucích ročnících. 
Několik údajů v této kolonce chybí, např. druhý cizí jazyk (německý, ruský) se od 7. ročníku učí 
teprve poslední dva roky. V 5. ročníku pak chybí údaje (přírodověda, vlastivěda), protože 
v minulých letech se tyto předměty vyučovaly pod jiným názvem (prvouka) jako integrovaný 
předmět, a test byl tedy vytvořen jinak. Údaje pro matematiku v 6. – 9. ročníku chybí, protože 
testy byly nahrazeny klasickými čtvrtletními pracemi. 

3. Opravené a vyhodnocené testy rozdali vyučující žákům, aby si je založili do svých portfolií. 
Zároveň provedli s žáky rozbor výsledků. Vyhodnocení silných a slabých stránek jednotlivými 
vyučujícími z hlediska vědomostí žáků a celkové výsledky tříd jsou uloženy u výchovné 
poradkyně. 
 
 
5. třída – 29 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  29 75% (63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk 29 81% (34%, 58%, -, -) 
Matematika 25 75% (70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda 27 83% (-, -, -, -) 
Vlastivěda 27 64% (-, -, -, -) 
 
 
6. třída – 25 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  24 86% (74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 24 49% (48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika - - 
Fyzika 25 62% (66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 21 73% (71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 22 70% (61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 23 81% (66%, 66%, 75%, 75%) 
 
 
7. třída – 26 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  25 69% (70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 26 48% (43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 14 73% (64%, -, -, -) 
Ruský jazyk 12 78% (74%, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 24 62% (63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 26 55% (61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 23 73% (67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 25 60% (54%, 62%, 61%, 68%) 
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8. třída – 24 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 60% (56%, 54%, 59%, 68%) 
Anglický jazyk 22 64% (54%, 53%, 58%, 64%) 
Německý jazyk 14 71% (61%, 63%, -, -) 
Ruský jazyk 8 80% (-, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 24 48% (63%, 57%, 54%, 74%) 
Chemie 22 37% (45%, 59%, 68%, 62%) 
Dějepis 23 65% (54%, 58%, 54%, 56%) 
Zeměpis 22 85% (83%, 83%, 83%, 84%) 
VkZ 21 79% (75%, 76%, 81%, 69%) 
 
 
9. třída – 22 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 68% (68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 20 54% (59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 19 65% (67%, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 22 52% (71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 19 28% (26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 22 73% (67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 17 65% (71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 18 53% (70%, 62%, 54%, 59%) 
 
 
Zpracovala: PaedDr. Ludmila Hulvová 
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Příloha č. 8: Zpráva výchovné poradkyně  

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žáci se vzdělávacími obtížemi jsou v naší škole vzděláváni s důrazem na individuální přístup 
a intenzivnější spolupráci s rodinou žáka. Při déletrvajících problémech dáváme podnět 
k vyšetření žáka v poradenském zařízení, obvykle v pedagogicko-psychologické poradně nebo 
ve speciálně pedagogickém centru, a jejich závěry se pak řídíme. Letos jsme pracovali s 23 
integrovanými žáky. Byli zařazeni do hodin reedukační péče a pracovali v jedné z 8 skupin 
pod vedením proškolených dyslektických asistentek – Mgr. Veroniky Čížové, PaedDr. Ludmily 
Hulvové, Mgr. Kristiny Jadrné, Mgr. Evy Martínkové a Mgr. Jany Vaňkové. Žákům byly 
vytvořeny nebo aktualizovány individuální vzdělávací plány, jimiž se řídili všichni vyučující 
v konkrétní třídě. Rovněž byly doplněny potřebné učební materiály. Nově působila na naší škole 
také asistentka pedagoga Bc. Jana Otáhalová, která pomáhala při výuce integrovaného žáka 
v 2. třídě. 
 

2. Práce s vycházejícími žáky, volba povolání 
Ve spolupráci s třídní učitelkou, vyučujícím předmětu pracovní činnosti, ale i s dalšími pedagogy 
byli vycházející žáci informováni o možnostech dalšího studia, o náplni učebních oborů, 
o požadavcích a náležitostech celého procesu výběru střední školy a absolvování přijímacího 
řízení. Šlo zejména o zajištění brožur s přehledem středních škol, návštěvu Informy – prezentační 
akci středních škol ze širokého okolí, vytvoření informační nástěnky, návštěvy zástupců SŠ 
ve výuce, informování o způsobu vyplnění přihlášek, o průběhu přijímacího řízení, uplatnitelnosti 
na trhu práce atd. Žáci byli pravidelně informování o aktualitách, bylo jim umožněno klást dotazy 
ve výuce i mimo ni.  
S nejdůležitějšími informacemi se seznámili také zákonní zástupci žáků, a to na schůzce 
s výchovnou poradkyní. Individuální konzultace pak probíhaly následně podle zájmu rodičů či 
žáků. Potřebné údaje měli možnost vyhledat i na webových stránkách naší školy. V přípravě 
na přijímací zkoušky vycházeli žákům vstříc zejména učitelé ČJ a M. Bezplatného přípravného 
kurzu ČJ se pravidelně účastnilo několik žáků 9. ročníku, jiní využili možnost zapůjčení testů 
k domácí přípravě. 
Všichni vycházející žáci byli přijati na obory, které si vybrali, nebo které byly svým zaměřením 
podobné a které jim nabídla střední škola (výrobce potravin místo cukráře). Na gymnáziích budou 
studovat 4 žáci, na SŠ odborných – studijní obory s maturitou 12 žáků a na odborných učilištích 
v učebních oborech s výučním listem 6 žáků. Ke studiu osmiletého gymnázia nebyl přijat nikdo. 
Také letos se uskutečnila motivační exkurze do komplexu Dolní oblast Vítkovice a žáci 8. ročníku 
se zúčastnili v pavilonu U6 televizní soutěže zaměřené na technickou oblast. Schopnost správně 
zvolit své povolání podporujeme i v dalších soutěžích, např. soutěže Pepa stavitel, Bridge Builder 
Game, pěvecké, recitační či sportovní soutěže, nebo při různých akcích ve škole i mimo ni, jako 
např. projekt Emise a CO2 liga, vzdělávací pořad Trilopark, Hravá věda, exkurze do hasičské 
zbrojnice, Den mláďat, Bludiště. 
 

3. Řešení výchovných problémů 
Ve spolupráci s  ostatními pedagogy školy jsem nejčastěji řešila tyto problémy: 
nekázeň o přestávkách, nedodržování pravidel; vyrušování a drzé, provokativní chování ve výuce; 
vulgární vyjadřování, hrubé chování ke spolužákům, vysmívání se;  nezájem o školní práci, 
zhoršení prospěchu. 
Stále je nejvíc problémů v 7. třídě a ve 4. B, spolupráce s rodiči problémových žáků se proto 
zintenzivnila (viz písemné záznamy). Pro příští rok navrhuji využít tzv. smlouvy s rodiči. Kladně 
lze hodnotit zklidnění žáků během velké přestávky, které přinesla nová organizace pobytu 
před školou.  

 



66 
 

Příloha č. 9: Zpráva školního metodika prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zaměřili, tak jak dáno obsahem MPP, na výchovu 
a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj 
a komunikační dovednosti.  
Dlouhodobé cíle jsou vyjmenovány ve školní preventivní strategii pro roky 2014–2019 a jsou 
součástí školního vzdělávacího programu – OTEVŘENÁ ŠKOLA. 
Cíle Minimálního preventivního programu a Školní preventivní strategie byly naplňovány 
především prací třídních učitelů s žáky během třídnických hodin, vyučujícími občanské výchovy, 
výchovy ke zdraví, přírodopisu, informatiky. Sledováním možných projevů šikany, preventivními 
akcemi pořádanými ve spolupráci s odborníky a institucemi zaměřujícími se na prevenci 
rizikových projevů chování. 
Témata prevence byla zařazována do vyučovacích hodin v rozsahu uvedeném ve školním 
vzdělávacím programu.  
Krátkodobým cílem pro letošní rok byl projekt Zdraví a bezpečí, začleňování etické výchovy 
do výuky. 
 
Primární prevence byla v uplynulém školním roce realizována především na těchto úrovních:  

• prevence ve výuce, 
• třídnické hodiny, 
• projekty Zdraví a bezpečí, Etická výchova, 
• přednášky a besedy, 
• spolupráce s rodiči.  

 
Pro žáky I. a II. stupně byly připraveny programy prevence rizikového chování – dopravní hřiště, 
besedy s policisty, programy ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci Ostrava (Rizika 
elektronické komunikace, Nebezpečí šikany, Nebezpečí kyberšikany, Bezpečné sexuální chování 
v dospívání, Drogy v dospívání), přednášky (Láska ano, děti ještě ne.) a preventivní akce 
(Preventivní vlak). 
Žáci se účastnili charitativních akcí a sbírek, a zvyšovali tak své sociální kompetence. 
Školní metodik prevence se vzdělával v oblasti prevence rizikových projevů chování a předával 
ostatním vyučujícím materiály, které získal na přednáškách a seminářích. 
K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, převážně 
psychické formy násilí a kyberšikana. Dále agresivní chování, drobný vandalismus a neomluvená 
absence. Přes snahu všech pedagogů přibylo mezi dětmi nevhodného chování – vulgarity, 
agresivity. Konkrétní projevy rizikového chování byly řešeny podle závažnosti na úrovni třídní 
učitel, metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy. Z každého případu je zhotoven zápis 
uložený ve složce metodika prevence. 
Pro okresního metodika prevence Mgr. Lucií Šimečkovou byl vypracován dotazník – 
Vyhodnocení preventivních aktivit za školní rok 2015/2016. 
 
Zařazování témat Minimálního preventivního programu do třídnických hodin 
Třídní učitelé se v třídnických hodinách zaměřili na projevy rizikového chování vyjmenované 
v Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních. Pracovali na projektu zdraví a bezpečí. Ve všech třídách 
se věnovali etické výchově, především tématům asertivita, emoce, důstojnost člověka, pomoc 
a spolupráce, mezilidské vztahy a komunikace, empatie. 
Počet třídnických hodin se pohyboval v rozmezí 11 až 114 za uplynulý školní rok. Celkem 
proběhlo 323 hodin, v průměru 27 hodin na třídu.  
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I. čtvrtletí  
Třídní učitelé měli minimálně jednu hodinu měsíčně, ale spíše více. Zařazovali témata doporučená 
metodikem prevence podle minimálního preventivního programu – prevence sociálně 
patologických jevů a etická výchova, popřípadě aktuální problémy ve třídě. 
 
II. čtvrtletí  
V uplynulém období třídní učitelé zařazovali témata dle MPP a také etické výchovy, nechyběly 
ani bezpečnost a aktuální problémy ve třídě. 
 
III. čtvrtletí  
Třídní učitelé zařazovali témata z minimálního preventivního programu, řešili aktuální problémy 
ve svých třídách a pracovali na projektu Zdraví a bezpečí. Ve všech třídách se plně věnovali etické 
výchově. 
 
IV. čtvrtletí  
Třídní učitelé zařazovali témata z minimálního preventivního programu, etickou výchovu a řešili 
aktuální problémy. Využívali vyučovací hodiny, scházeli se mimo vyučování a s dětmi řešili 
problémy během mimoškolních akcí. 
 

Přehled počtu TH za čtvrtletí: 
  I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 

1. A 8 3 6 4 21 
1. B 7 6 7 6 26 
2. 26 27 28 33 114 

3. A 4 3 3 5 15 
3. B 4 4 4 3 15 
4. A 9 7 7 9 32 
4. B 6 5 4 4 19 
5. 3 4 5 4 16 
6. 2 3 3 3 11 
7. 5 5 6 7 23 
8. 2 3 2 5 12 
9. 5 5 4 5 19 

celkem 81 75 79 88 323 
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Příloha č. 10: Zpráva školního koordinátora EVVO  

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 
 
Ve škole se předmět EVVO přímo nevyučuje. Žáci se ale v rámci EVVO účastní několika 
projektů, ve všech předmětech jsou vedeni k hlavnímu cíli – výchova k udržitelnému rozvoji. 
Témata se vzájemně prolínají napříč nejen přírodovědnými předměty. Projekty, např. Zdravý 
životní styl, Péče o nadané žáky či Výuka soudobých dějin jsou nosnými při uvědomění si cílů 
VUR.  
Tým emisařů z 8. a 9. třídy je součástí projektu Emise Slezského gymnázia. Díky tomuto projektu 
se účastníme exkurzí do mnoha podniků a výzkumných ústavů, abychom získali přehled 
o problematice emisí. V dubnu proběhly přednášky Emisařů pro vyšší a nižší stupeň o jejich práci, 
o emisích a této problematice.  
Další aktivitou je celoroční soutěž CO2 liga pořádaná ekologickým sdružením Veronica. Také zde 
plní úkoly tým vybraných žáků 8. a 9. třídy. Měsíční zhodnocení naší práce týmem odborníků 
ze sdružení je velmi pozitivní.  
O obou aktivitách vyšly články v krajských EVVO listech, ve Štítinském zpravodaji, tým je 
prezentován na stránkách Slezského gymnázia. Prezentace a zveřejňování akcí školy v médiích je 
nedílnou součásti EVVO, při výchově k VUR. 
Součástí EVVO je také péče o vzhled školy a její okolí. Stanovený cíl: zvýšit množství 
pokojových rostlin ve třídách, popř. na chodbách školy prozatím není splněn.  
Velkým nedostatkem je třídění odpadu. Tento problém budeme řešit pomocí grantů, sponzorských 
darů, vlastními aktivitami. 
Škola je zapojena do programu Recyklohraní, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče. Tímto 
sběrem získáváme body, za které objednávám pomůcky nebo hry pro žáky. 
Poznatky a nápady z krajského setkání koordinátorů EVVO v Ostravě budu aplikovat i v naší 
škole.  
EVVO není jen o ekologii a přírodopisu, ale může se prolínat do výtvarné výchovy, dějepisu, 
českého jazyka atp., řadíme zde tedy i jejich soutěže a projekty, ve spolupráci s kolegy 
organizujeme akce, např. Den Země, popř. se účastníme akcí, např. Trilopark, soutěž U6, Velká 
cena ZOO, GYMKOM, olympiády atp. 
V dalším školním roce budu stále apelovat na začleňování environmentu do výuky, abychom se ve 
vnímání celistvosti Země stále zlepšovali. 
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Příloha č. 11: Výuka matematiky na základní škole 

Cíle: Monitoring plnění výstupů v učivu matematiky 1. a 2. stupně ZŠ 
 
Metody:  

- dotazníkové šetření mezi kolegy vyučujících matematiku 
- vzájemné konzultace vyučujících matematiky 
- využívání netradičních metod při výuce matematiky (skupinová práce – vzájemná výuka, 

tandemová výuka, projektové vyučování, výuka pomocí matematických aplikací, tvorba 
pracovních listů v elektronické podobě aj.) 
 

Realizace: 
Čtvrtletně probíhalo vyhodnocení plnění výstupů dle ŠVP. Konkretizovala se problémová témata, 
zdůvodňovala se obtížnost vzhledem ke schopnostem žáků jednotlivých ročníků. Bylo nutné 
navázat úzkou spolupráci s vedoucím předmětové komise matematiky na nižším stupni, diskutovat 
tato témata. 
Všichni vyučující matematiky si vzájemně poskytovali nápady k výuce, aplikace, pracovní listy, 
sdělovali informace ze školení. Absolvovat školení k matematice v rámci DVPP a rozšiřovat své 
znalosti by mělo být samozřejmostí. 
Získané informace ze čtvrtletních dotazníků byly zpracovány do přehledných tabulek a grafů. 
Po vyhodnocení problémových úloh se v týmu navrhovala taková řešení, aby se výsledky 
zvládnutí učiva zlepšily. 
 
Hodnocení projektu: 
Stanovené cíle se podařilo téměř všechny splnit. 
Na vyšším stupni probíhala tandemová výuka Mgr. Klubalové a Mgr. Matyáška v 5., 7. a 8. 
ročníku. Tento typ výuky se osvědčil při procvičování učiva, žákům jsme se mohli intenzivně 
a individuálně věnovat. 
V rámci vyššího stupně také proběhly přesuny nadaných žáků do vyšších ročníků. Učivo pochopili 
a zvládli. Bylo by vhodné i v dalších letech takto nadané matematiky rozvíjet. 
Ve sdílené tabulce vyučující každé čtvrtletí vypisovali probrané výstupy a zaznamenávali jejich 
zvládnutí. Dané hodnoty byly neustále k dispozici všem vyučujícím. Z výsledků je patrné, že 
největší obtíže činily logické a slovní úlohy. Tuto dovednost je třeba více rozvíjet, předkládat 
žákům problematické úlohy, rozvíjet jejich logické uvažování. 
Úlohy s přesným algoritmem jsou žáci schopni se naučit, mnohým chybí ale schopnost tyto 
dovednosti aplikovat. 
V průběhu roku proběhly soutěže, které tyto dovednosti měly posílit: Piškvorky, Osmisměrka, 
Pythagoriáda, Matematický klokan, testování 5. a 7. ročníku Kalibro. 
V Pythagoriádě jsme měli 2 úspěšné řešitele, Jakub Kubíček postoupil do okresního kola v Opavě, 
kde se umístil na 16. místě.  
Celoročně probíhaly vzájemné konzultace předmětových komisí matematiky nižšího a vyšších 
stupně. Řešili jsme náročnost a množství učiva v matematice v jednotlivých ročnících, možnou 
úpravu ŠVP. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Klubalová 
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Příloha č. 12: Výuka soudobých dějin na 2. stupni 

Výuka soudobých dějin od roku 1945 probíhala od druhého pololetí školního roku.  
V období únor – červen byla zařazena tato témata: 
 
Únor 

- Svět po 2. světové válce  
- Poválečné Československo v letech 1945–1947  

 
Březen 

- Svět na počátku studené války  
- Únor 1948  
- Poúnorové Československo  

 
Duben 

- Poúnorové Československo 
- 50. a 60. léta v Československu 
- 50. a 60. léta ve světě 

 
Květen 

- Rok 1968 a normalizace 
- Věda a kultura u nás a ve světě 
- Obnova demokracie 

 
Červen 

- Rozpad Československa 
- Česká republika v 90. letech 20. století 
- Svět na přelomu 20. a 21. století 

 
Žáci se s učivem seznamovali různými metodami a formami. Pracovali především metodou 
problémového vyučování, individuálně i ve skupinách. Informace získávali prostřednictvím 
učebnic, dokumentárních dostupných na internetu – YouTube, Stream.cz, iVysilani, internetových 
stránek – Wikipedia, rozborem dobových textů – časopis Živá historie, z vyprávění pamětníků – 
p. Dominik a p. Glabazňa (rok 1968), ptali se rodinných příslušníků, atd. 
Výstupem byly prezentace, referáty, a mapy v pracovních sešitech. S prezentacemi a referáty 
vystupovali všichni žáci během celého pololetí. Ve svých pracích se zaměřovali na významné 
osobnosti a události druhé poloviny 20. století. 
 
 
 Zpracoval: Mgr. Petr Drkal
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Příloha č. 13: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti  

Problematika zdraví a bezpečí je velice široká a hodně důležitá. Zahrnuje dopravní výchovu, 
osobní bezpečí, ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a sexuální výchovu.  
Učivo a výstupy k tomuto tématu se nacházejí snad ve všech předmětech, nejvíce však 
ve vzdělávacích oborech: 
na 1. stupni: Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda) a Tělesná výchova, 
na 2. stupni: Přírodopis, Chemie, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  
Na začátku školního roku si proto všichni učitelé prošli výstupy našeho ŠVP týkající 
se problematiky zdraví a bezpečí a pročetli si návrhy cílů, dílčích výstupů a učiva z RVP, které 
jsou sice jen doporučené, ale učitelé si je měli zapracovat do svých tematických plánů, protože 
jsou podrobnější, než naše výstupy.  
 
Cíl 
Cílem projektu bylo přinést náměty, metody a formy pro zintenzivnění výuky týkající 
se problematiky zdraví a bezpečí. Přispět tak v povinném vzdělávání žáků k efektivnímu získávání 
a prohlubování potřebných vědomostí a praktických dovedností, jimiž mohou předcházet a čelit 
každodenním nebezpečím a povedou k posilování odpovědnosti za zdraví své i jiných. Toho jsme 
se snažili dosáhnout především prostřednictvím zlepšování vzájemných vztahů a respektováním 
základních pravidel bezpečného chování a jednání v běžných i mimořádných situacích. Tady bych 
chtěla podotknout, že od pana ředitele bylo předvídavé, že ve stejném roce rozjel i projekt 
zaměřený na etickou výchovu, který měl taktéž za úkol zlepšovat vzájemné vztahy. 
 
Metody a formy práce 
Metody a formy práce si učitelé vybírali s ohledem na své zkušenosti, věk a potřeby žáků, 
charakter vyučovacího předmětu, obsah konkrétního učiva a na výsledky vzdělávání, kterých 
se mělo dosáhnout. Vyučující využívali šablony, programy na iPadech a počítačích, spoty 
na internetu, vycházky, nástěnky, plakáty, obrázky, knihy, soutěže, metody kritického myšlení 
praktické cvičení s figurínou, videoukázky, atd.  
 
Závěrečné shrnutí 
Pro zlepšení bezpečnosti ve škole byl již během prázdnin vedením školy vypracován nový školní 
řád. Všichni žáci školy, včetně jejich rodičů, s ním byli na začátku školního roku seznámeni. 
Před zahájením výuky byli žáci seznámeni s dodržování bezpečnosti v jednotlivých učebnách 
a taktéž před každým společným opuštěním školy nebo před dny volna byli všichni žáci školy 
vyučujícími poučeni o dodržování bezpečnosti. Tato poučení jsou zapsána v třídní knize. Takto 
se mj. postupuje každý školní rok. 
Znalosti a dovednosti žáci získávali nejen ve vyučovacích předmětech, ale také v třídnických 
hodinách a pomocí mimořádných akcí. Ty byly velice zajímavé a pestré. Některé akce jsem 
zajistila já, mnohé si zorganizovali třídní učitelé. Byly to besedy s příslušníky záchranných složek 
(policisté, zdravotní sestry, hasiči, Hasík, Preventivní vlak), soutěže a akce pro zvyšování tělesné 
kondice a otužování (Branný závod, Den na horách), výuka na dopravních hřištích (Malé Hoštice, 
mobilní DH ve Štítině), exkurze u záchranných složek (policie Kravaře, hasičská zbrojnice 
Ostrava, Štítina), nejrůznější přednášky s praktickými ukázkami (p. Vildomec, sl. Baranová), 
třídní projekty a projektové dny ke zdraví a bezpečí (První pomoc pro 1. stupeň, Zdraví 
a bezpečí). Mnohé akce byly zaměřeny na zdravou stravu (Ovoce a zelenina do škol, Veselé 
zoubky, Zdravá svačinka a Zdravá strava).  
Snažili jsme se žáky rozvíjet a motivovat i v jejich zájmové oblasti, abychom je odpoutali 
od mobilů a počítačů (soutěže Štítinský slavíček, Opavský skřivánek, Opavské Slezsko, Pepa 
stavitel, Štítina má talent, Požární ochrana očima dětí, Ovoce a zelenina do škol aj.). Zapojili jsme 
se do republikových soutěží a akcí (např. Bezpečně bez úrazů). 
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Celý rok ve škole pracoval pod vedením paní učitelky Čížové kroužek Helpík, kde se žáci pomocí 
her seznamovali s dopravními předpisy. 
 
Výstupy 
Výstupy z projektu Zdraví a bezpečí bych viděla dva – Projektový den pro 1. stupeň s názvem 
První pomoc a soutěž Fanda záchranář. Proto bych si dovolila zde uvést jejich evaluace:	
Projektový den pro 1. stupeň s názvem První pomoc 
Vyučující projekt chválily jako přínosný. Splnil svůj účel a byl dobře vymyšlen. Děti si z něho 
hodně odnesly a hlavně díky scénkám si spoustu věcí zapamatovaly. Navedl je, jak se správně 
zachovat v mnoha kritických situacích. Žáci zúročili nabyté znalosti za celý školní rok. Dětem 
se den líbil, byl pro ně zpestřením. O celkové náplni nadšeně hovořily, pracovaly s chutí. 
Soutěž Fanda záchranář:  
Soutěž měla tři části a každá byla zaměřena na jinou oblast. V březnu proběhla 1. část s názvem 
Všude číhá nebezpečí, v dubnu 2. část s názvem První pomoc a v květnu a červnu 3. část – 
Dopravní výchova. 
Testy jsem vyhledávala na internetu, hlavně na stránkách Ministerstva školství a iBesip. Mnohé 
jsem však upravovala a rozšiřovala. Nyní jsem s nimi spokojená a myslím si, že bychom si je měli 
uchovat a využívat je i v dalších letech. Jsou výborné hlavně k seznámení s učivem nebo 
k ověřování vědomostí a následnému rozboru a vysvětlení chybných odpovědí (nepochopeného 
učiva). 
Ve všech třech částech měla každá třída připraven svůj test. Body ze všech tří částí Fandy 
záchranáře se sečetly a při červnovém vyhodnocení byli nejlepší řešitelé odměněni. 
Výsledky jednotlivých částí jsou zpracovány v tabulkách. Najdeme tam počty řešitelů, počty bodů 
i procentuální úspěšnost jednotlivých ročníků. Protože mi nešlo o soutěžení mezi paralelními 
třídami, jsou v tabulce uvedeny ročníky, ne třídy. Výsledky jednotlivých ročníků se pohybovaly 
mezi 60 – 91%. Nejlépe dopadla 1. část (Všude číhá nebezpečí), kde žáci školy získali 82% bodů, 
úspěšnost 75% měli ve 2. části (První pomoc) a nejméně – 70% obdrželi ve 3. části (Dopravní 
výchova). 
Soutěž měla sloužit k pobavení, k učení a ověření znalostí. Žáci by si měli odnést pocit, že něco 
umí, ale že se dále mohou zlepšovat. Učitelé by měli mít radost ze své práce, o čemž svědčí 
výsledky dětí, které získaly 90% nebo dokonce i 100 % bodů nebo pěkné celkové hodnocení třídy. 
Já mám radost z toho, když své kolegy slyším říkat, že si s žáky prošli testy znovu, ukázali 
si a vysvětlili, kde chybovali.  
 
Závěr 
Cíl projektu byl splněn. Přinesl učitelům náměty, metody a formy pro zintenzivnění výuky týkající 
se problematiky zdraví a bezpečí. Přispěl tak v povinném vzdělávání žáků k efektivnímu získávání 
a prohlubování potřebných vědomostí a praktických dovedností, jimiž mohou předcházet a čelit 
každodenním nebezpečím a jež povedou k posilování odpovědnosti za zdraví své i jiných.  
Na začátku jsem psala: „Problematika zdraví a bezpečí je velice široká a hodně důležitá“. A jak 
vyplynulo z provedených testů –„žáci už něco umí, ale stále mají co zlepšovat“. Myslím si tedy, 
že by bylo vhodné, aby se podobný projekt v příštích letech zopakoval. 
Podrobnější informace k projektu zdraví a bezpečí se nachází v komplexní zprávě za školní rok 
2015/2016 u ředitele školy. 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Řimáková 
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Příloha č. 14: Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti 
a pohybových dovedností 

Cíl 
Cílem projektu bylo vhodným a motivačním způsobem zvýšit tělesnou zdatnost žáků školy.  
 
I. VZDĚLÁVÁNÍ V TĚLĚSNÉ VÝCHOVĚ 
V průběhu roku se plnily vybrané školní výstupy v jednotlivých ročnících (sdílená tabulka všech 
vyučujících tělesné výchovy).  
 
II. PODPORA ROZVOJE TĚLESNÉ ZDATNOSTI A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
 
Sportovní kroužky: 

- Cvičme v rytmu 
- Florbalový kroužek 
- Fotbalová akademie 
- Sportovní gymnastika 
- Volejbalový kroužek 

 
Okresní a krajské soutěže ve sportovních odvětvích: 

- Okrskové kolo florbalového turnaje dívek III. kategorie (6. a 7. třída) – 09. 12. 2015,  
Dolní Benešov, 2. místo 

- Okrskové kolo florbalového turnaje dívek IV. kategorie (8. a 9. třída) – 15. 12. 2015,  
ZŠ Opava – Otická, 2. místo 

- Okresní finále ve florbalu dívek IV. kategorie (8. a 9. třída) – 12. 01. 2016,  
ZŠ Opava – Otická, 5. místo 

- Okresní kolo ve sportovní gymnastice – 23. 03. 2016,  
ZŠ Opava – Šrámkova, I. kategorie – 2. místo, II. kategorie – 4. místo 

- Krajské kolo ve sportovní gymnastice – 30. 03. 2016,  
Paskov, I. kategorie – 2. místo 

- Republikové finále „O nejlepší pohybovou skladbu 2016“ – 07. 04. 2016,  
Praha, 4. místo 

- Okrskové kolo ve vybíjené, otevřená kategorie (4. a 5. třída) – 14. 04. 2016,  
ZŠ Ed. Beneše, 2. místo 

- McDonald´s Cup – okrskové kolo fotbalového turnaje (3. a 4. třída) – 26. 04. 2016  
 
Školní soutěže na podporu tělesné zdatnosti  
Každý měsíc zařazená jiná sportovní aktivita pro zájemce z řad nejen žáků, ale také veřejnosti. 

- Branný závod – 02. 10. 2015, žáci 5. třídy a vyššího stupně (6. – 9. ročník) 
- Den na horách – 06. 10. 2015, Beskydy (Pustevny), žáci nižšího stupně (2. – 5. ročník) 
- Florbalový turnaj – 07. 12. 2015, žáci 4. – 9. třídy 
- Vánoční laťka – 17. 12. 2016, školní kolo soutěže ve skoku vysokém 
- Vánoční turnaj starších přípravek „O pohár ředitele školy“ – 19. 12. 2015 
- Mládežnický turnaj v kopané – 16. 01. 2016, tělocvična školy 
- Mládežnický turnaj v kopané – 30. 01. 2016, tělocvična školy 
- Nejrychlejší šplhoun – 01. 02. 2016, školní kolo soutěže ve šplhu 
- Mládežnický turnaj v kopané – 13. 02. 2016, tělocvična školy 
- Mládežnický turnaj v kopané – 27. 02. 2016, tělocvična školy 
- Taneční maraton – 02. 03. 2016, žákyně 5. – 9. třídy 
- Gymnastické závody – 10. 03. 2016, školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice 
- Mládežnický turnaj v kopané – 12. 03. 2016, tělocvična školy 
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- JOY RUN – 23. 04. 2016, Opava, charitativní běh s tělesně postiženými 
- Nejrychlejší Štítiňák – 26. 04. 2016, žáci školy a veřejnost 
- Fotbalový turnaj „O pohár gen. H. Píky“ – 18. 06. 2016, žáci školy  
- Sportovní olympiáda – 22. 06. 2016, žáci I. stupně  
- Atletický čtyřboj – 27. 06. 2016, žáci II. stupně 

 
Kurzy 
Plavecký kurz  

- 2. třída, 3. A, 3. B (24. 02. – 27. 04. 2016) 
- 4. A, 4. B (29. 03. – 31. 05. 2016) 

 
ZÁVĚR 
Během celého projektu jsme se snažili splnit samotný cíl tělesné výchovy jako vyučovacího 
předmětu, kdy jsme přispívali k optimálnímu stupni tělesné zdatnosti a výkonnosti žáků. Naší 
prioritou bylo také upevnit jejich vědomosti, pohybové návyky a dovednosti a v neposlední řadě 
umožnit všem žákům si hlouběji osvojit některá sportovní odvětví. 
Prostřednictvím zájmových kroužků, sportovních a turistických akcí a soutěží jsme se snažili pro 
pohybové aktivity získat co nejvíce žáků a dosáhnout tak všestranného rozvoje a výchově žáků. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Lucie Říčná 
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Příloha č. 15: Vzdělávání v tématech etické výchovy, v globálních a rozvojových 
tématech 

Témata etické výchovy byla začleněna do vyučovacích hodin, třídnických hodin a proběhl rovněž 
jednodenní školní projekt. Byla provedena kontrola ŠVP, vyučující vyplnili dotazník mapující 
zařazování témat etické výchovy do předmětů, které vyučují.  
 
ZAŘAZENÁ TÉMATA NAPŘÍČ TŘÍDAMI A PŘEDMĚTY 
Vděčnost, Přátelství, Respektování svobody, Hodnota úsměvu, Empatie, Slušnost, Omluva, 
Představení se, Poděkování, Pozdrav a uvítání, Řeč těla, Pomoc druhému, Vzájemná 
spolupráce, Rodina, ve které žiji, Zdravý životní styl, Jak se prosadit, Asertivita, O kritice, 
Emoce, Prožívání člověka, Úcta, Co je normální?, Když nechci, Proměň se, Pomlouvání, 
Pravda, Lhaní, Síla slova, Nálepkování druhých, Jaký jsem, Co umím, Kdo jsem, Moje práva 
a povinnosti, Zdravé sebevědomí, Kompromisy, Lidská důstojnost, Jak být aktivní, Kdyby – 
řešení zátěžových situací, Stres, Jak zvládnout konflikt, Ideální žák, Duchovní rozměr člověka, 
Vyjednávání, Výchova k sexuálnímu zdraví, Respektování svobody, Pokora 
 
Akce zrealizovány v rámci celoročního začleňování etické výchovy do výchovně vzdělávacího 
procesu: 
JOY RUN 
Dne 23. dubna se 20 žáků naší školy zúčastnilo 2. ročníku netradičního běžeckého závodu JOY 
RUN, kdy podpořili handicapované mladé lidi tím, že s nimi běželi zhruba 6 km dlouhou trasu 
a vyzkoušeli si, jaké to je tlačit speciální sportovní vozíček na závodním okruhu. Hlavním cílem 
tohoto projektu byla integrace postižených mladých lidí mezi své zdravé vrstevníky a odbourání 
zbytečných bariér a přehnaných obav z kontaktu s nimi. Tím, že se naši žáci zúčastnili tohoto 
projektu, udělali radost nejen sobě, ale také svým handicapovaným kamarádům a podíleli se takto 
na pomoci druhým. 
Český den proti rakovině 
Dne 11. května podpořila naše škola sbírkovou preventivní akci Ligy proti rakovině Praha 
a zapojila se při Českém dni proti rakovině do prodeje žlutých kvítků a rozdávání letáčků 
s informacemi o prevenci rakoviny. Na konto Ligy proti rakovině Praha odevzdala naše škola 
za prodej kytiček částku:  5.928,- Kč.  
Dětský den pro Elišku 
Dne 31. května navázala naše škola na spolupráci se speciální MŠ Eliška, kdy žáci 9. třídy  
připravili handicapovaným dětem  zábavné dopoledne v rámci oslav Dětského dne. Žáci 
vystoupili s krátkým kulturním programem a poté následovaly zábavné hry a soutěže 
na stanovištích, které si pro děti připravili naši žáci. Návštěva mateřské školy sklidila u dětí 
obrovský úspěch, pochvalovaly si obětavý a kamarádský přístup našich školáků. 
Pro Elišku 
23. 2. proběhla akce v MŠ Eliška v Opavě, kde žáci 8. třídy a 1. třídy připravili program 
pro handicapované děti. Z akce pak zpracovali výstup v podobě nástěnky, kde se ostatní žáci školy 
mohou seznámit nejen s jejich vnímáním odlišnosti postižených dětí, ale i jejich dojmy a pocity 
během času stráveného s těmito dětmi. Od žáků ostatních tříd bylo velmi kladně hodnoceno – 
výsledkem je větší ochota a nabídka spolupráce při dalších akcích. 
Sběr plastových víček 
Celý školní rok žáci nosili platová víčka, která byla dne 26. 05. 2016 předána p. Tazbírkovi 
pro syna Matyáška, který trpí těžkou nemocí. Celkem si odvezl 16 pytlů. Pro příští rok je možné 
víčka roztřídit podle barev. Jak uvedl pan Tazbírek, byla by to pro něj velká pomoc a časová 
úspora. 
 



76 
 

Sportem pro děti 
Partnerem v této spolupráci nám byl Denní stacionář Mraveneček v Opavě, Opava, Neumannova 
3, pro který jsme uspořádali společně s 53. plukem průzkumu a elektronického boje generála 
Heliodora Píky Opava charitativní akci Sportem pro děti. Společně s ostatními partnery byl 
výsledkem výtěžek 34 452,- Kč, který byl použit na zakoupení stropního zvedacího systému 
ROOMER pro fyzicky a mentálně handicapované děti.  
 

Projekt Etické výchovy – Pomoc a spolupráce 
S podtitulem „Učíme se číst, psát, počítat, ale také pomáhat“ 

 
Projekt proběhl ve dvou dnech, a to 23. června pro 2. stupeň a 27. června pro 1. stupeň.  
Projekt byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část byla zahájena tematickou písní pro navození atmosféry. Následovala 
komentovaná prezentace. V té byly shrnuty nejen typy, prvky, možnosti a formy spolupráce, 
ale i to, co žáci se svými třídními učiteli dělali v třídnických hodinách během roku. Teoretická část 
byla ukončena tematickou písní o pomoci a spolupráci a krátkým filmem Zprávy agenta Kixe.  
Praktická část byla rozdělena na dva bloky.  
V první části se žáci zamýšleli a zpracovávali úkol – jak vnímají pomoc od svého třídního učitele. 
Žáci vyššího stupně měli své myšlenky a pohledy zakreslit a zapsat na velký bílý arch. Práce byla 
společná a probíhala v sále školy. Během této části u vyššího stupně se třídou nebyl jejich třídní 
učitel z důvodu svobody tvoření a nezaujatosti při práci. Žáci nižšího stupně na této části pracovali 
v obecnějším duchu. Měli za úkol nakreslit či napsat svou paní učitelku nebo jiného učitele, 
kterého mají rádi, a pobavit se o tom společně ve své třídě. 
V druhé části žáci prošli praktickými hrami s obsahem a zacílením na spolupráci a vzájemnou 
pomoc (Gordický uzel; Obruče, hýbejte se; Lodě; Role; Fair play). 
Závěrečná část projektu spočívala v tom, že žáci hodnotili aktivity. Své poznámky a hodnocení 
psali do připraveného dotazníku. 
Učitelé monitorovali práci žáků a zapisovali do přiloženého formuláře. Během praktické části 
se aktivně zapojovali do her; vedli hry, které nebyly určeny na stanoviště. Také naváděli své žáky 
otázkami dle pokynů a zprostředkovávali zpětnou vazbu žákům. Spolupracovali s žáky 
na vyplnění finálního dotazníku. Vyplňovali dotazník ohledně kodexu učitele (jako první 
přípravný bod pro eventuální tvoření etického kodexu školy). 
Výstupy projektu: 
Pro žáky 

ü Žáci obou stupňů si uvědomili, co všechno spadá do tématu pomoci a spolupráce. 
ü V rámci obrázku či popisu učitele během teoretické části nahlédli, kdy, jak, jak často, 

jakým způsobem jim učitel během školního roku pomáhal. 
ü Uvědomili si svou pozici (roli) ve třídě a jak se to ostatním líbí či nelíbí, jak se cítí ve třídě 

při různých úkolech, jak vnímají zodpovědnost za druhé, když mají pomáhat 
a spolupracovat, jak nejefektivněji spolupracovat (forma a obsah komunikace při řešení 
situací), jak pracují v teambuildingu. 

ü Ilustrační obrázek s popisem hodnot a ocenění pomoci a spolupráce svého třídního učitele; 
pro nižší ročníky 1. stupně pak pouze obrázky. 

ü Zpracování dotazníku zpětné vazby – vést a naučit žáky zásadám kritického myšlení 
a hodnocení. 

Pro učitele 
ü Jak poznám, jakou roli (pozici) jednotliví žáci v mé třídě zastávají. 
ü Nabízím pomoc ve všech spektrech etického chování (podpora, pochopení, disciplína, 

vysvětlení, řád atd.)? 
ü Monitoring práce své třídy – pohled nejen v pedagogickém procesu, ale i v aktivitách, kde 

se projevují přirozeně. 
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ü Být přítomen, sledovat a spolupracovat na tvořivých aktivitách žáků své třídy. 
ü Zhodnocení vlastní pozice pomoci a spolupráce při výchovném a vzdělávacím procesu. 
ü Prvotní zamyšlení nad možností či nutností stanovení etického kodexu učitele 

při vyplňování dotazníku. 
 
Doporučení 

ü Na začátku roku provést teambuildingovou aktivitu v rámci úvodních třídnických hodin 
(poznání, změny, zapojení do skupiny atd.). 

ü Každý měsíc minimálně jednou v TH začlenit téma etické výchovy (metodiky a obsahové 
možnosti jsou již připraveny) – konzultace s garantem etické výchovy. 

ü Opětovně zařadit projekt etické výchovy – pro komplexní shrnutí a připomenutí, co vše 
žáci během roku zvládli. 

ü Vybrat téma pro prioritu v novém školním roce, nicméně podporovat a znovu připomínat 
téma pomoci a spolupráce – při každé akci (charitativní, sbírky atd.), které proběhnou, 
ocenit, že žáci nezapomínají na pomoc a spolupráci. 

ü V projektu etické výchovy spojovat témata z uplynulých školních let (Komunikace, Pomoc 
a spolupráce) a nového školního roku. 

ü Při projektu etické výchovy zachovat rozdělení dnů pro nižší a vyšší stupeň – (přesnější 
zacílení, výběr her pro konkrétní věkové skupiny). 

ü Před projektem provést krátkou schůzku s třídními učiteli nejen ohledně instruktáže, 
ale hlavně za účelem zjištění, zda během roku vyvstanulo téma (problém), který by měl být 
v rámci nějakého úkolu začleněn pro zpětnou vazbu pro žáky.  

ü Nadále připravovat pro učitele sady metodik pro jednotlivá témata etické výchovy 
k začlenění do třídnických hodin. 

ü Na konci prvního i druhého pololetí připravit malý dotazník pro žáky – která témata, formy 
probraných etických témat v TH se jim (ne)líbila, co by uvítali probírat v TH, jak a s čím 
jim TU pomáhal(a). 

 
Cíle projektu 

ü Zamyšlení se společně s žáky, jakým způsobem ovlivňuje postoj, vztah a chování učitele 
žákovu osobnost, tzn. jak mu pomáhá, jak ho podporuje, formuje, zda a za jakých 
okolností se pro něj stává vzorem atd. 

ü Naučit žáky zvládat základní sociální dovednosti – orientovat se v životě, vycházet 
s okolím a se sebou samotným.  

ü Praktické začlenění témat do vzdělávacích oblastí a do života. 
ü Nacvičit a vyzkoušet si práci od vedení třídy učitelem po sebeřízení žáků ve výchovném 

společenství a aktivní činnosti mimo výuku. 
ü Provést praktické vyzkoušení si situací a zapojit do aktivit prvky pohybové, vzdělávací, 

naučné a smyslové. 
ü Pracovat na uvědomění si své zodpovědnosti; budovat kritické myšlení u žáků. 
ü Připravit první krok pro vytvoření Etického kodexu učitele a posléze pak Etického kodexu 
žáka a Etického kodexu školy. 

 
 

Zpracovaly: Mgr. Hana Richterová, Mgr. Hana Častulíková 
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Příloha č. 16: Obrazová příloha 
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    Vážení učitelé a žáci

      Chtěl bych vám tímto všem moc poděkovat za víčka, které jste pro nás nasbírali a za pomoc,
kterou jste nám tím prokázali. 

      Za tento školní rok jste společně s ostatními pro nás nasbírali neuvěřitelných 4173 kg víček,
za které jsme obdrželi úžasných 53 204 Kč.
Tato suma odpovídá jednomu měsíci léčby pro Matyáška v lázních Klimkovice a ještě něco
málo zůstane na jiné potřeby a kompenzační pomůcky.

      Naší sbírku jsme započali počátkem roku 2015 a od té doby se nám díky ní (vám), podařilo
pořídit Matyáškovy mnohé z potřebných pomůcek a terapií.

     Zvládli jsme projít přípravnou terapii Rehaklim a také poprvé, na začátku tohoto roku
absolvoval onu Klimterapii, kterou i díky vám můžeme teď absolvovat podruhé. Pořídili jsme
Matyáškovi speciální kočárek, speciální autosedačku a také speciální stojan díky kterému může
stát na nožičkách. 
To vše jsou velice drahé věci a mi vám za ně velice děkujeme, protože pomáhají!

                                      Jak vidíte sbírat víčka má smysl!

     Chtěl bych Vás tímto požádat, až se vrátíte z prázdninového skotačení zpět do třídních
lavic, abyste se opět pustili do sbírání víček pro Matyáška, moc nám tím pomůžete.

     A pokud chcete pomáhat Matyáškovi i o prázdninách staňte se jeho přáteli na
FACEBOOKu ( pouze ti co ho smí používat) a sdílejte s ním jeho dobrodružství, radosti i trápení
které má a pošlete je dál a čím více vás bude, tím více nám pomůžete. 
Hledejte MATYAS TAZBIREK.

                          A PAMATUJTE KAŽDÉ VÍČKO SE POČÍTÁ!!!

      Všem vám přejeme ke konci roku vše nejlepší a pořádně si užijte prázdniny!
      Ještě jednou vám moc děkujeme a ať se vám daří!

S pozdravem a přáním hezkých dnů  

                                                              Matyášek
                                                                    bráška Tedík
                                                                         maminka Karin
                                                                                tatínek Tomáš
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�ivot d�tem tímto srde�n� d�kuje

d⇥tem, rodi↵�m a zam⇥stnanc�m
Základní a Mate⇠ské ⇢koly gen. Heliodora Píky,

Komenského 26, $títina
za ú�ast p⌫i sbírce ve ⇢kolním roce 2015/2016 a finan�ní �ástku 3 320 K↵

získanou prodejem p⌫edm�t$ s logem �ivot d�tem

&ástka bude pou'ita na pomoc d�tem se záva'n(mi onemocn�ními, které jsou stabiln� odkázány
na domácí pé�i sv(ch rodi�$ a to konkrétn� na po⌫ízení rehabilita�ních a kompenza�ních pom$cek,

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální v('ivy, rehabilita�ních pobyt$ apod..

D�kujeme Vám, 'e nám pomáháte 
prom�nit d�tské slzy v úsm�v.
www.zivotdetem.cz
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

Při poskytování informací postupovala Základní škola gen. H. Píky a Mateřská škola Štítina, okres 
Opava, příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j: 31-479/99-14, 
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Údaje za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015: 
 
Počet podaných žádostí o informace: 0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu  
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

Nejsou 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., a 
to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 
zastoupení: 

Nebyly žádné výdaje 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění 
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

Nebyly poskytnuty 
žádné licence 

Počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., 
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

Nebyly podány žádné 
stížnosti 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Štítině, 28. 02. 2016                                            Mgr. Daniel Matyášek 
                  ředitel školy 
 


