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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:
Zástupce ředitele školy:

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

Výchovný poradce:

PaedDr. Ludmila Hulvová

Školní metodik prevence:

Mgr. Petr Drkal

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Eva Klubalová

Školní metodik ICT

Mgr. Bc. Libor Klubal

Vedoucí učitelka mateřské školy:

paní Dana Buroňová

Složení školské rady:

Mgr. Alexandra Hoňková – předseda
paní Michaela Kupková
Mgr. Petr Drkal

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 2017/2018 byla ve škole celkem 3 oddělení mateřské školy, 8 tříd 1. stupně,
5 tříd 2. stupně a 2 oddělení školní družiny.
Součásti školy
Školská zařízení

IZO

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Výdejna stravy

102432741
107628961
120003791
120003805

Nejvyšší
Stav
Stav
povolený počet
k 31. 01. 2017
k 30. 06. 2018
350 žáků
284 žáků
284 žáků
60 dětí
60 dětí
60 dětí
60 žáků
60 žáků
60 žáků
340 stravovaných 289 stravovaných 289 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. Jeden žák plní povinnou školní docházku podle § 50 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Skladba žáků dle bydliště
Statistika dle místa trvalého bydliště k 29. 06. 2018
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1
18

43

139

31
2

1

12

1
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Háj ve Slezsku
Hrabyně
Kravaře
Mokré Lazce
Nové Sedlice
Opava
Opava - Podvihov
Opava - Komárov
Suché Lazce
Štítina
Velké Hoštice

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 6 speciálních – počítačová učebna
s 25 žákovskými stanicemi, hudební učebna, učebna s interaktivní tabulí, přírodovědná
učebna, školní dílna a kuchyňka, 2 herny školní družiny, 4 herny mateřské školy.
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
Pracovní stanice
Tablety
Dataprojektory
Apple TV

Celkem
59
72
20
16

z toho pro žáky
35
50

z toho pro zaměstnance
24
22
20
16

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory s Apple TV. V multimediální učebně
je navíc kompletní audiovizuální technika.
V sále školy je instalováno elektrické plátno s dataprojektorem. Toto zařízení je využíváno
i zájmovými útvary obce Štítina.
V mateřské škole jsou k dispozici tři notebooky, tři tablety, projektor, plátno a interaktivní
tabule, které jsou určeny pro vzdělávací proces dětí.
Herna školní družiny je vybavena projektorem, plátnem, počítačem a Wii-konzolí Nintendo
(software), reproduktory a zesilovačem, keramickou tabulí.
Základní i mateřská škola jsou dále vybaveny audiovizuální technikou (analogová kamera,
digitální kamery, stativ, digitální fotoaparáty, monokulární mikroskop 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+308, který byl letos v rámci modernizace vyměněn za
původní stroj s nižším výkonem. Původní kopírovací stroj byl umístěn do oddělení MŠ. Oba
stroje umožňují černobílý i barevný tisk, skenovat dokumenty, různými způsoby skládat
dopisy, sešívat nebo děrovat. Umožňují zabezpečení dat a omezení oprávněných uživatelů.
Škola disponuje laminátorem, řezačkou, skartovačem a kroužkovým vazačem.
Škola je vybavena keramickou pecí, která je využívána nejen pro potřeby výuky, ale také
v zájmových útvarech.
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.
K dispozici je žákovská knihovna.
Učebny jsou vybaveny židlemi a lavicemi splňujícími hygienické požadavky na výškově
stavitelný nábytek. Zbývající kmenové třídy byly modernizovány tabulí, dataprojektorem,
Apple TV a ozvučením.
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V zahradě mateřské školy jsou využívány dvě pískoviště, zahradní domek, dřevěný domek
sloužící pro tematické hry dětí a další zařízení (skluzavka, schody, pochozí plošina,
houpačky).
Součástí školy jsou dva salónky, které jsou k dispozici žákům a veřejnosti. K jednomu z nich
patří zvuková kabina, umožňující ovládání světel, mikrofonů a reproduktorů, ve druhém je
instalována televize s analogovým přijímačem. 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 je automat s chlazenými nápoji.
Tělocvična škola nabízí potřebné sportovní vybavení se zabudovaným i přenosným
tělovýchovným nářadím (je podrobeno každoroční odborné technické kontrole). K úklidu
tělocvičny a sálů 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 průběhu výuky a prospěchu žáků informováni prostřednictvím systému Bakaláři. Došlo ke
změně webové prezentace školy přechodem na modernější redakční systém Wordpress.
Stránky jsou tak rozděleny do struktury, která více vyhovuje provozu školy a informovanosti
rodičů a veřejnosti. Systém Bakaláři je využíván jako hlavní komunikační kanál mezi školou,
žáky a rodiči. Pro rodiče je na chodbě školy přístupný veřejný terminál pro přihlášení do
tohoto systému.
Škola informuje o záležitostech ve správním řízení i prostřednictvím úřední desky.
Materiální vybavení základní školy bylo posíleno nákupem: 4 ks pracovních stanic, 2 ks
dataprojektorů, 15 tabletů, 1 ks Apple TV, 3 ks monitorů, učebními pomůckami do cizích
jazyků, proběhly nákupy běžných a speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT
vybavení pro běžnou výuku a také pro žáky s podpůrnými opatřeními. Zakoupilo se digitální
piano, 2 ks vnitřních dveří, 1 ks switch, 1 ks konzole k projektorům, 1 ks stolu, 6 ks
stohovatelných židlí, 2 ks psacích stolů, skříně pro ŠD, elektromotor do ČOV, motorová
sekačka, a také drobný hmotný majetek (síťové adaptéry, prodlužovačky, nabíječky,
elektrody, klíče, fotografie, ručníky, zásuvky, objímky, HDMI kabely, redukce, vybavení
lékárniček).
Materiální vybavení mateřské školy bylo posíleno nákupem: 5 ks stolů a 30 ks stohovatelných
židlí, přebalovací skříní, úložným systémem pro matrace, lůžkoviny a pyžama dětí.
Pro výdejnu stravy byly zakoupeny: jídelní tácy, 3 ks celonerezových stoliček, elektrický
sporák, celonerezový stůl, nerezová skříň.
Z prostředků projektu Erasmus+ byly zakoupeny: učební pomůcky, externí disk, laminátor,
7 ks tabletů iPad, výtvarné potřeby, software pro interaktivní tabuli, sady čepiček a maňásků.
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Z poskytnutého investičního příspěvku byla instalována klimatizace na sále školy, včetně
přilehlého salónku.
V rámci celoročních a prázdninových oprav a údržby bylo mj. realizováno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aplikace bioenzymů do WC,
čištění spalinových cest,
elektro práce,
instalace kabeláže, zapojení a nastavení multifunkčního zařízení,
instalatérské práce,
malířské práce,
mechanická oprava stropního tělesa v TV,
měření těsnosti průmyslového plynovodu DN 80,
mytí oken salónku – výškové práce,
nátěry radiátorů,
ochranná klec venkovní jednotky klimatizace,
oprava ČOV,
oprava myčky výdejny stravy,
oprava tělocvičného nářadí a zařízení,
oprava plotu před školou a plotových výplní,
oprava pohybového čidla školy,
oprava topné spirály bojleru,
opravy po revizi elektro,
opravy po OTK tělocvičného zařízení,
oprava střechy školy,
oprava zvonku a zámku v MŠ,
práce spojené s navýšením jističe hlavní rozvodné skříně,
rekonstrukce podlahy sálu (přebroušení a nátěr),
servis kanalizačních systémů,
servisní a revizní prohlídky (elektro, výtahy, komíny, počítačová síť, tělocvičné
zařízení, kotelny, plynová a tlaková zařízení, hasicí přístroje, elektrická zabezpečovací
signalizace, myčky na nádobí, horkovzdušné agregáty, plynové ohřívače, přenosná
elektrická zařízení),
strojové čištění koberců v ZŠ a MŠ a židlí,
uzamykací systém školy – systém generálního klíče,
úprava kabeláže a lištování potřebných komponentů pro Apple TV a dataprojektory,
výměna anod plynových ohřívačů,
vyčištění 19 ks projektorů,
výměna DLP tunelu v dataprojektoru na sále,
výměna písku v pískovištích MŠ a doskočišti ZŠ,
výměna vstupních dveří do ZŠ a MŠ, vstupních dveří do výdejny stravy, únikového
východu z MŠ, 2 ks interiérových dveří,
vývoz a vyčištění čističky odpadních vod,
zahradnické práce spojené s úpravou venkovních ploch a udržováním ekosystémů,
zasklení oken,
zednické práce – úpravy omítek a fasády po instalaci klimatizace.
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ČÁST II.

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje
Přehled oborů základního vzdělávání

79-01-C/01

Základní škola

Forma vzdělávání: denní

Délka vzdělávání: 9 roků

Vzdělávací programy

Základní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Otevřená škola
Školní vzdělávací program „Rok má krok“
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1.–9. ročník

celá MŠ

ČÁST III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob
k 01. 09. 2017

Průměrný
přepočtený počet
k 30. 09. 2017

Průměrný
přepočtený počet
k 30. 06. 2018

Pedagogičtí zaměstnanci
z toho externí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci
z toho zaměstnanci výdejny stravy
Celkem

28
1
8
2
36

24,614
0,180
7,815
1,456
32,429

26,4898
0,1800
7,7102
1,5886
34,2000

Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Výchovná poradkyně:
Třídní učitelé:
1. A třída
1. B třída
2. třída
3. A třída
3. B třída
4. třída
5. A třída
5. B třída
6. A třída
6. B třída
7. třída
8. třída
9. třída
Bez třídnictví:

Mgr. Daniel Matyášek
Mgr. Eva Klubalová
PaedDr. Ludmila Hulvová

Mgr. Kateřina Kudelová
Mgr. Veronika Týnová
Mgr. Veronika Čížová
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Kateřina Grussmannová
Mgr. Zuzana Řimáková
Mgr. Jana Slimáčková
Mgr. Eva Hymlárová
Mgr. Ondřej Pika
Mgr. Petra Zapletalová
Mgr. Lucie Veličková
Mgr. Michal Schreier
Mgr. Petr Drkal
Mgr. Kristýna Ješinová
Mgr. Hana Richterová
Mgr. Bc. Libor Klubal
Asistent pedagoga:
Bc. Jana Otáhalová
Vychovatelé školní družiny: paní Dana Baranová
pan Lukáš Vlček
Vyučující náboženství:
Mgr. Vladimír Pavlík
Učitelé MŠ:
paní Dana Buroňová
paní Marie Tichá
paní Leona Jirsová (do 30. 4. 2018)
Bc. Michaela Škumátová
Bc. Oto Polášek
Správní zaměstnanci:
pan Petr Šimeček – školník školy
paní Veronika Dobrušová – uklízečka školy
paní Monika Hanzlíková – uklízečka školy
paní Jana Polachová (paní Lenka Stankeová, paní Lucie
Grundzová, paní Hana Paroulková) – uklízečka školy
paní Jana Beilnerová – školnice MŠ
paní Markéta Malohlavová – chůva
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paní Michaela Kupková – kuchařka výdejny stravy
paní Adriana Hřivnáčová – pomocná síla ve VS

Údaje o pedagogických pracovnících
Počet pedagogických pracovníků
Přepočtený
Fyzické osoby
evidenční počet
21
19,432
5
4,694
2
1,840
28
25,966

Druh školského zařízení
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Celkem

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Učitel prvního stupně základní školy (§ 7)
Učitel druhého stupně základní školy (§ 8)
Učitel mateřské školy (§ 6)
Asistent pedagoga (§ 20)
Vychovatel (§ 16)
Učitel náboženství (§ 14)
Celkem
Fyzické osoby
26

Počet pedagogických pracovníků
Přepočtený
Fyzické osoby
evidenční počet
6
6,000
13
12,500
5
4,694
1
0,750
2
1,840
1
0,182
28
25,966
Ženy
20

Muži
8

73%
75%

ZŠ

8%

MŠ

Muži

ŠD

Ženy

17%
27%

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků
K 01. 09. 2017 z 28 pedagogických pracovníků splňovalo 28 předpoklady pro výkon činnosti
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.
Z 21 zaměstnanců základní školy splňuje požadavek odborné kvalifikace pedagogických
pracovníků dle § 7, § 8, § 14 a § 20 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů 21 zaměstnanců. 1 zaměstnanec během školního roku ukončil
studium k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 7 (učitel prvního
stupně základní školy), a tím si rozšířil svou kvalifikaci.
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V mateřské škole z 5 pedagogických pracovníků splňuje 5 učitelů 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.

Údaje o nepedagogických pracovnících
Počet nepedagogických pracovníků
Fyzické osoby
Přepočtený počet
4
4,000
2
1,500
2
1,560
8
7,060

Druh školského zařízení
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna – výdejna stravy
Celkem

Fyzické osoby
8

Ženy
7

Muži
1

88%
21%
ZŠ

Muži

MŠ

57%

Ženy

VS

22%
12%
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ČÁST IV.

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

Počet 1. tříd
k 1. 9. 2017

Počet
zapsaných
žáků

350

2

31

Z toho počet
žáků nepatřících
do spádového
obvodu školy
2

Počet
přijatých
žáků

Počet 1. tříd
k 1. 9. 2018

26

1

K zápisu, který proběhl 10. 04. 2018, se dostavilo 30 dětí.
Třem dětem byla na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a odborného
posouzení PPP odložena školní docházka. Zákonní zástupci jednoho dítěte žádali o předčasné
zaškolení, ale po vyšetření v PPP nebylo toto doporučeno. Přijato k základnímu vzdělávání
bylo 19 dětí.
Po ročním odkladu povinné školní docházky nastoupí 7 dětí.
Do 1. třídy ve školním roce 2018/2019 nastoupí 26 žáků.
Zápis k předškolnímu vzdělávání
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2017

60

3

Počet
zapsaných
dětí
60

Počet
zapsaných
dětí
60

Počet
odcházejících
dětí do ZŠ
16

Počet
přijatých dětí

Počet tříd
k 1. 9. 2018

Počet
volných míst

18

3

0

Stav před zápisem
Kapacita
školy
60

Počet
volných míst
18

K zápisu, který proběhl 03. 05. 2018, se dostavilo 24 dětí, jejichž zákonní zástupci podali
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Posuzováno bylo tedy 24 žádostí na základě § 34,
§ 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, ve smyslu vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád a v souladu s předem stanovenými kritérii pro školní rok 2018/2019. Přijato bylo 18 dětí.
Po ukončení správního řízení požádali zákonní zástupci 2 dětí o nenastoupení k předškolnímu
vzdělávání. Vzhledem k této situaci byly po zápisu dodatečně přijaty 2 děti.
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2018

60

3

Počet
zapsaných
dětí
60

Počet
přijatých dětí

Počet
volných míst

18

0
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ČÁST V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch žáků na základní škole
1. pololetí 2017/2018

Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Průměrná
známka

1. A
1. B
2.
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
Celkem na 1. st.
6. A
6. B
7.
8.
9.
Celkem na 2. st.

16
15
23
16
19
22
20
19
150
25
26
32
26
23
132

16
15
23
15
14
13
11
15
122
13
18
16
10
8
65

0
0
0
1
5
9
9
4
28
12
8
14
16
15
65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

1,000
1,019
1,056
1,117
1,289
1,430
1,515
1,384
1,226
1,620
1,418
1,717
1,705
1,799
1,652

Celkový průměrný prospěch
1,502
prospěl s vyznamenáním
Stupeň
prospěl
hodnocení
neprospěl
prospěchu
nehodnocen

187
93
2
0

Prospěch v 1. pololetí 2017/2018
2. stupeň prospělo
65
23,64%

Neprospělo
2
0,73%
1. stupeň
vyznamenání
132
48,00%

1. stupeň prospělo
34
12,36%

2. stupeň
vyznamenání
42
15,27%
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2. pololetí 2017/2018
Počet
žáků
16
15
23
16
19
21
20
19
149
25
28
31
26
23
133

Ročník
1. A
1. B
2.
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
Celkem na 1. st.
6. A
6. B
7.
8.
9.
Celkem na 2. st.

Prospělo
s vyznamenáním
16
15
23
15
14
15
13
14
125
13
15
13
11
7
59

Prospělo
0
0
0
1
5
6
7
5
24
12
13
18
15
16
74

Celkový průměrný prospěch
1,534
prospěl s vyznamenáním
Stupeň
prospěl
hodnocení
neprospěl
prospěchu
nehodnocen

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměrná
známka
1,000
1,019
1,087
1,164
1,395
1,359
1,480
1,384
1,236
1,694
1,483
1,714
1,718
1,913
1,704

184
98
0
0

Prospěch ve 2. pololetí 2017/2018

2. stupeň prospělo
74
26,24%

Neprospělo
0
0,00%
1. stupeň vyznamenání
125
44,33%

1. stupeň prospělo
24
8,51%
2. stupeň vyznamenání
59
20,92%
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Výsledky přijímacího řízení na středních školách – rozmístění vycházejících
žáků školy
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)1 Konečný stav rozmístění žáků
Gymnázia

5

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

8

Střední vzdělání s výučním listem

10

Střední vzdělání

0

Neumístěno

0

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

23
0

Počet žáků celkem

23

Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ je součástí přílohy č. 13 této výroční zprávy.
8 žáků
34,78%
Gymnázia

Střední vzdělávání s
maturitní zkouškou

5 žáci
21,74%

Střední vzdělávání s
výučním listem

10 žáků
43,48%

Střední vzdělávání

0 žáků
0,00%

Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia
Počet uchazečů

Počet přijatých

5. ročník

3

2

7. ročník

1

1

1

Stupeň středního vzdělání
střední vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka denního studia
1–2 roky
2–3 roky
4 roky
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Doklad o vzdělání
výuční list
maturitní vysvědčení

Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí 2017/2018
Ročník
1. A
1. B
2.
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
6. A
6. B
7.
8.
9.

Počet
žáků
16
15
23
16
19
22
20
19
25
26
32
26
23

Zameškané hodiny
omluvených
neomluvených

Omluvená
absence
326
338
566
178
629
817
731
477
1111
779
1217
1362
1491

Neomluvená
absence
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
10022
0

Průměr omluvené
absence na žáka
20,375
22,533
24,609
11,125
33,105
37,136
36,550
25,105
44,440
29,962
38,031
52,385
64,826

Průměr neomluvené
absence na žáka
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Na žáka
35,539
0,000

2. pololetí 2017/2018
Ročník
1. A
1. B
2.
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
6. A
6. B
7.
8.
9.

Počet
žáků
16
15
23
16
19
21
20
19
25
28
31
26
23

Zameškané hodiny
omluvených
neomluvených

Omluvená
absence
457
375
672
396
808
827
1034
700
1373
1236
1480
1983
2007

Neomluvená
absence
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
13348
0

Průměr omluvené
absence na žáka
28,563
25,000
29,217
24,750
42,526
39,381
51,700
36,842
54,920
44,143
47,742
76,269
87,261

Na žáka
47,333
0,000
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Průměr neomluvené
absence na žáka
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Výchovná opatření
Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy

1. pololetí
24
10
1

2. pololetí
39
20
5

Pochvaly
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Dárkový poukaz

1. pololetí
272
5
5

2. pololetí
214
13
13

Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
2.
3.

Počet žáků
1. pololetí
2. pololetí
1
0
0
0

Procento z celkového
počtu žáků
0,35 %
0%

Údaje o integrovaných žácích
Celkem bylo k 31. 1. 2018 evidováno ve škole 26 žáků s SVP (18 žáků s požadavkem
na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). Celkem bylo k 30. 6. 2018 evidováno ve škole
28 žáků s SVP (18 žáků s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT).
Podle doporučení poradenského pracoviště mají žáci vypracovaný IVP a všichni procházejí
reedukací. S těmito žáky pracovaly v 10 pracovních skupinách dyslektické asistentky
Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Jana Vaňková, Mgr. Petra Zapletalová, Mgr. Jana Slimáčková
a PaedDr. Ludmila Hulvová. V rámci pedagogické intervence dále s žáky pracovali:
Mgr. Veronika Týnová, Mgr. Bc. Ondřej Pika a Bc. Jana Otáhalová.
Vývojové poruchy chování
Vady řeči – středně těžké
Těžká porucha dorozumívání
Autismus
Tělesné postižení – středně těžké
Vývojové poruchy učení
Celkem

Stav k 31. 01. 2018
1
4
0
1
1
19
26

Stav k 30. 06. 2018
1
4
0
1
1
21
28

Stupeň podpůrného opatření
Stupeň PO 1
Stupeň PO 2
Stupeň PO 3
Stupeň PO 4
Stupeň PO 5

Stav k 31. 01. 2018
6
15
3
1
0

Stav k 30. 06. 2018
9
18
4
1
0
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Testování žáků
Škola dále zabezpečila zájemcům z řad žáků 8. třídy testování studijních předpokladů
prostřednictvím společnosti SCIO (elektronické testování). Jelikož se nejednalo o testování
tříd, ale pouze testování 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. 5 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 2017/2018, z Koncepce
rozvoje školy, Autoevaluačního plánu školy a reaguje na potřeby a možnosti školy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Efektivita primárně preventivních aktivit (příloha č. 10)
Mediální výchova v základní škole (příloha č. 11)
Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS (příloha č. 17)
Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole
Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole (příloha č. 12)
Podpora rozvoje sociální gramotnosti v základní škole (příloha č. 13)
Profesní orientace žáka – volba povolání (příloha č. 14)
Společné vzdělávání se zaměřením na práci asistenta pedagoga a na další podpůrná
opatření (součást zprávy výchovné poradkyně příloha č. 6)
9) Vliv využívání technologií na efektivitu výuky (příloha č. 15)
10) Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
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ČÁST VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času
Den profesí, Informa
Den Země
Dopravní výchova
Exkurze
Charitativní sbírky
Intervenční program pro 7. třídu
JOY RUN
Knihovnické lekce
Kulturní pořady
Lyžařský výcvikový kurz
Plavání
Prevence Policie ČR
Prezentace státních svátků
Projekt Školákem nanečisto
Projekt sociální gramotnosti
Projekt čtenářské gramotnosti
Projekt Pepa stavitel
Projekt branné výchovy
Přednášky, besedy
Sportovní a jiné soutěže školy
Školní výlety
Třídnické hodiny
Vzdělávací pořady
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Počet
akcí
1
29
3
1
5
18
4
5
1
24
17
1
40
1
5
4
1
2
1
1
20
21
8
451
17

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
48
2
1675
160
56
4
272
19
87
5
353
27
1128
88
140
10
28
4
475
30
954
60
25
3
689
40
51
4
1203
87
90
4
251
15
282
21
282
21
125
12
531
33
581
52
257
20
8769
451
1303
84

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, 31. 08. 2017. 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 byl stanoven minimální časový rozsah
absolvovaných školení pro školní rok 2017/2018.
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
Socrative, Nearpod, Kahoot, iMovie, s užíváním nové elektronické žákovské knížky a práce
v systému Bakaláři. Dalšími oblastmi samostudia bylo nastudování materiálů souvisejících
s realizací autoevaluačního plánu, především dílčích předmětů:
• Společné vzdělávání,
• Mediální výchova,
• Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v čtenářské, sociální a
informační gramotnosti.
Kvalifikační studium
Ve školním roce 2017/2018 nerealizováno.
Studium k výkonu specializovaných činností
Ve školním roce 2017/2018 nerealizováno.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání
Hlavní oblastí byla realizace vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (Čtenářská a
matematická gramotnost) v rámci projektu „Inovace ve výuce“.
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Placené kurzy
Typ kurzu
Loutka jako nástroj vzdělávání
Metodická poradna – GDPR
Metodická poradna – Předškolní vzdělávání v právních normách
Metody pro posilování a rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce I.
Posilování matematické gramotnosti ve výuce
Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI
Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ
Spisová služba
Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR
Školení BOZP
Školení požární hlídky
Školení zaměstnanců v oblasti PO
Školení ke kolektivnímu vyjednávání, BOZP, změnám v legislativě,
v zákonu o PP – funkcionáři ZOOS při OROS PŠ Opava
Typ kurzu
Školení BOZP
Školení požární hlídky
Školení zaměstnanců v oblasti PO

Počet
zúčastněných
pedagogů
1
1
1
18
18
1
1
1
1
4
4
27
1
Počet
zúčastněných
nepedagogů
3
1
8

Neplacené kurzy
Typ kurzu
Aktivní participace na životě obce a města
Aplikační témata etické výchovy
Čas má plné kapsy překvapení
Člověk a finance
Doškolení zdravotník zotavovacích akcí
Ekonomické vzdělávání na druhém stupni ZŠ
Erasmus + (Jak psát závěrečnou zprávu)
Filmové a divadelní adaptace – jejich využití ve výuce
Geometrie v prostoru
Geometrie v rovině
Historická vlastivěda ve výchově k občanství
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Počet
zúčastněných
pedagogů
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Hlasová a řečová příprava
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a
matematiky
Každý z nás je jiný, a to je dobře
Kombinatorika a pravděpodobnost
Konference Digitální vzdělávání ve škole
Mentorské a reflektivní dovednosti
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska II.
Model BYOD ve výuce
Modelové situace a různé způsoby jednání
Na technologiích ve škole záleží
Násilí mezi partnery (domácí násilí)
Nové prvky v ICT
Oblastní konference odborových organizací
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní
vzdělávání
Patologické jevy ve společnosti
Praktické náměty pro polytechnické vzdělávání
Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné
poradce ZŠ
Principy efektivní komunikace
Seminář ohledně finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok
2017 a zásady rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2018
Setkání metodiků prevence
Současná literatura pro děti mladšího školního věku
Světová náboženství a role náboženství v občanské společnosti
Školení inkluze PPP Opava
Výuka pomocí ICT
Základní metody ve výuce etické výchovy
Zdravá 5
Živé kurikulum

4
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Kurzy ve školním roce 2017/2018

Pedagogičtí
zaměstnanci
Nepedagogičtí
zaměstnanci

Celkový počet
osob

Celkový počet
absolvovaných
kurzů

Celkový počet
hodin

Průměrný
počet hodin

27

137

937,5

34,72

8

12

12

1,50
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ČÁST VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2017/2018 byly v naší škole vedeny tyto zájmové útvary:

Zájmové útvary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglická konverzace
Angličtina hravě pro 2. třídu
Cvičme v rytmu
Divadelní kroužek
Dramatický kroužek pro 3. B třídu
Dramatický kroužek pro 4. třídu
Dramatický kroužek „Duha“ – MŠ
Dřevořezbářský kroužek
EKO tým
Hravá angličtina pro MŠ
Hudební kroužek pro 2. stupeň
Florbalový kroužek pro 2. stupeň
Fotbalová akademie
Keramický kroužek „Malí hrnčíři“ – MŠ
Kruhový trénink pro 2. stupeň
Lego a Merkur kroužek
Logohrátky pro MŠ
Loutkový kroužek
Malá Bejatka
Náboženství
Pěvecký kroužek
Příprava na přijímací zkoušky z JČ pro 9. třídu
Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. třídu
Reedukační péče (práce s integrovanými žáky)
Volejbalový kroužek

ZUŠ Háj ve Slezsku, pobočka Štítina
• Klávesové nástroje (klavír)
• Dechové nástroje (lesní roh, zobcová flétna)
• Zpěv a teorie
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Školní projekty
Základní škola:
• Český den proti rakovině
• Den Země
• Emise
• Fanda záchranář
• Olympijské studio
• Podpora čtenářské gramotnosti
Mateřská škola:
• Morální hodnoty a oslavy pro
předškolní vzdělávání
• Bublinkování (Mixher, Trikolóra,
Pohlednice a známka, Počteníčko,
Mazurka a spol., Hezký jazyk
český, Muzika, Zlaté ručičky,
Strom cz., Kulatý svátek)
• Na svatého Václava byla ve vsi
zábava

•
•
•
•
•

Podpora sociální gramotnosti
Recyklohraní
Strašidelná show
Školákem nanečisto
Vánoce s bajkou

•

Na svatého Mikuláše zima je už
celá naše
Masopust na slunci – pomlázka
u kamen
Vítání jara
Filipojakubský den je kouzlům
zasvěcen

•
•
•

Třídní projekty
•
•
•
•
•

1. A třída:
• Deník malého čtenáře
• Velikonoce
1. B třída:
• Velikonoce
• Olympijské hry

Vánoce
Vesmír
Moje maminka
Indiáni
První republika a T. G. M.

4. třída:
• Od Přemyslovců k Habsburkům
• V okolí lidských obydlí
• Horniny a nerosty
• Lovci mamutů
• Nad mapou ČR
• Naše vlast
• Pole
• Vánoce
• Unikátní rostliny
• Život u vody

2. třída:
• Zimní olympijské hry
• Dráčkovy úkoly
• Ostrovy objevů
3. A třída:
• Prázdninové deníky
• Naše obce
• Ptáci, savci a netopýr
• Vánoce
• Obchody
• Vesmír
• Naše příroda
• Děti z Bullerbynu

5. A třída:
• Staré řecké báje a pověsti
• Velikonoce ve světě
• Vánoce ve světě
• Z pohádky do pohádky

3. B třída:
• Podzim
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Účast v olympiádách a soutěžích
Přírodovědný klokan
Soutěž mladých zoologů
Policejní pohádky hrou – krajská soutěž – 1. místo T. Onderková, A. Stašková, M.
Šimečková, J. Zapletal
„Topík“ – využití digitálních technologií ve školních projektech – krajské kolo – 1. místo
PROJEKT BEZPEČNÝ INTERNET
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 9. třída
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 31. místo G. Mlčková
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 8. a 9. třída
Okresní kolo matematické olympiády – 1. místo J. Grussmann, 24. místo E. Johančíková.
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 22. místo A. Mrákotová
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – 27. místo N. Glabazňová
Recitace – školní kolo – 1. a 2. stupeň
Recitace – okrskové kolo v Kravařích – postoupila M. Zíková, J. Vaňková
Talenty pro firmy „T-PROFI“ – 5. místo – J. Bittner, J. Gebauer, J. Grussmann
Pepa stavitel – 1. a 2. stupeň
Recitace – okresní kolo v Opavě
Turnaj v piškvorkách – finále
Matematický klokan – 2.–9. třída – 4. místo J. Grussmann v krajské statistice
Velká cena ZOO
Divadelní lízátko 2018 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
„Naše babi“ – divadelní hra žáků školy, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy
Pythagoriáda – školní kolo – 5. – 8. třída
Velká cena ZOO – finálové kolo – 9. místo – E. Hřivňacká, J. Hlavicová, V. Hoňková,
K. Rádková
Štítinský slavíček
Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže – postup 3 žáků – E. Riedlová,
J. Vaňková, M. Zíková
Opavský skřivánek – zkouška s cimbálovou muzikou
Štítina má talent
Okresní kolo matematické olympiády – A. Kudelová
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – Štivadlo
Opavský skřivánek – finálové kolo pěvecké soutěže – I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: E.
Riedlová – 2. místo, II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: J. Vaňková – 2. místo, M. Zíková –
3. místo
Štítina má talent – finálové kolo pro veřejnost
„Živá voda“ – literární soutěž – kategorie K1 – 1. místo Karolína Popková, kategorie K2 –
1. místo Amálie Vaňková
Pythagoriáda pro 5. ročník – okresní kolo – 8. místo J. Gebauer, 26. místo J. Grussmann,
A. Mik – celkem 96 účastníků
Pythagoriáda pro 6. ročník – okresní kolo – J. Stránský
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – divadelní přehlídka
v Dobroslavicích
Soutěž Merkur – 5. místo A. Fabisz, M. Benek, Š. Fiala
„Soutěž o nejlepšího hlasitého čtenáře“ – 6.–9. třída
„Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – divadelní přehlídka Opavská rolnička 2018
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Sportovní soutěže
Mikulášský turnaj ve florbale – školní kolo
Halový turnaj v kopané – okresní kolo 6. tříd
Mikulášský mládežnický turnaj v kopané
Vánoční fotbalový turnaj žáků
Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň
Florbal cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída
Mládežnické turnaje v kopané – 5 krát
Školní soutěž ve šplhu na tyči – 1.–9. třída
Vybíjená – okrskové kolo – 5. třída
Odznak všestrannosti 2018 – vybraní žáci 6. –8. tříd
Malý fotbal – 7.–9. třída
Štafetový pohár
„Nejrychlejší Štítiňák“
„Štítinský snajper“
„Branná soutěž Wolfram“ – K. Sojková, O. Malohlava, M. Lorenčík, J. Kubíček – 5. místo,
H. Galová, K. Ignácová, A. Fabisz, M. Majvelder – 10. místo
JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým – 28 žáků (7.–9. třída)
Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi
Branný závod gen. H. Píky
Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – kategorie benjamínci – 1. místo TJ Tatran
Štítina, kategorie starší přípravka – 2. místo TJ Tatran Štítina
Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků vyššího stupně

Kulturní akce
LiStOVáNí – kulturní pořad – 5.–9. třída
„Naše babi“ – divadelní hra žáků školy
„Žabí princ“ – loutková hra žáků školy
„Krejčík Honza“ – divadelní představení
„Zdravý nemocný“ – divadelní představení
„W. Shakespeare“ – divadelní představení
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu
Mikuláš pro 1. stupeň
Vánoční trhy
„Gazdina roba“ – divadelní představení
„Popelka“ – divadelní představení
„Cesta za králem trollů“ – návštěva multikina Cinestar
„Králíček Petr“ – návštěva multikina Cinestar
Prezentace o Austrálii v anglickém jazyce
„Limonádový Joe“ – divadelní představení
„V husí kůži“ – návštěva multikina Cinestar
„Staré pověsti české“ – divadelní představení
„Noc na Karlštejně“ – divadelní představení
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Akce organizované školou ve spolupráci s dalšími partnery
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Adaptační den – 6. A, 6. B třída
Prezentace 5. A třídy k státnímu svátku (28. září) – všichni
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál
Minizoo Opava – exkurze – 1. A, 1. B třída
Návštěva knihovny – Místa Evropy – 7. třída
Návštěva knihovny – beseda s autorem P. Dvořákovou – 5. A, 5. B třída
Jednání školské rady
Školení z fyziky – projekt Emise
Návštěva knihovny – České báje a pověsti – 4. třída
Návštěva knihovny – Karel IV. – 5. A třída
Prezentace 6. A třídy k státnímu svátku (28. říjen) – všichni
Lampiónový průvod – program ZŠ
Strašidelná show – pro veřejnost
Plenární schůze SRPŠ
Třídní schůzky a konzultační hodiny
Informa 2017 – prezentační výstava středních škol – 9. třída
Velký svět techniky – 2., 4. třída
Prezentace 9. třídy k státnímu svátku (17. listopad) – všichni
Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. B třída
Vzdělávací akce z chemie – projekt Emise
Exkurze na Střední průmyslové škole stavební – vybraní žáci 8. a 9. třídy
Návštěva knihovny – Astrid Lindgrenová – 3. A třída
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu – Malá Bejatka a MŠ
Mikulášská nadílka v mateřské škole
Mikuláš pro 1. stupeň
Návštěva knihovny – Starý Egypt a Egypťané – 6. B třída
Předvánoční dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. B
Strom života – vzdělávací pořad – 7. třída
Envofórum 2017 – projekt Emise
Návštěva knihovny – Vánoce – 2. třída
Předvánoční dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. A
Návštěva knihovny – Starý Egypt a Egypťané – 6. A třída
Vánoční trhy pro veřejnost
Bajky – vystoupení žáků pro veřejnost
Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů v Kravařích a v Opavě
Rozloučení se s kalendářním rokem 2017 – sál školy – všichni
Konzultační pohotovost
Schůzka pro zákonné zástupce ohledně výběru dalšího stupně vzdělávání, informace
k přijímacímu řízení
Pedagogická porada – hodnocení 1. pololetí
Maškarní ples MŠ a ŠD
Exkurze na Střední škole hotelnictví a služeb – 9. třída
Strom života – vzdělávací pořad – 6. A třída
Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2017/2018
Slezské zemské muzeum – exkurze – 4. třída
Školení z chemie – projekt Emise
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A třída
Nebezpečí kyberšikany II. – preventivní program PPPP Ostrava – 7. třída
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Strom života – vzdělávací pořad – 6. B třída
Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. třídy
Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 8. třída
Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída
Nebezpečí kyberšikany I. – preventivní program PPPP Ostrava – 5. A, 5. B třída
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. B třída
Dráček Hasík – preventivně–výchovná činnost v oblasti PO – 2., 6. A, 6. B třída – I
Pepa stavitel – finálové kolo – prezentace pro veřejnost
Olympijské studio v sále školy – semifinále hokejového turnaje – 1.-9. třída
Preventivní vlak – preventivně-výchovná činnost – 7., 8., 9. třída
Intervenční program – 7. třída – 5 programů
Veselé zoubky – preventivní akce – 1. A, 1. B
Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2., 6. A, 6. B třída – II
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka
Canisterapie – 5. A, 5. B, 6. A, 6. B
Vystoupení souboru Malá Bejatka – Mlýn U vodníka Slámy
Poděkování zástupců SRPŠ ke Dni učitelů
Třídní schůzky a konzultační hodiny
„Proč? Svět v otázkách a odpovědích – vzdělávací program – Velký svět techniky – 5. A třída
„Proč? Svět v otázkách a odpovědích – vzdělávací program – Velký svět techniky – 5. B třída
Pomáhat a chránit – přednáška Policie ČR – 3. A, 3. B, 4. třída
Plavecký výcvik – 2., 3. A, 3. B, 4. třída
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – pro veřejnost
Mobilní dopravní hřiště – 1.–3. třída
Pedagogická porada – hodnocení 3. čtvrtletí
Návštěva knihovny – Doporučené tituly pro 5.-6. třídu – 5. A třída
Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka
Den Země – 1.–9. třída
Slezské zemské muzeum – exkurze – 1. A, 1. B třída
Pietním akt obce legionářské – Malá Bejatka
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (1. květen) – všichni
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky – 4 setkání
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (8. květen) – všichni
„Nejrychlejší Štítiňák“ – soutěž pro veřejnost
„Štítinský snajper“ – soutěž pro veřejnost
Návštěva knihovny – Slušné chování – 7. třída
„Štítina má talent“ – finálové kolo pro veřejnost
Den matek – kulturní program pro veřejnost
Den otevřených dveří tísňové linky 155 – 6. B třída
Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 3. A, 3. B třída
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. A třída
Český den proti rakovině
Školní výlet – Hradec Nad Moravicí – 2. třída
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – okolní školy
Návštěva knihovny – Astrid Lindgrenová – 3. B třída
Návštěva knihovny – Analfabeta Negramotná – 2. třída
Školní výlet – Archeoskanzen a Helfštýn – 4. a 7. třída
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. B třída
Sportovní lekce v CBG Opava – začátky crossfitu – 6. B
Návštěva knihovny – Opavské pověsti – 4. třída
Školní výlet – Praha – 5. A, 6. B třída
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Návštěva knihovny – Analfabeta Negramotná – 3. A třída
Fotografování tříd
„Klauní dětský den“ – Den dětí – ZŠ pro veřejnost
Školní výlet – Příbor – Všemi smysly – 8. třída
Školní besídka 1. B třídy
Vesnice roku – Malá Bejatka
Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. A, 1. B třída
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy
Školní besídka 4. třídy – sál školy
Slezské muzeum – výlet Malých Bejatek
Návštěva knihovny – Doporučená literatura – 8. třída
Školní výlet – Budišov nad Budišovkou – 5. B, 6. A třída
Školní besídka 3. A třídy – sál školy
Schůzka se zákonnými zástupci žáků 7. třídy – výstup z Intervenčního programu
Návštěva knihovny – Osobnosti Opavska – 9. třída
Setkání předškoláků s žáky 1. tříd
Jaderná elektrárna Dukovany, VIDA Brno – exkurze – 8. a 9. třída
Školní besídka 3. B třídy – sál školy
Školní výlet – ZOO, Planetárium – 1. A, 1. B třída
Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce
Uctění památky gen. H. Píky – památník – všichni
Pedagogická porada – hodnocení 2. pololetí
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – sportovní část
Návštěva knihovny – Encyklopedie – 5. B třída
Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. A, 1. B třída
Historická Opava – exkurze – 4. třída
Školní besídka 1. A třídy – sál školy
Rok v naší škole – školní časopis
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

Aktivity mateřské školy
Časopis „Štítek“ – informační brožura
„Mixhér“ – školní projekt
„Italský den prarodičů“ – prezentace projektu Erasmus+
„Bramboriáda“ – ukázková hodina
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál
„Tři vlasy děda vševěda“ – divadelní soubor Taraba
„Pohlednice a známka“ – školní projekt
„O koblížkovi“ – ochotnické divadlo Taraba
„Královská hostina“ – hudební naučný pořad
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu
Mikulášský koncert ZUŠ Háj ve Slezsku
„Vánoční pozdravy“ – videokonference v rámci projektu Erasmus+
Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů v Kravařích a v Opavě
Vánoční nadílka
„Počteníčko“ – školní projekt MŠ a ŠD
Hravá věda
„Mazurka a spol.“ – školní projekt
Maškarní ples MŠ a ŠD
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Konec masopustu – rej masek
„Zimní pohádka“ – divadelní soubor Berušky
„Hezky jazyk česky“ – školní projekt
„Hezky jazyk česky“ – prezentace projektu Erasmus+
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka
Vystoupení souboru Malá Bejatka – Mlýn U vodníka Slámy
Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara
Společné setkání s Dětským domovem v Karviné
Den otevřených dveří
Sokolníci – vzdělávací pořad
Návštěva seniorů z Domova Bílá Opava
„Jak se chovat v přírodě“ – divadelní soubor Berušky
Den Země
Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka
„Zlaté ručičky“ – školní projekt
Pietním akt obce legionářské – Malá Bejatka
„Sedlický ranč“ – projekt
„Filipojakubský den je kouzly opojen“ – projekt
„Strom.cz“ – školní projekt
Plavecký výcvik
Den matek
„Staré pověsti české“ – divadelní představení
Školní výlet – Chotěbuz
Vítání občánků
Školní výlet – Mlýn U vodníka Slámy
Májový koncert ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
„Průzkumnická výprava do Afriky“ – divadelní představení Letadlo
Členské a výborové schůze klubu rodičů MŠ
Fotografování tříd
„Za zvířátky“ – vzdělávací program
Dětský den
Vesnice roku – Malá Bejatka
Slezské muzeum – výlet Malých Bejatek
Setkání předškoláků s žáky 1. tříd
„Pohledy z kostelů“ – vzdělávací pořad
Rozloučení s předškoláky a hledání pokladu
Pomáhat a chránit – přednáška Policie ČR
Dětský den

Harmonogram akcí školního roku 2017/2018 je součástí přílohy č. 1 této výroční zprávy.
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ČÁST IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a jinými kontrolními orgány
Kontrola ČŠI
Inspekční činnost provedena ČŠI, Moravskoslezský inspektorát
Datum inspekční činnosti – 27.–29. 11. 2017
Předmět inspekční činnosti
A) Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů.
1. Kontrola vydání a obsahu školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 1 a 3 věty 1.
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období – nebylo zjištěno porušení
výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání, zveřejnění a obsahu školních řádů podle § 30 odst. 1 až 3 školského
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období – nebylo zjištěno porušení výše
uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků a vyhotovení a zasílání záznamů o úrazu
stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném
v kontrolovaném období, a podle § 1 odst. 1 a 2, § 2 odst. 1, 4 a 6 a § 4 odst. 1 a 4 vyhlášky
č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném
období – nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.
4. Kontrola ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající
činnost školy a provozovatelem stravovacích služeb podle § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném období – nebylo zjištěno
porušení výše uvedených právních předpisů.
B) Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích
programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Závěr kontroly – hodnocení podmínek vzdělávání, hodnocení průběhu vzdělávání, hodnocení
výsledků vzdělávání, hodnocení vývoje, silné stránky a příležitosti ke zlepšení včetně
seznamu dokladů, o které se inspekční zjištění opírají je součástí přílohy č. 18 této výroční
zprávy [Inspekční zpráva (č. j.: ČŠIT-1904/17-T)].
Celé znění inspekční zprávy naleznete na: Inspekční zpráva
Škola se účastnila inspekčních elektronických zjišťování, která v dané záležitosti nahrazovala
inspekční činnost na místě. Konkrétně se jednalo o tato elektronická zjišťování:
INEZ – Mediální výchova (06. 03. 2018).
Kontrola PO
Datum kontroly – 20. 12. 2017
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.
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Závěr kontroly – školení a odborná příprava jsou prováděny v řádných termínech, kontrola
funkčnosti a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, nouzového osvětlení bez
závad; kontrola plynových zařízení, stavu plynových cest, revize hromosvodů, drobného
elektrického nářadí a spotřebičů, revize a kalibrace plynových čidel kotelny, kontrola
provozuschopnosti instalovaných vnitřních nástěnných požárních hydrantů a hasících
přístrojů bez závad.
Periodické školení pedagogů a správních zaměstnanců bylo provedeno dne 30. 08. 2017.
Školení preventivní požární hlídky bylo provedeno dne 30. 08. 2017.
Cvičný požární poplach s provedením evakuace žáků a personálu školy byl proveden
06. 09. 2017 (bez závad).
Kontrola BOZP
Datum kontroly – 20. 12. 2017
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.
Periodické školení pedagogů a správních zaměstnanců bylo provedeno dne 10. 11. 2016,
platnost školení je aktuální. Periodické školení vedoucích zaměstnanců bylo provedeno dne
30. 08. 2017.
Periodická revize elektroinstalace budovy ZŠ, MŠ a tělocvičny, sálu a příslušenství byla
provedena ve dnech 21.–23. 06. 2017, podle normy ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, je stále
aktuální.
Inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2014 byla provedena dne 21. 03. 2017, je
stále aktuální.
Pochůzkou objektu nebyly zaznamenány z hlediska dodržování BOZP žádné zjevné závady.
Závěry z roční prověrky BOZP ze dne 08. 12. 2016 byly odstraněny v plném rozsahu.
Kontrola provedena obcí Štítina
Datum kontroly – 18. 12. 2017
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. 2016 až 31. 12. 2016
Závěr kontroly – při kontrole příspěvkové organizace nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Kontrola provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
Datum inspekční činnosti – 02. 02. 2018
Předmět inspekční činnosti – kontrola oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích
základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních
povinností plátců pojistného, zaslání kopií záznamů o pracovních úrazech za období
01. 03. 2015 do 31. 12. 2017.
Závěr kontroly – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky, plátce dodržuje ustanovení § 10, § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ustanovení § 2, § 3, § 5, § 25 odst. 1, § 25 odst. 3 zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě
Objekt kontroly – školní jídelna – výdejna stravy při ZŠ
Datum kontroly – 03. 05. 2018
Předmět kontroly – plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen nařízení
č. 852/2004), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1169/2011, v zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
Závěr kontroly – z hlediska platné legislativy nebylo dodrženo následující:
1. v době kontroly byly potravinářské a jiné odpady ukládány do 2 košů, které nebyly zakryty
– závada odstraněna (koše byly nahrazeny uzavíratelnými nádobami s vhodnou konstrukcí),
2. povrchy kovových nožek 3 odkládacích stolků ve výdejně stravy jsou poškozené, taktéž
rezivějící povrchy radiátorů – závada odstraněna (stolky nahrazeny celonerezovými
stoličkami, radiátory natřeny). V rámci prevence vyměněn celonerezový stůl a nerezová skříň.
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě
Objekt kontroly – Mateřská škola
Datum kontroly – 03. 05. 2018
Předmět kontroly – plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve
vyhlášce č. 410/2005 S., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů,
v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů.
Závěr kontroly – z hlediska platné legislativy nebylo dodrženo následující:
1. v době šetření jsou matrace sloužící pro spánek dětí ukládány v regálech, prostěradla se
vzájemně dotýkají, není tak zajištěno oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě – závada
odstraněna výrobou nových oddělených regálů,
2. výměna lůžkovin probíhá 1 krát za měsíc, frekvence výměna lůžkovin 1 krát za měsíc
uvedena v provozním řádu, není tak zajištěna výměna ložního prádla dětí jednou za tři týdny
– závada odstraněna (opraven provozní řád, školnice MŠ informována o frekvenci výměny
lůžkovin 1 krát za tři týdny).
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ČÁST X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu
v Kč

Účelový
znak

Ukazatel

Neinvestiční dotace celkem

Poskytnuto
k 31. 12. 2017

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
kraje

Skutečně
použito
k 31. 12. 2017

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné
finanční
výpomoci při
finančním
vypořádání

15 259 599,00

0,00

15 241 801,00

17 798,00

14 904 778,00

0,00

14 904 778,00

0,00

10 686 574,00
15 000,00
4 203 204,00

0,00
0,00
0,00

v tom:
33353

33024

33038
33052

33065
33068

33070
33071
33073

33166
33435

33457

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:
a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobena
potřebám dětí a žáků – cizinců z tzv. třetích zemí na
rok 2017
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a
nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
z toho:
a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve
školním roce 2016/2017 – Excelence základních a
středních škol 2017 – I. Modul: ZŠ
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č.
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období
září – prosinec
Podpora výuky plavání v základních školách v roce
2017
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

10 686 574,00
15 000,00
4 203 204,00

0,00
0,00
283 248,00

0,00

208 271,00
74 977,00

283 248,00

0,00

208 271,00
74 977,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců
regionálního školství
z toho:

71 573,00

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

0,00

53 775,00

17 798,00

52 627,00

39 540,00

13 087,00

18 946,00

14 235,00

4 711,00
0,00

Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů,
osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o
udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí,
žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění
cizinců na rok 2017
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením a děti, žáky
a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden – srpen 2017 – modul B

0,00

0,00
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33457

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

0,00

Údaje o dotaci MŠMT v Kč:
ÚZ 33052

Přidělená dotace MŠMT

Platy:
Ostatní osobní náklady:
Zákonné odvody:
Fond kulturních a sociálních potřeb:
Ostatní náklady:
Celkem:

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

Vratka MŠMT

208 271

208 271

0

0

0

0

70 812

70 812

0

4 165

4 165

0

0

0

0

283 248

283 248

0

Údaje o dotaci MŠMT v Kč:
ÚZ 33073

Přidělená dotace MŠMT

Platy:
Ostatní osobní náklady:
Zákonné odvody:
Fond kulturních a sociálních potřeb:
Ostatní náklady:
Celkem:

Skutečně čerpáno
z dotace MŠMT

Vratka MŠMT

52 627

39 540

-13 087

0

0

0

17 893

13 444

-4 449

1 053

791

-262

0

0

0

71 573

53 775

-17 798

Dotace byla určena na zvýšení platového tarifu pro nepedagogické zaměstnance včetně mzdových náhrad souvisejících
s tímto navýšením.
U 1. splátky toto však nebylo možné. V praxi to znamenalo, že nepedagogičtí zaměstnanci, kteří čerpali řádnou dovolenou
v prázdninových měsících, pobírali náhradu platu. Proto jsme nuceni alikvotní část přidělené dotace vrátit.
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Neinvestiční dotace – přímé výdaje na vzdělávání
Účelový
znak

Prostředky
na platy

Zákonné
odvody

Příděl do
FKSP

OON

ONIV

NIV celkem

ÚZ 33353

10 686 574

3 638 537

213 732

15 000

350 935

14 904 778

Skutečné
čerpání

10 686 574

3 638 200

214 401

15 000

350 603

14 904 778

Účelový
znak

Prostředky
na platy

Zákonné
odvody

Příděl do
FKSP

OON

ONIV

NIV celkem

ÚZ 33073

52 627

17 893

1 503

0

0

71 573

Skutečné
čerpání

39 540

13 444

791

0

0

53 775

Účelový
znak

Prostředky
na platy

Zákonné
odvody

Příděl do
FKSP

OON

ONIV

NIV celkem

ÚZ 33052

208 271

70 812

4 165

0

0

283 248

Skutečné
čerpání

208 271

70 812

4 165

0

0

283 248

Celkové čerpání dotací ÚZ 33353, ÚZ 33073, ÚZ 33052 – přímé výdaje na vzdělávání
Účelový
znak

Prostředky
na platy

Zákonné
odvody

Příděl do
FKSP

Dotace

10 947 472

3 727 242

218 950

15 000

350 935

15 259 599

Skutečné
čerpání

10 934 385

3 722 456

219 357

15 000

350 603

15 241 801
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OON

ONIV

NIV celkem

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

Sociální
odvody

9 412 990,00

15 000,00

Pedagogové –
AP

136 866,00

Nepedagogové

Kategorie
Pedagogové

Nepedagogové chůva
Peněžní plnění
FKSP
celkem

Prostředky na
platy

Náhrady
za prvních
21 dní PN

Zdravotní
odvody

Zákonné
pojištění

Odvod do
FKSP

2 353 247,51

847 174,05

39 534,55

188 747,84

24 402,00

0,00

34 216,50

12 320,00

574,83

2 808,22

3 545,00

1 098 640,00

0,00

274 659,98

98 876,31

4 614,31

22 083,06

5 513,00

38 078,00

0,00

9 519,50

3 427,00

159,94

761,56

0,00

0,00

0,00

3 500,00

1 260,01

58,80

0,00

0,00

10 686 574,00

15 000,00

2 675 143,49

963 057,37

44 942,43

214 400,68

33 460,00

Zákonné
pojištění

Odvod do
FKSP

Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33 052)
Kategorie

Prostředky na
platy

OON

Sociální
odvody

Zdravotní
odvody

Náhrady
za prvních
21 dní PN

MŠ

36 000,00

0,00

9 000,00

3 239,55

151,20

720,00

0,00

ZŠ

157 271,00

0,00

39 317,74

14 154,60

660,54

3 145,42

0,00

ŠD

11 000,00

0,00

2 750,00

989,87

46,20

220,00

0,00

VS

4 000,00

0,00

1 000,00

360,04

16,80

80,00

0,00

208 271,00

0,00

52 067,74

18 744,06

874,74

4 165,42

0,00

celkem

Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33 073)
Kategorie

Prostředky na
platy

OON

Sociální
odvody

Zdravotní
odvody

Zákonné
pojištění

Odvod do
FKSP

Náhrady
za prvních
21 dní PN

MŠ

6 454,00

0,00

1 613,50

580,83

27,11

129,08

0,00

ZŠ

24 668,00

0,00

6 167,02

2 220,29

103,59

493,36

0,00

VS

8 418,00

0,00

2 104,50

757,45

35,36

168,36

0,00

celkem

39 540,00

0,00

9 885,02

3 558,57

166,06

790,80

0,00

Celkové čerpání přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33 353, ÚZ 33 052, ÚZ 33 073 )
Kategorie

Prostředky na
platy

OON

Sociální
odvody

celkem

10 934 385,00

15 000,00

2 737 096,25
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Zdravotní
odvody

Zákonné
pojištění

Odvod do
FKSP

Náhrady za
prvních 21
dní PN

985 360,00

45 983,23

219 356,90

33 460,00

Zaměstnanci a mzdové prostředky v regionálním školství v Kč
Druh činnosti
Pedagog.
pracovníci
Nepedagog.
pracovníci

Celkem

Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem

Mateřská
škola

Základní
škola

Školní
družina

Výdejna
stravy

Celkem

4,372

18,722

1,840

0,000

24,934

1 575 803

7 515 966

661 358

0,000

9 753 127

1,373

4,816

0,000

1,482

7,671

267 458

690 584

0,000

257 918

1 215 960

5,745

23,538

1,840

1,482

32,605

1 843 261

8 206 550

661 358

257 918

10 969 087

Zaměstnanci a mzdové prostředky podle profesí v Kč – vyjmuto ze mzdové regulace
Druh činnosti
Pedagog.
pracovníci
Nepedagog.
pracovníci

Mateřská
škola

Základní
škola

Školní
družina

Výdejna
stravy

Celkem

Průměrný počet
zaměstnanců

0

0

0

0

0

Platy zaměstnanců
celkem

0

0

0

0

0

0,167

0

0

0

0,167

34 702

0

0

0

34 702

0

67 000

0

0

67 000

34 702

67 000

0

0

101 702

Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem

Vyplacené ost. platby za provedenou práci
Platy a ost. platby za provedenou práci

Jedná se o pozici chůvy v mateřské škole, která byla v období únor – červen financována z prostředků kraje.
V období září – prosinec byla financována z prostředků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Za toto období byla vyjmuta
ze mzdové regulace.

Členění dle profesí pedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč
Druh činnosti
Učitelé

Vychovatelé

Asistenti
pedagoga

Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem

Mateřská škola

Základní škola

Školní družina

4,372

17,972

0,000

22,344

1 575 803

7 379 100

0

8 954 903

0,000

0,000

1,84

1,84

0

0

661 358

661 358

0,000

0,75

0,000

0,75

0

136 866

0

136 866
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Celkem

Členění dle profesí nepedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč
Druh činnosti
Provozní
zaměstnanci

Chůva

Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Platy zaměstnanců
celkem

Mateřská škola

Základní škola

Výdejna stravy

Celkem

1,000

4,816

1,482

7,298

194 678

690 584

257 918

1 143 180

0,373

0,000

0,000

0,373

72 780

0

0

72 780

Čerpání ONIV
Plavání2

27 737,00 Kč

DVPP3

7 318,87 Kč

Kooperativa4

45 983,23 Kč

Učební pomůcky, učebnice

74 416,00 Kč

Ochranné pomůcky

7 990,00 Kč

Náhrady za prvních 21 dní PN

33 460,00 Kč

5

Jiné sociální náklady

3 800,00 Kč

Materiál

0,00 Kč

Materiál DHM

149 898,00 Kč

CELKEM

350 603,10 Kč

2

Povinné plavání žáků – příspěvek na přímé náklady za plaveckou výuku.
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků.
4
Kooperativa – zákonné pojištění zaměstnanců pro případ pracovního úrazu (4,2 ‰ z hrubé mzdy za předchozí
čtvrtletí).
5
Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců.
3
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Průměrný měsíční plat v Kč

35 000
30 000

učitelé ZŠ

25 000

učitelé MŠ

20 000

provozní pracovníci ZŠ

15 000

provozní pracovníci MŠ
zaměstnanci výdejny stravy

10 000

vychovatelé ŠD

5 000

asistent pedagoga

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v roce 2017:
učitelé ZŠ – 34 216,- Kč
učitelé MŠ – 30 036,- Kč
vychovatelé ŠD – 29 953,- Kč
ostatní pedagogové ZŠ (asistent pedagoga) – 15 207,- Kč
provozní pracovníci ZŠ – 11 949,- Kč
provozní pracovníci MŠ – 16 223,- Kč
obchodně provozní pracovníci výdejny stravy – 14 503,- Kč
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele v roce 2017
Výnosy:
Dotace Obecního úřadu Štítina
Neinvestiční příspěvek na provoz
Investiční příspěvek
Tržby z pronájmu tělocvičny, sálu a nápojových automatů
Tržby za příspěvky za obědy
Bankovní úroky
Získané sponzorské dary
Ostatní výnosy z činnosti – dar
Zaúčt. odpisy minulých let (Vyhl. č. 549/2004 Sb.)
Výnosy celkem:
Náklady na provoz celkem:

3.800.000,00 Kč
3.800.000,00 Kč
0,00 Kč
210.426,00 Kč
96.525,00 Kč
1.448,31 Kč
54.000,00 Kč
6.953,51 Kč
124.548,00 Kč
4.115.352,82 Kč
3.991.811,99 Kč

Hospodářský výsledek: účetní zisk 123.540,83 Kč.
Výnosy a náklady jsou součástí příloh 2 a 3 této zprávy.
Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 21. 02. 2018 schválilo hospodářský
výsledek s tím, že zisk z roku 2017 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 2017 – je uložena u ředitele školy.
Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017 (BRUTTO):
56.389.937,14 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
7.785.624,27 Kč
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2017:
• software
Jmění účetní jednotky (401):
Hodnota majetku po odpisech (NETTO)

54.118,20 Kč
54.118,20 Kč

46.202.606,87 Kč

Fondy účetní jednotky:
2.349.605,31 Kč
Stav fondů k 31. 12. 2017:
• Fond odměn (411)
10.000,00 Kč
• Fond kulturních a sociálních potřeb (412)
178.104,69 Kč
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 28.141,49 Kč
• Rezervní fond z ostatních titulů (414)
1.153.216,09 Kč
• Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)
980.143,04 Kč
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Fond odměn
Nebyl 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).
Pořízení hmotného majetku (§ 5) – 5 149,- Kč
Příspěvek na stravování (§ 7) – 55 794,- Kč
Příspěvek na dovolenou a rekreaci (§ 8) – 59 240,- Kč
Kultura, tělovýchova a sport (§ 9) – 5 681,- Kč
Příspěvek na životní pojištění (§ 12a) – 10 200,- Kč
Příspěvek odborové organizaci (§ 13) – 1 369,- Kč
Dary peněžní (§ 14 – životní výročí, odchod do starobního důchodu) – 14 000,- Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Nebyl čerpán.
Rezervní fond z ostatních titulů
Získané sponzorské dary ve výši 54 000,- Kč jsou automaticky převedeny do toho fondu.
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 208 295,63 Kč (Erasmus+).
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 391 051,01 Kč (Inovace ve
výuce).
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Tvorba fondu – odpisy ve výši 124 548,- Kč a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016
ve výši 135 932,75 Kč (převod z rezervního fondu).
Fond byl čerpán ve výši 699 671,- Kč – spoluúčast školy na financování výměny oken a
výměny svítidel v tělocvičně školy.
Na kalendářní rok 2018 byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši
3.440.000,- Kč. Dále bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 600.000,Kč účelově určeného na vybavení sálu a salonku ZŠ klimatizací.
Vývoj provozní dotace poskytnuté zřizovatelem školy – Obcí Štítina
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2015

2016

2017

2018

přidělená dotace

ČÁST XI.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Počet zúčastněných
Název programu

Způsob zapojení

-

-

žáků (dětí)

pedagogů

ostatních
zam.

-

-

-

I.
Škola realizuje aktivity v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
výzvy č. 02_ 16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ I. – „Inovace ve výuce“. Registrační číslo projektu je
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005965. Celková způsobilé výdaje činí 1.136.068,- Kč. Fyzická
realizace projektu probíhá v období od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2019.
Aktivity projektu:
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 1 šablona = 1 blok doučování
– 16 hodin pro 3 žáky (celkem 20 šablon).
• Nové metody ve výuce na ZŠ varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická
gramotnost) – 1 šablona = 1 blok spolupráce učitelů při přípravě a realizaci minilekce
(celkem 11 šablon).
• CLIL ve výuce na ZŠ – 1 šablona = 2 absolventi pěti ucelených bloků spolupráce
učitelů̊ při přípravě̌ a realizaci CLIL v celkové délce 30 hodin vzdělávání každého
pedagoga (celkem 1 šablona).
• Tandemová výuka na ZŠ – 1 šablona = 2 absolventi deseti ucelených bloků vzájemné
spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
(celkem 8 šablon).
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty:
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze) – 1 šablona = 1 absolvent 16
hodinového vzdělávacího programu DVPP (celkem 72 šablon).
• Chůva – personální podpora MŠ – 1 šablona = 1 měsíc při úvazku 0,5 (celkem 20
šablon).
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro
MŠ) – 1 šablona = 2 absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý
v délce 16 hodin (celkem 1 šablona).
Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

Celkové způsobilé výdaje projektu
Dotace
z toho z Evropského sociálního fondu, tj.
z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z Národního fondu [§ 44 odst. 2 písm.
f) rozpočtových pravidel]
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze
státního rozpočtu na část národního
spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j)
rozpočtových pravidel]
44

1 136 068,00
1 136 068,00

Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)
100

965 657,79

85

170 410,21

15

Prostředky poskytnuté v režimu de minimis dle
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článku 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis

-

Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2017:
Poskytnutá 2. záloha dotace v roce 2018:

681 640,80 Kč
454 427,20 Kč

Vyčerpaná dotace v roce 2017:
Vyčerpaná dotace v roce 2018:
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:
Celková nevyčerpaná částka dotace:

290.589,79 Kč
248.209,22 Kč
538.799,01 Kč
597.268,99 Kč

Čerpání dotace v roce 2017:
Mzdové náklady:
DVPP:
Čerpání dotace v roce 2018:
Mzdové náklady:
DVPP:

290.589,79 Kč
114.339,79 Kč
176.250,00 Kč
248.209,22 Kč
189.459,22 Kč
58.750,00 Kč

-

Realizované aktivity ve školním roce 2017/2018:
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 10 šablon.
• Nové metody ve výuce na ZŠ varianty – 6 šablon.
• CLIL ve výuce na ZŠ – 1 šablona.
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – 32 šablon.
• Chůva – personální podpora MŠ – 10 šablon.
II.
Škola se podílí na aktivitách projektu ve specifickém cíli 2 realizovaných Pedagogickou
fakultou Ostravské univerzity v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj
rozvoje klíčových kompetencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660).
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových
didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Spolupráce probíhá formou
zapojení cílové skupiny a ověřováním výstupů projektu. Realizace projektu probíhá od 01. 11.
2016 a předpokládané ukončení realizace je stanoveno na 31. 10. 2019.
III.
Zaměstnanci školy – Mgr. Bc. Libor Klubal a Mgr. Eva Klubalová se ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy
podílejí na řešení koncepčních projektů MŠMT. Jedná se o dva projekty – Podpora rozvoje
informatického myšlení a Digitální gramotnost. Oba projekty nastavují budoucí podobu
RVP, které bude závazné pro všechny školy v ČR. Konkrétně se jedná o výuku předmětu
Informatika, kdy jsou již ve výuce na naší škole aplikovány nové metody a postupy výuky
s robotickými pomůckami. V rámci druhého projektu (Digitální gramotnost) se jedná o cílené
využití ICT technologií ve výuce jiných předmětů. Naše škola řeší předměty matematika a
přírodopis.
V dalším školním roce se budou ve všech třech zmíněných předmětech využívat nejnovější
metodické materiály. Patříme tak mezi vybranou skupinu škol, které mají možnost vzdělávat
žáky podle nejnovějších metod a postupů.
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IV.
Mateřská škola realizuje projektové aktivity v rámci programu Erasmus+, název Morální
hodnoty a oslavy pro předškolní vzdělávání (registrační číslo 2016-1-CZ01-KA219023862_1). Celková výše přiděleného grantu činí 25 125 €. V rámci této dotace byly
realizovány zahraniční výjezdy pro pedagogické zaměstnance, kteří se podíleli na výukových
aktivitách, finanční prostředky dále sloužily k proplacení administrativních úkonů spjatých
s projektem a k celkové realizaci a implementaci projektu. Do projektu se přihlásily celkem
čtyři země – Česká republika, Turecko, Itálie a Bulharsko. Tento projekt měl za úkol porovnat
a inovovat školní kurikula právě s tematikou rozvoje etických a morálních hodnot
u předškolních dětí. Výstupem jsou webové stránky, on-line kurzy pro učitele či podpůrné
publikace nejen pro vzdělávací instituce a učitele mateřských škol, ale také pro rodiče a jejich
děti.
Zpráva o průběhu a ukončení projektu je součástí přílohy č. 16 této výroční zprávy.
Souhrnný rozpočet projektu
Rozpočtové položky
Celková výše přiděleného grantu
Projektové řízení a organizace
12 000,00
Mezinárodní projektová setkání
0,00
Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
0,00
Organizace diseminačních akcí
0,00
Cestovní náklady
4 125,00
Pobytové náklady
9 000,00
Jazyková podpora
0,00
Mimořádné náklady (cesta z nejvzdálenějších a
0,00
zámořských území)
Náklady na účastníky se specifickými potřebami
0,00
Mimořádné náklady
0,00
Mimořádné náklady (finanční záruka)
0,00
Celková výše přiděleného grantu
25 125,00
Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2016:
Poskytnutá 2. záloha dotace v roce 2017:
Doplatek po ukončení dotace v roce 2018:

15 075,00 €
5 025,00 €
5 025,00 €

Vyčerpaná dotace v roce 2016:
Vyčerpaná dotace v roce 2017:
Vyčerpaná dotace v roce 2018:

1 368,64 €
11 013,57 €
12 754,49 €

Celková čerpaná částka dotace:
25 136,70 €
Přečerpaná částka dotace:
11,70 €
(bude uhrazena z neinvestičního příspěvku na provoz školy)
Projektové řízení a organizace
Cestovné
Učební pomůcky
Celkem

650,40
11 416,30
12 066,70
Cestovní a pobytové náklady

Bulharsko
Itálie

3 501,00
4 898,00
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Turecko
Celkem

4 671,00
13 070,00

Celková čerpaná dotace

25 136,70

Celkové čerpané náklady v roce 2016 činí 36 543,- Kč.
Celkové čerpané náklady v roce 2017 činí 298 027,- Kč.
Celkové čerpané náklady v roce 2018 činí 325 176,- Kč.
Celkové čerpané náklady v průběhu dotace činí 659 746,- Kč.
Podrobné rozčlenění jednotlivých položek je součástí výroční zprávy o hospodaření školy
za rok 2017 – je uložena u ředitele školy.
V.
Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2018 (II. etapa) – ÚZ 33070
Kvantitativní indikátor:
počet km pro cestu z místa
poskytování vzdělávání do
Dotace ONIV celkem
Výše dotace na 1 km
místa výuky plavání a zpět,
(v Kč)
včetně přístavných km a
čekací doby, a to v rámci
ČR
920 km
35 Kč
32.200 Kč
Účelem dotace je platba za dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování
vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to
v rámci České republiky. Dotace je určena jen na ostatní neinvestiční výdaje. V případě, že
skutečně uhrazená cena za 1 km bude nižší než částka poskytnuta MŠMT, je škola povinna
příslušný rozdíl vrátit zpět Krajskému úřadu.
Účelem dotace je finanční úleva zákonným zástupcům.
Škola požádala o dotaci prostřednictvím
webové aplikace na adrese: https://isplavani.msmt.cz.
Poskytnutá dotace byla ve výši 32.200,00 Kč.
Skutečné náklady byly ve výši 32.438,00 Kč.
Rozdíl ve výši 238,00 Kč bude uhrazen z neinvestičního příspěvku na provoz školy.
Vyúčtování dotace MŠMT a Závěrečná zpráva jsou součástí přílohy č. 4 této zprávy.
VI.
Škola je dále zapojena do programů:
Ovoce a zelenina do škol – jedná se o projekt Státního zemědělského intervenčního fondu,
jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Mléko do škol – jedná se o projekt Státního zemědělského intervenčního fondu, jehož cílem
je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
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. A a 1. B třídy
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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
pedagogů ostatních
(dětí)
-

-

-

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
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
Klub rodičů při MŠ
Ostroj a. s.
Ostroj a. s.
Sponzorské dary

Název projektu
Příspěvky na mimoškolní aktivity
žáků (jízdné, startovné, poplatky)
Odměny – soutěže, pochvaly
Drobný spotřební materiál
DDHM
Den dětí
Strašidelná show
Mobilní dopravní hřiště
Příspěvky AŠSK
Exkurze
LVK
Vybavení zahrady MŠ
5 ks obráběcích strojů
Technická stavebnice MERKUR M8
Rezervní fond z ostatních titulů (414)
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Finanční prostředky v Kč
Celkem
Využité
6.444,00

6.444,00

31.922,00
2.758,00
0,00
14.072,00
10.533,00
5.750,00
700,00
3.000,00
11.634,00
50.000,00
146.390,00
3.696,00

31.922,00
2.758,00
0,00
14.072,00
10.533,00
5.750,00
700,00
3.000,00
11.634,00
0,00
146.390,00
3.696,00

54.000,00 Kč

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 byl zvolen pedagogickými pracovníky naší
školy. Tříleté funkční období členů školské rady skončilo k 11. 12. 2016. Volby do školské
rady se konaly v listopadu a prosinci 2016. Nově zvolená tříčlenná školská rada byla zřízena
ke dni 07. 12. 2016, a tím došlo ke zrušení zřizovací listiny školské rady ze dne 11. 12. 2013.
Za pedagogické zaměstnance školy byl zvolen Mgr. Petr Drkal, z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků paní Michaela Kupková a za zřizovatele Mgr. Alexandra Hoňková, která na
základě volby členů školské rady zastává rovněž funkci předsedkyně školské rady.
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 změn a dodatků ŠVP, Výroční zprávy o činnosti školy za rok
2016/2017, Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017, Návrhu rozpočtu na rok 2018,
Výroční zprávy o hospodaření školy za 1. pololetí 2018 a nového Školního řádu. Dalšími
tématy bylo projednání výběrových a poptávkových řízení, oprav, údržby a investičních
záměrů školy, dokumentace školy, výsledků inspekčních kontrol, inspekční zprávy České
školní inspekce, personálního obsazení a organizačních záležitostí školy. Je plně funkčním
prostředníkem mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Ve školním roce 2017/2018 se
školská rada sešla pětkrát (09. 10. 2017, 02. 02. 2018, 12. 06. 2018, 30. 07. 2018, 28. 08.
2018). Jejich zasedání se vždy zúčastnil i ředitel školy. 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 pravidel pro čerpání prostředků FKSP 2018,
• projednání plánu DVPP,
• tvorba interní směrnice o cestovních náhradách,
• tvorba a dodatky interní platové směrnice, změny a stanovení nenárokových složek platu,
• 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),
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• 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.
Spolupráce se SRPŠ
Spolupráce školy se Sdružením rodičů a přátel školy si klade za cíl pomoci při vytváření
optimálních podmínek pro žáky, aby mohli úspěšně studovat. V souladu se svými stanovami
se Sdružení podílelo na finančním oceňování žáků za vzornou reprezentaci školy, hradilo
náklady spojené s účastí žáků na soutěžích a dále proplatilo aktivity, které si škola nemůže
dovolit financovat. Celkové výnosy činily 139.414,00 Kč (převod zůstatku 34.381,00 Kč,
příspěvky 82.500,00 Kč, zisk z organizace akcí 22.533,00 Kč). Celkové náklady činily
86.813,00 Kč.
Spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci charitativní podpory
Podporovanými organizacemi a osobami byly: Fond Sidus o. p. s., Život dětem, Pesos o.p.s.,
Liga proti rakovině, ZOO Ostrava.
Spolupráce s jinými organizacemi
Organizace, s kterou PO spolupracuje
Agentura Pernštejni
AŠSK ČR
CzechBeast Gym Opava
Česká obec legionářská
Česká televize Ostrava
ČŠI
Dětský domov v Karviné
Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře
Domov seniorů Bílá Opava
Dopravní hřiště.eu
Dům zahraniční spolupráce
Handicapoviny z. ú.
HZS MSK
JE Dukovany
Katechetické a pedagogické centrum
KVIC
KVV Ostrava
Magistrát města Opavy
MSŠZe a Vyšší odborná škola Opava
Multikino Cinestar

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
vzdělávací pořad
sportovní soutěže
sportovní lekce
přednášky
Bludiště
testování
vzájemná spolupráce
charita, kulturní vystoupení
charita, kulturní vystoupení
Dopravní výchova – mobilní dopravní hřiště
Erasmus+
Joy Run
požární prevence – Dráček Hasík, soutěže
exkurze
přednášky
vzdělávací kurzy
Wolfram
dopravní výchova, soutěže
Advent na zemědělské škole
filmová představení
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Ostroj a. s.
Plavecká škola Hastrmánek
Policie ČR

Štivadlo, Vítání občánků, Setkání s dříve
narozenými, Před sušedovym zeleny ořech,
Zpívání u vánočního stromu
přednášky, knihovnické lekce
knihovnické lekce
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí
exkurze, podpora soutěží
plavecký výcvik
přednášky, vzdělávací pořady

PPPP Ostrava

Intervenční program, přednášky

SCIO
SDH Štítina
Slezské divadlo Opava
Slezské gymnázium Opava
Slezské zemské muzeum
SmVaK Ostrava
Střední škola hotelnictví a služeb
SVČ Opava
Svět techniky Ostrava
Technické služby Opava
TEVA Pharmaceuticals ČR s. r. o.
TJ Tatran Štítina
VIDA! Brno
ZOO Ostrava
ZUŠ Háj ve Slezsku
ZZS MSK
53. pluk průzkumu a EB Opava

testování
Den dětí, S lampiony na strašidla, Vánoční trhy
divadelní představení pro žáky
Projekt Emise
výstavy
Strom života
exkurze
soutěže, přehlídky
exkurze, vzdělávací programy
plavecký výcvik
exkurze
mládežnické fotbalové turnaje
exkurze
exkurze a soutěže
koncerty žáků
Den otevřených dveří tísňové linky 155
branný závod, pietní akt gen. Heliodora Píky

Obecní spolky
Obecní úřad Štítina
Okresní knihovna P. Bezruče
Ostravská univerzita
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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 odst. 3 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.
S výroční zprávou o činnosti školy byli zaměstnanci školy seznámeni dne 10. 09. 2018.

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. Petr Drkal
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2017/2018 dne
12. 09. 2018 a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy
a na přístupném místě ve škole.

……………………………
Mgr. Alexandra Hoňková

……………………………
Mgr. Petr Drkal

……………………………
paní Michaela Kupková
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…………………………
Mgr. Daniel Matyášek
ředitel školy

Zpracoval dne: 05. 09. 2018
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Přílohy
Příloha č. 1: Harmonogram akcí školního roku 2017/2018
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01. 09.
04. 09.
13. 09.
15. 09.
25.–29. 09.
26. 09.
29. 09.
29. 09.
02. 10.
03. 10.
04. 10.
05. 10.
06. 10.
09. 10.
11. 10.
17. 10.
17. 10.
19. 10.
19. 10.
23. 10.
25. 10.
27. 10.
31. 10.
01. 11.
02. 11.
02. 11.
06. 11.
07. 11.
07. 11.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

08. 11.
09. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
16. 11.
18. 11.
20. 11.
21. 11.
25. 11.
27. 11.
27. 11.

ü 28. 11.
ü 30. 11.
ü 30. 11.

Časopis „Štítek“ – informační brožura MŠ
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Výborová schůze klubu rodičů MŠ
Adaptační den – 6. A, 6. B třída
„Mixhér“ – školní projekt MŠ
Členská schůze klubu rodičů MŠ
Prezentace 5. A třídy k státnímu svátku (28. září) – všichni
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál
Minizoo Opava – exkurze – 1. A, 1. B třída
Návštěva knihovny – Místa Evropy – 7. třída
Návštěva knihovny – beseda s autorem P. Dvořákovou – 5. A, 5. B třída
„Italský den prarodičů“ – prezentace projektu Erasmus+
„Bramboriáda“ – ukázková hodina v MŠ
Jednání školské rady
Přírodovědný klokan – 8. a 9. třída
Školení z fyziky – projekt Emise
„Tři vlasy děda vševěda“ – divadelní soubor Taraba – MŠ
Návštěva knihovny – České báje a pověsti – 4. třída
„LiStOVáNí“ – kulturní pořad – 5.–9. třída
Návštěva knihovny – Karel IV. – 5. A třída
Prezentace 6. A třídy k státnímu svátku (28. říjen) – všichni
Lampiónový průvod – program ZŠ
Strašidelná show – pro veřejnost
„Krejčík Honza“ – divadelní představení – 1. A, 1. B třída
Plenární schůze SRPŠ
Třídní schůzky a konzultační hodiny
Soutěž mladých zoologů – vybraní žáci
Halový turnaj v kopané – okresní kolo 6. tříd
Policejní pohádky hrou – krajská soutěž – 1. místo T. Onderková,
A. Stašková, M. Šimečková, J. Zapletal
Informa 2017 – prezentační výstava středních škol – 9. třída
Velký svět techniky – 2., 4. třída
„Pohlednice a známka“ – školní projekt MŠ
„O koblížkovi“ – ochotnické divadlo Taraba – MŠ
Pedagogická porada – hodnocení 1. čtvrtletí
Prezentace 9. třídy k státnímu svátku (17. listopad) – všichni
„Královská hostina“ – hudební naučný pořad – MŠ
Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. B třída
Vzdělávací akce z chemie – projekt Emise
Mikulášský mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
„Zdravý nemocný“ – divadelní představení – 7. třída
Exkurze na Střední průmyslové škole stavební – vybraní žáci 8. a 9.
třídy
Návštěva knihovny – Astrid Lindgrenová – 3. A třída
„W. Shakespeare“ – divadelní představení – 8., 9. třída
„Topík“ – využití digitálních technologií ve školních projektech –
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ü
ü
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ü
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ü

03. 12.
05. 12.
05. 12.
05. 12.
05. 12.
06. 12.
07. 12.
07.–08. 12.
08. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

19. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
03.–04. 01.
09. 01.
11. 01.
11. 01.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

15. 01.
16. 01.
17. 01.
20. 01.
22.–26. 01.
24. 01.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

25. 01.
27. 01.
29. 01.
29. 01.
30. 01.
31. 01.
01. 02.
02. 02.
03. 02.

krajské kolo 1. místo PROJEKT BEZPEČNÝ INTERNET
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu – Malá Bejatka a MŠ
Mikulášská nadílka v mateřské škole
Mikuláš pro 1. stupeň
Návštěva knihovny – Starý Egypt a Egypťané – 6. B třída
Předvánoční dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. B
Mikulášský koncert ZUŠ Háj ve Slezsku – MŠ
Strom života – vzdělávací pořad – 7. třída
Envofórum 2017 – projekt Emise
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 9. třída
Návštěva knihovny – Vánoce – 2. třída
Předvánoční dílna pro žáky a jejich rodiče – 1. A
Návštěva knihovny – Starý Egypt a Egypťané – 6. A třída
„Vánoční pozdravy“ – videokonference v rámci projektu Erasmus+
Bajky – generálka vystoupení
Vánoční trhy pro veřejnost
Bajky – vystoupení žáků pro veřejnost
Vánoční fotbalový turnaj žáků – tělocvična školy
Audit hospodaření školy zřizovatelem
Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů v Kravařích a
v Opavě
„Štítinský slavíček“ – školní kolo pěvecké soutěže
Roční kontrola BOZP a PO
„Gazdina roba“ – divadelní představení – 8., 9. třída
Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň
Vánoční nadílka v MŠ
„Počteníčko“ – školní projekt MŠ a ŠD
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo
Rozloučení se s kalendářním rokem 2017 – sál školy – všichni
Konzultační pohotovost
Florbal cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída
Hravá věda – MŠ
Schůzka pro zákonné zástupce ohledně výběru dalšího stupně
vzdělávání, informace k přijímacímu řízení
„Popelka“ – divadelní představení – 1. A, 1. B, 2., 3. A, 3. B třída
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 31. místo G. Mlčková
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 8. a 9. třída
Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
„Mazurka a spol.“ – školní projekt MŠ
Okresní kolo matematické olympiády – 1. místo J. Grussmann,
24. místo E. Johančíková.
Pedagogická porada – hodnocení 1. pololetí
Maškarní ples MŠ a ŠD
Exkurze na Střední škole hotelnictví a služeb – 9. třída
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 22. místo A. Mrákotová
Strom života – vzdělávací pořad – 6. A třída
Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2017/2018
Slezské zemské muzeum – exkurze – 4. třída
Jednání školské rady
Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
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ü 06. 02.
ü 07. 02.
ü 07. 02.
ü 07. 02.
ü 08. 02.
ü
ü
ü
ü
ü

09. 02.
10. 02.
12. 02.
12.–16. 02.
13. 02.

ü
ü
ü
ü

13. 02.
13. 02.
14. 02.
14. 02.

ü 14. 02.
ü 16. 02.
ü 19. 02.
ü 20. 02.
ü 20. 02.
ü 23. 02.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

23. 02.
24. 02.
26. 02.
27. 02.
28. 02.
28. 02.
01. 03.
02. 03.
10. 03.
13. 03.
16. 03.

ü 16. 03.
ü 16. 03.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

17. 03.
17. 03.
19. 03.
21. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.

Školení z chemie – projekt Emise
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A třída
Nebezpečí kyberšikany II. – preventivní program PPPP Ostrava – 7.
třída
Školní soutěž ve šplhu na tyči – 1.–9. třída
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo
27. místo N. Glabazňová
Strom života – vzdělávací pořad – 6. B třída
Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
Recitace – školní kolo
Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. třídy
Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP
Ostrava – 8. třída
Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída
Konec masopustu – rej masek – MŠ
„Zimní pohádka“ – divadelní soubor Berušky – MŠ
Nebezpečí kyberšikany I. – preventivní program PPPP Ostrava – 5. A,
5. B třída
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. B třída
Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2., 6. A,
6. B třída – I
Recitace – okrskové kolo v Kravařích – postoupila M. Zíková,
J. Vaňková
Talenty pro firmy „T-PROFI“ – 5. místo – J. Bittner, J. Gebauer,
J. Grussmann
Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň
Olympijské studio v sále školy – semifinále hokejového turnaje – 1.–9.
třída
Recitace – okrskové kolo v Opavě
Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
Preventivní vlak – preventivně-výchovná činnost – 7., 8., 9. třída
Turnaj v piškvorkách – finále
„Hezky jazyk česky“ – školní projekt MŠ
„Hezky jazyk česky“ – prezentace projektu Erasmus+
Výborová schůze klubu rodičů MŠ
Intervenční program – 7. třída
Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy
Veselé zoubky – preventivní akce – 1. A, 1. B
Matematický klokan – 2.–9. třída – 4. místo J. Grussmann v krajské
statistice
Recitace – okresní kolo – M. Zíková, J. Vaňková
Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2., 6. A,
6. B třída – II
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka
„Cesta za králem trollů“ – návštěva multikina Cinestar – 5. A třída
Velká cena ZOO – vybraní žáci školy
Canisterapie – 5. A, 5. B, 6. A, 6. B
Den otevřených dveří v MŠ
Vystoupení souboru Malá Bejatka – Mlýn U vodníka Slámy
Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara
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ü 27. 03.
ü 27.–28. 03.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

28. 03.
29. 03.
03. 04.
03. 04.
04. 04.
06. 04.
06. 04.
07. 04.

ü 08. 04.
ü 09. 04.
ü 09. 04.
ü 09. 04.
ü 10. 04.
ü 10. 04.
ü
ü
ü
ü

11. 04.
11. 04.
11. 04.
12. 04.

ü 12. 04.
ü 13. 04.
ü 14. 04.
ü 15. 04.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

17. 04.
17. 04.
17. 04.
17. 04.
18. 04.
18. 04.
19. 04.
19. 04.
19. 04.
20. 04.
23. 04.
23. 04.
24. 04.
24 .04.
24. 04.
26. 04.

„Králíček Petr“ – návštěva multikina Cinestar – 4. třída
Divadelní lízátko 2018 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů
„Naše babi“ – divadelní hra žáků školy
„Žabí princ“ – loutková hra žáků školy
Poděkování zástupců SRPŠ ke Dni učitelů
Společné setkání s Dětským domovem v Karviné – MŠ
Prezentace o Austrálii v anglickém jazyce – 6.–9. třída
Třídní schůzky a konzultační hodiny
Sokolníci – vzdělávací pořad – MŠ
Pythagoriáda – školní kolo – 5.–8. třída
Návštěva seniorů z Domova Bílá Opava – MŠ
„Žabí princ“ – loutková hra žáků školy – divadelní přehlídka Opavská
rolnička 2018
Velká cena ZOO – finálové kolo – 9. místo – E. Hřivňacká,
J. Hlavicová, V. Hoňková, K. Rádková
Intervenční program – 7. třída
„Proč? Svět v otázkách a odpovědích – vzdělávací program – Velký
svět techniky – 5. A třída
„Jak se chovat v přírodě“ – divadelní soubor Berušky – MŠ
Zápis žáků do 1. třídy
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
MŠ, 1. stupeň
Vybíjená – okrskové kolo – 5. A, 5. B
„Limonádový Joe“ – divadelní představení – 6. A, 6. B. třída
Pomáhat a chránit – přednáška Policie ČR – 3. A, 3. B, 4. třída
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
2. stupeň
Zahájení plaveckého výcviku – 2., 3. A, 3. B, 4. třída
Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže
postup 3 žáků – E. Riedlová, J. Vaňková, M. Zíková
Opavský skřivánek – zkouška s cimbálovou muzikou
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
pro veřejnost
Mobilní dopravní hřiště – 1.–3. třída
Odznak všestrannosti 2018 – vybraní žáci 6.–8. tříd
Štítina má talent – vyřazovací kolo
Okresní kolo matematické olympiády – A. Kudelová
Malý fotbal – 7. –9. třída
Pedagogická porada – hodnocení 3. čtvrtletí
Návštěva knihovny – Doporučené tituly pro 5.–6. třídu – 5. A třída
Intervenční program – 7. třída
Štafetový pohár – vybraní žáci školy
Den Země – MŠ
„V husí kůži“ – návštěva multikina Cinestar – 5. B, 6. B třída
Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka
Den Země – 1.–9. třída
„Králíček Petr“ – návštěva multikina Cinestar – 6. A třída
„Zlaté ručičky“ – školní projekt MŠ
Slezské zemské muzeum – exkurze – 1. A, 1. B třída
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ü 27. 04.
ü 29. 04.
ü
ü
ü
ü

30. 04.
30. 04.
30. 04.
30. 04.

ü
ü
ü
ü

30. 04.
02.–11. 05.
03. 05.
04. 05.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

07. 05.
07. 05.
08. 05.
08. 05.
10. 05.
11. 05.
11. 05.
14. 05.
14. 05.
14. 05.
15. 05.
15. 05.
15. 05.
16. 05.
16. 05.
18. 05.
18. 05.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

20. 05.
21. 05.
22. 05.
22. 05.
23. 05.
23. 05.
24. 05.

ü 24. 05.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

25. 05.
25. 05.
28. 05.
28. 05.
28. 05.
28. 05.

Pietním akt obce legionářské – Malá Bejatka
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
Štivadlo
„Sedlický ranč“ – MŠ
„Filipojakubský den je kouzly opojen“ – MŠ
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (1. květen) – všichni
„Proč? Svět v otázkách a odpovědích – vzdělávací program – Velký
svět techniky – 5. B třída
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky
„Strom.cz“ – školní projekt MŠ
Zápis do MŠ
Opavský skřivánek – finálové kolo pěvecké soutěže
I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: E. Riedlová – 2. místo
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: J. Vaňková – 2. místo,
M. Zíková – 3. místo
Zahájení plaveckého výcviku – MŠ
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (8. květen) – všichni
„Nejrychlejší Štítiňák“ – soutěž pro veřejnost
„Štítinský snajper“ – soutěž pro veřejnost
Návštěva knihovny – Slušné chování – 7. třída
„Štítina má talent“ – finálové kolo pro veřejnost
Den matek – kulturní program pro veřejnost
„Staré pověsti české“ – MŠ, 1.–9. třída
Den otevřených dveří tísňové linky 155 – 6. B třída
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky
Školní výlet – Chotěbuz – MŠ
Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 3. A, 3. B třída
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. A třída
Český den proti rakovině
Školní výlet – Hradec Nad Moravicí – 2. třída
Intervenční program – 7. třída
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
okolní školy
Vítání občánků – program školy – MŠ
Návštěva knihovny – Astrid Lindgrenová – 3. B třída
Návštěva knihovny – Analfabeta Negramotná – 2. třída
Školní výlet – Archeoskanzen a Helfštýn – 4. a 7. třída
Školní výlet – Mlýn U vodníka Slámy – MŠ
Májový koncert ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku – MŠ
„Průzkumnická výprava do Afriky“ – divadelní představení Letadlo –
MŠ
„Živá voda“ – literární soutěž
kategorie K1 – 1. místo Karolína Popková,
kategorie K2 – 1. místo Amálie Vaňková
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. B třída
Sportovní lekce v CBG Opava – začátky crossfitu – 6. B
Návštěva knihovny – Opavské pověsti – 4. třída
Intervenční program – 7. třída
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky
Pythagoriáda pro 5. ročník – okresní kolo
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ü 28. 05.
ü 29. 05.
ü 29. 05.
ü 29. 05.
ü 29. 05.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

30.–31. 05.
30. 05.
01. 06.
01. 06.
02. 06.
06. 06.
06. 06.
07. 06.
07. 06.
07. 06.
08. 06.
11. 06.
12. 06.
12. 06.
13. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.

ü 16. 06.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

18. 06.
18. 06.
19. 06.
19. 06.
19. 06.
20. 06.
20. 06.
20. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
22. 06.
22. 06.
23. 06.
23. 06.

8. místo J. Gebauer, 26. místo J. Grussmann, A. Mik – celkem 96
účastníků
Členská a výborová schůze klubu rodičů MŠ
Pythagoriáda pro 6. ročník – okresní kolo
J. Stránský
Školní výlet – Praha – 5. A, 6. B třída
Návštěva knihovny – Analfabeta Negramotná – 3. A třída
„Branná soutěž Wolfram“ – K. Sojková, O. Malohlava, M. Lorenčík,
J. Kubíček – 5. místo,
H. Galová, K. Ignácová, A. Fabisz, M. Majvelder – 10. místo
Konzultační pohotovost
Fotografování tříd – ZŠ a MŠ
„Za zvířátky“ – vzdělávací program – MŠ
„Klauní dětský den“ – Den dětí – ZŠ pro veřejnost
JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým – 28 žáků
Školní výlet – Příbor – Všemi smysly – 8. třída
Školní besídka 1. B třídy
Vesnice roku – Malá Bejatka
Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. A, 1. B třída
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy
„Noc na Karlštejně“ – divadelní představení – 4., 5. A, 5. B třída
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky
Školní besídka 4. třídy – sál školy
Jednání školské rady
Slezské muzeum – výlet Malých Bejatek
Ukončení plaveckého výcviku – 2., 3. A, 3. B, 4. třída
Návštěva knihovny – Doporučená literatura – 8. třída
Školní výlet – Budišov nad Budišovkou – 5. B, 6. A třída
Školní besídka 3. A třídy – sál školy
Výborová schůze klubu rodičů MŠ
Schůzka se zákonnými zástupci žáků 7. třídy – výstup z Intervenčního
programu
„Naše babi“ – divadelní hra, „Žabí princ“ – loutková hra žáků školy –
divadelní přehlídka v Dobroslavicích
Návštěva knihovny – Osobnosti Opavska – 9. třída
Setkání předškoláků s žáky 1. tříd
Jaderná elektrárna Dukovany, VIDA Brno – exkurze – 8. a 9. třída
„Pohledy z kostelů“ – vzdělávací pořad – MŠ
Školní besídka 3. B třídy – sál školy
Školní výlet – ZOO, Planetárium – 1. A, 1. B třída
Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce
Soutěž Merkur – 5. místo A. Fabisz, M. Benek, Š. Fiala
Uctění památky gen. H. Píky – památník – všichni
Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi
Pedagogická porada – hodnocení 2. pololetí
Branný závod gen. H. Píky – školní kolo s 53. pPzEB
Rozloučení s předškoláky a hledání pokladu – MŠ
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část
Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran
Štítina
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

25. 06.
25. 06.
25. 06.
25. 06.
25. 06.
25. 06.
25. 06.

ü
ü
ü
ü

26. 06.
28. 06.
29. 06.
30. 08.

kategorie benjamínci – 1. místo TJ Tatran Štítina
kategorie starší přípravka – 2. místo TJ Tatran Štítina
Návštěva knihovny – Encyklopedie – 5. B třída
Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. A, 1. B třída
Historická Opava – exkurze – 4. třída
Pomáhat a chránit – přednáška Policie ČR – MŠ
Ukončení plaveckého výcviku MŠ
Školní besídka 1. A třídy – sál školy
Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem,
1 000 m) žáků vyššího stupně
„Soutěž o nejlepšího hlasitého čtenáře“ – 6.–9. třída
Rok v naší škole – školní časopis
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
Kontrola PO a BOZP
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Příloha č. 2: Výnosy ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina
Výnosy roku 2017
Účetní položka

výnosy v Kč

Dotace OÚ Štítina – provoz

3 800 000,00

Tržby z nájmu tělocvičny a nápojových automatů
Tržby - režijní náklady za obědy

210 426,00
96 525,00

Úroky z běžného účtu

1 448,31

Jiné ostatní výnosy (pojistná událost)

0,00

Zúčtování odměn na FKSP

0,00

Ostatní výnosy z činnosti - dary

6 953,51

Výnosy za účetní období celkem:

4 115 352,82
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Příloha č. 3: Náklady ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina
Náklady v roce 2017
Účetní položka

náklady v Kč

Drobný dlouhodobý majetek

329 498,00

Učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby

42 548,10

Ochranné pomůcky

1 809,00

Materiál – ostatní

176 983,20

Vodné, stočné

38 256,00

Elektrická energie

255 124,00

Spotřeba plynu

386 728,00

Opravy a udržování

1 580 672,96

Cestovné

16 150,00

Mzdové a účetní služby

218 760,00

Poštovné

2 544,00

Telefonní poplatky

32 289,25

Školení, vzdělávání

591,13

Programové vybavení

19 929,00

Ostatní služby

157 595,90

Obědy dětí

429 291,00

Mzdové náklady - dohody o PP

108 000,00

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění

0,00

Bankovní poplatky

10 019,12

Jiné ostatní náklady

14 448,33
6

Odpisy dlouhodobého majetku

124 548,00

Náklady z odepsaných pohledávek
Spotřeba energie – doplňková činnost

0,00
8

39 621,00

Jiné sociální náklady

0,00
8

Drobný dlouhodobý majetek – dar
Mzdy – náklady NABLA – dar
Zákonné sociální odvody

3 646,00

8

2 760,00

8, 7

0,00

Náklady za účetní období celkem:

6
7

3 991 811,99

Plnění mimo dotaci Obecního úřadu Štítina (placeno z našich výnosů).
Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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Příloha č. 4: Vyúčtování dotace MŠMT – Podpora výuky plavání
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Příloha č. 5: 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 letech.
Tento údaj nemá sloužit pro srovnávání různých tříd v konkrétním ročníku, ale spíše pro
orientační sledování trendu třídy v několika po sobě jdoucích ročnících.
Několik údajů v této kolonce chybí, např. druhý cizí jazyk (německý, ruský) se od 7. ročníku učí
teprve poslední čtyři 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 5.–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. A třída – 20 žáků
Počet žáků
Český jazyk
17
Anglický jazyk
19
Matematika
Přírodověda
17
Vlastivěda
17

Úspěšnost
62% (52%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%)
65% (46%, 81%, 34%, 58%, -, -)
-% (75%, 70%, 79%, 63%, 72%)
71% (73%, 83%, -, -, -, -)
68% (62%, 64%, -, -, -, -)

5. B třída – 19 žáků
Počet žáků
Český jazyk
17
Anglický jazyk
16
Matematika
Přírodověda
17
Vlastivěda
17

Úspěšnost
50% (58%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%)
65% (46%, 81%, 34%, 58%, -, -)
-% (75%, 70%, 79%, 63%, 72%)
74% (77%, 83%, -, -, -, -)
74% (74%, 64%, -, -, -, -)

6. A třída – 25 žáků
Počet žáků
Český jazyk
23
Anglický jazyk
23
Matematika
Fyzika
22
Dějepis
23
Zeměpis
22
Přírodopis
22

Úspěšnost
73% (74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%)
50% (51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%)
70% (71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%)
64% (70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%)
68% (62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%)
68% (77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%)

6. B třída – 28 žáků
Počet žáků
Český jazyk
25
Anglický jazyk
26
Matematika
Fyzika
25

Úspěšnost
71% (74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%)
57% (51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%)
73% (71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%)
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Dějepis
Zeměpis
Přírodopis

25
25
22

70% (70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%)
70% (62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%)
73% (77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%)

Počet žáků
29
27
15
14
29
27
27
27

Úspěšnost
63% (63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%)
52% (42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%)
71% (68%, 73%, 64%, -, -, -)
90% (64%, 78%, 74%, -, -, -)
63% (69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%)
62% (67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%)
70% (79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%)
50% (64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%)

Počet žáků
23
22
16
9
25
22
22
22
22

Úspěšnost
61% (60%, 60%, 56%, 54%, 59%, 68%, )
60% (53%, 64%, 54%, 53%, 58%, 64%)
79% (76%, 71%, 61%, 63%, -, -)
60% (70%, 80%, -, -, -, -)
60% (59%, 48%, 63%, 57%, 54%, 74%)
63% (61%, 37%, 45%, 59%, 68%, 62%)
59% (52%, 65%, 54%, 58%, 54%, 56%)
82% (77%, 85%, 83%, 83%, 83%, 84%)
71% (66%, 79%, 75%, 76%, 81%, 69%)

Počet žáků
20
16
9
11
15
16
20
20
20

Úspěšnost
67% (73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%)
56% (63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%)
68% (68%, 65%, 67%, -, -, -)
63% (71%, -, -, -, -, -)
54% (53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%)
60% (60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%)
67% (69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%)
63% (66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%)
65% (71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%)

7. třída – 31 žáků
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
8. třída – 26 žáků
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Dějepis
Zeměpis
VkZ
9. třída – 23 žáků
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis

Zpracovala: PaedDr. Ludmila Hulvová a Mgr. Daniel Matyášek
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Příloha č. 6: Zpráva výchovné poradkyně
V tomto školním roce jsem se soustředila na tři nejdůležitější oblasti výchovné práce: na řešení
problémových situací, do nichž se žáci během školního roku dostali, dále na pomoc vycházejícím
žákům při volbě budoucího povolání a konečně na péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – Společné vzdělávání
Ve své práci se řídíme vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Jejím cílem je umožnit dětem s obtížemi účastnit se vzdělávání v tzv.
hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim adekvátní podporu tak, aby byl zajištěn rovný
přístup ke vzdělání pro všechny.
Změny se do naší práce promítaly postupně – na základě nových vyšetření žáků s obtížemi ve
školských poradenských zařízeních (PPP, SPC). Podle jejich doporučení byli žáci zařazeni do
jednoho z 5 možných stupňů podpory.
První stupeň podpory dostává dítě nebo žák, pokud jsou jeho obtíže mírné. Péče o takového žáka
je plně v kompetenci školy – doučování, častější kontakt se zákonnými zástupci a zintenzivnění
domácí přípravy, přesazení ve třídě apod., často vypracováváme tzv. plán pedagogické podpory.
Druhý až pátý stupeň podpory už znamená, že dítě, žák má obtíže větší, často kombinované. Škola
se řídí doporučením školských poradenských pracovišť, konzultuje s nimi metody, formy a
postupy práce.
Žáky (děti) s podpůrnými opatřeními evidujeme jak v systému Bakaláři, tak nově ve výkazu R4499, což je důležité mj. pro financování péče o tyto žáky. Přiznané finanční prostředky jsou
využívány k zajištění: požadavků na organizaci výuky ve škole (pedagogická intervence),
personální podpory – pedagogická (asistent pedagoga) a nákupu kompenzačních pomůcek
(speciální učebnice a pomůcky, softwarové a IT vybavení).
S těmito žáky pracujeme zejména v hodinách pedagogické intervence, v nichž se zaměřujeme na
rozvíjení oslabené oblasti (rozvoj smyslového vnímání, techniky čtení, grafomotoriky,
koncentrace pozornosti apod.) a také procvičování a upevňování znalostí a dovedností potřebných
v konkrétním vyučovacím předmětu. S některými žáky pracujeme podle individuálního
vzdělávacího plánu, který zahrnuje jak speciální péči, tak práci v běžném vyučovacím procesu.
Pro větší efektivitu práce využíváme speciálních výukových pomůcek a materiálů podle
doporučení školského poradenského pracoviště. Těmito materiály je škola vybavena dostatečně,
navíc jsou pravidelně doplňovány a rozšiřovány.
Už druhým rokem jsme pracovali podle novely školského zákona a podle další menší úpravy,
která přišla na začátku kalendářního roku 2018. Na změny jsme si zvykli, oceňujeme častější
komunikaci s pracovníky poradenských zařízení nebo zrušení povinnosti vypracovávat plán
pedagogické podpory.
Na druhou stranu se v průběhu roku objevily obtíže. Především nedostatek finančních prostředků
na pokrytí navrhovaných podpůrných opatření. Jde o problém celorepublikový, který se musí
vyřešit na vyšších úrovních řízení - a doufejme, že rychle. Druhým problémem je zahlcenost
poradenských pracovišť, zejména PPP. Nezvládají rediagnostikovat (znovu vyšetřit) žáky, kteří
byli dříve vedeni jako integrovaní a jejichž počet není malý. Nejzazší termín byl určen na konec
srpna 2018 a už v květnu bylo jasné, že to poradna nezvládne. Z tohoto důvodu je možné, že práce
s jednou skupinou žáků nebude dočasně na začátku dalšího školního roku financována.
Jako jednu z priorit jsem letos vnímala spolupráci s naší asistentkou pedagoga. Na základě
rozhovorů a konzultací s ní i s vyučujícími v dané třídě i v družině a na základě vlastního
pozorování mohu říci, že její práci hodnotím jako jednoznačně potřebnou a přínosnou. Paní
asistentka má velmi pěkný vztah ke svěřenému žákovi a dobrý odhad pro míru dopomoci. Je
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trpělivá, důsledná, umí žáka motivovat a usměrnit. Podobně vyzněly i závěry pracovnice SPC po
posledním kontrolním šetření.
Během roku jsme evidovali 26 až 31 žáků s SVP. Kromě tří žáků byla všem doporučena péče
dyslektického asistenta nebo jiného pedagoga. Bylo vytvořeno 9, později 10 skupin, v nichž 5
dyslektických asistentek a 3 další pedagogové poskytovali žákům pedagogickou intervenci, tedy
pomoc při přípravě na vyučování nebo pomoc v oblasti sociálních vztahů, v rozsahu 1 hodiny
týdně. Žákům se podle vytvořených individuálních plánů a s využitím speciálních pomůcek letos
věnovala Mgr. Veronika Čížová, PaedDr. Ludmila Hulvová, Mgr. Jana Slimáčková, Mgr. Jana
Vaňková a Mgr. Petra Zapletalová, dále také Mgr. Veronika Týnová, Bc. Jana Otáhalová a Mgr.
Ondřej Pika. Během výuky pak všichni vyučující přihlíželi k obtížím žáků a při práci i při
hodnocení volili vhodné postupy a metody. Dokumentaci o žácích s SVP zkontrolovali v listopadu
2017 také pracovníci ČŠI a neshledali žádné nedostatky.
2. Práce s vycházejícími žáky, volba povolání
Činnost vycházela z plánu výchovné poradkyně v této oblasti a odrážela zkušenosti z posledních
let. V rámci předmětu „Pracovní činnosti“ jsem žáky informovala o možnostech dalšího studia,
o nabízených učebních oborech, o přijímacím řízení a správném vyplnění přihlášek a zodpovídala
jejich dotazy. Pracovali jsme s brožurami s přehledem středních škol, navštívili jsme burzu
středních škol, tzv. Informu, vytvořili jsme si informační nástěnku z propagačních materiálů
středních škol. Žáci velmi oceňovali návštěvy zástupců SŠ ve výuce. Následně vytvářeli
prezentace vybraných SŠ v PowerPointu. Také jsme navštívili SPŠ stavební a SŠ hotelnictví a
služeb v Opavě. Užitečné byly i dvě besedy se zástupci podnikatelů – s panem Pavelkem a panem
Kozlem o výhodách řemesla.
Spolupracovala jsem i se zákonnými zástupci žáků. Na informativní schůzce jsem je seznámila
s nejdůležitějšími údaji o přijímacím řízení a následně probíhaly konzultační schůzky podle zájmu
rodičů či žáků. Stejně jako v minulých letech pomáhali učitelé žákům při přípravě na přijímací
zkoušky, např. bezplatným kurzem z ČJ.
Všech 23 žáků 9. ročníku bylo přijato na obory, které si vybrali. Na gymnáziích bude studovat 5
žáků, na odborných SŠ 8 žáků. Učební obor si zvolilo 10 žáků. Ke studiu víceletého gymnázia
byly přijaty 2 žákyně 5. ročníku a jeden žák 7. ročníku.
3. Řešení výchovných problémů
Ve spolupráci s ostatními pedagogy školy jsem řešila především nekázeň o přestávkách, hrubé
chování ke spolužákům, vulgární vyjadřování, narušování výuky, provokativní chování
k vyučujícím, ale i osobní problémy v soukromém životě žáků.
Problémová 9. třída se projevuje méně konfliktně, ale několik jedinců se opakovaně dopouštělo
vážných porušení školního řádu a pravidel slušného chování. Do těchto situací jsem se musela
zapojit i jako výchovný poradce, což vyústilo udělením kázeňských opatření.
Zvýšenou pozornost jsem ve spolupráci s TU Mgr. Veličkovou a s vyučující AJ Mgr. Ješinovou
věnovala také 7. třídě. Předpokládám, že podobně tomu bude i v příštím roce.
Více problémů ve vztazích mezi žáky se objevilo také v 6. B, v ostatních třídách jsou relativně
méně časté a týkají se menšího počtu žáků – což ovšem nesnižuje závažnost jednotlivých případů.
Všechny jsou zachyceny v mých čtvrtletních zprávách.
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Příloha č. 7: Zpráva školního metodika prevence rizikového chování
Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili, jak je dáno obsahem Minimálního preventivního
programu, 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.
Krátkodobým cílem pro letošní rok byl projekt Sociální gramotnosti. Cílem je prohloubení
komunikačních a sociálních kompetencí žáků a kvality mezilidských vtahů, naplňování
kompetencí komunikativní, sociální a personální.
K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, převážně
psychické formy násilí a kyberšikana, agresivní chování, drobný vandalismus, vulgarita.
Výjimkou bylo jednání žáků v sedmé třídě, kde podle šetření a po intervenčním programu mohla
šikana nabývat druhé až třetí fáze. Zmíněným intervenčním programem došlo k zastavení a ke
zlepšení vztahů ve třídě. Vedoucím intervence Bc. Tomášem Veličkou byla vypracována zpráva,
navrženy opatření a pro zákonné zástupce se konala informační schůzka. 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. Přes tyto jmenované problémy, patří naše škola, co do výskytu a počtu
rizikových projevů chování ke klidnějším. To vyplývá z množství udělených kázeňských opatření,
z nulového počtu neomluvených hodin a z konzultací s metodiky prevence na ostatních školách
v okolí a s okresní metodičkou prevence Mgr. Lucií Šimečkovou. Žáci nevyužili k oznámení
svých nebo cizích problémů schránku důvěry ani internetovou stránku a aplikaci Nenech to být.
Také jsme nebyli nuceni spolupracovat se státními institucemi, zabývajícími se chováním dětí.
Prevence vycházela především z témat obsažených ve školním vzdělávacím programu,
zařazováním do třídnických hodin, preventivních programů pro I. a II. stupeň – interaktivní
prožitkové techniky pro žáky 5.–9. třídy Poradny pro primární prevenci Ostrava (Nebezpečí
šikany, Nebezpečí kyberšikany, Bezpečné sexuální chování v dospívání, Drogy v dospívání.
Dobrovolní hasiči uskutečnili preventivní akce Hasík. Z důvodu růstu počtu úrazů na přejezdech,
nádražích a kolejích byla pro žáky 7., 8. a 9. třídy přednášky Preventivní vlak. Děti z třetích a
čtvrtých tříd se zúčastnily přednášky a prohlédly si vybavení Policie ČR.
Žáci se účastnili charitativních akcí a sbírek a zvyšovali tak své sociální kompetence.
Rodiče byli bezprostředně seznamováni pomocí aplikace Bakaláři (Komens), konaly se třídní
schůzky a konzultační pohotovosti. Pro žáky byla připravena celá řada aktivit, kterých se mohli
účastnit také zákonní zástupci a neformální cestou konzultovat s pedagogy případné problémy.
Metodik prevence se zúčastnil Setkání s členy Týmu pro mládež – práva a povinnosti
pedagogických pracovníků k § 31 školského zákona a šikaně všeobecně. Předal zprávu řediteli
školy a informoval kolegy.
Pro okresního metodika prevence byl vypracován dotazník - Vyhodnocení preventivních aktivit za
školní rok 2017/2018, letos poprvé online prostřednictvím internetu.
Zařazování témat MPP do třídnických hodin
Třídní učitelé se v třídnických hodinách zaměřili na projevy rizikového chování vyjmenované
v metodickém doporučení MŠMT.
Na základě dodaných podkladů je zřejmé, že témata byla zařazována v průběhu celého školního
roku a upravována dle potřeby a věku dětí. Počet třídnických hodin se pohyboval v rozmezí jedné
hodiny měsíčně až několika desítek hodin. Byly řešeny jak výše zmíněná témata, tak aktuální
potřeby.
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Plnění plánu třídnických hodin
Třídní učitelé dostali od metodika prevence seznam témat pro třídnické hodiny, která jsou uvedena
v minimálním preventivním programu. Z prevence sociálně patologických jevů byla zařazena
témata prevence úrazů, bezpečné chování cestou do školy, šikana a kyberšikana. Sociální
gramotnost byla zastoupena především vztahy ve třídě, mezilidské vztahy a sebeprosazení.
V případě potřeby třídní učitelé řešili aktuální problémy ve třídě. Z důvodu nárůstu počtu úrazů,
bylo opět provedeno poučení o bezpečnosti. Celkový počet třídnických hodin byl 451, což
odpovídá průměru cca 34 hodin na třídu. Vysoký počet na prvním stupni vyplývá především ze
zařazení témat prevence do výuky, jak máme uvedeno ve školním vzdělávacím programu.
Na základě dodaných podkladů je zřejmé, že témata byla zařazována v průběhu celého školního
roku a upravována dle potřeby a věku dětí.
Počet TH za čtvrtletí:
Třída
1. A
1. B
2.
3. A
3. B
4.
5. A
5. B
6. A
6. B
7.
8.
9.
celkem

I/4
14
11
15
12
19
23
13
10
13
16
9
10
10
175

II/4
7
8
6
7
11
9
5
4
4
7
4
2
3
77

III/4
6
7
16
8
10
22
3
3
2
5
2
3
5
92

IV/4
5
10
15
5
15
23
8
5
5
6
4
3
3
106
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celkem
32
36
52
32
55
77
29
22
24
34
19
18
21
451

Příloha č. 8: Zpráva školního koordinátora EVVO
Environmentální vzdělání, výchova a osvěta
I v letošním školním roce jsme se snažili o naplnění cílů udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je
takový způsob rozvoje společnosti, který zachovává životní prostředí budoucím generacím v co
nejméně pozměněné podobě – to je jedním z jeho hlavních cílů. Proto se i výchova a aktivity ve
škole týkají sociálního, ekonomického i environmentálního učení.
Stalo se tradicí, že před každým státním svátkem se všichni sejdeme v sále školy a připomeneme
si, proč právě tento den je tak významný. Sami žáci si připravují prezentace, aby tak obohatili své
spolužáky o nové znalosti našich dějin.
Pravidelně se také zapojujeme do charitativních aktivit. Podporujeme např. Fond Sidus, Život
dětem, Den proti rakovině, Sportem pro děti atp.
Projektem Sociální gramotnost jsme se snažili upevnit v žácích přátelství, slušnost a schopnost
projevit své názory, dovednost diskutovat. Dosažení cílů projektu budeme sledovat i v dalších
letech.
Žáci 8. třídy pracovali v projektu Slezského gymnázia Emise. Své dovednosti a vědomosti
získávali také účastí na fyzikálních a chemických seminářích vedených studenty Slezského
gymnázia. Naučili se pracovat s meteostanicí, zpracovávat její výsledky. Tuto stanici máme
zapůjčenou z projektu, abychom prováděli měsíční měření. V listopadu naši žáci začali
s pochůzkami po obci, aby spoluobčany seznámili s problematickou emisí. Projekt Emise byl
ukončen společnou konferencí v prostorách gymnázia. Naši emisaři představili svou práci
prezentací před všemi zúčastněnými školami.
V říjnu jsme uspořádali Podzimní sběr papíru. Celkem se nasbíralo 1400 kg za 3060 Kč. Utržené
peníze jsme odeslali na adopci pardála obláčkového ze ZOO Ostrava. Nejen pro podporu snížení
emisí v obci Ekotým uspořádal i Jarní sběr papíru. Výtěžek 1548 Kč za 1020 kg opět věnujeme na
adopci pardála obláčkového ze ZOO Ostrava. Naším cílem je získat 5000 Kč, aby u výběhu
pardála byla cedulka se jménem školy.
Další významnou aktivitou Ekotýmu je i příprava a reprezentace školy v soutěžích ZOO Ostrava.
Podzimní Soutěž mladých zoologů a jarní Velká cena ZOO. Poprvé v historii našich účastí
družstvo ve složení J. Hlavicová, E. Hřivňacká, K. Rádková a V. Hoňková postoupilo do
finálového kola konaného v neděli 8. 4. 2018 v ZOO Ostrava. Holky se umístily na 9. místě.
24. 4. jsme uspořádali tradiční Den Země spojený se Dnem zdraví. Během celého dne proběhlo
mnoho aktivit, všichni žáci školy se zúčastnili např. kurzu jógy, ochutnali potraviny ze zdravých
surovin, podívali se na zajímavé chemické a fyzikální pokusy, atp. Cílem bylo podpořit v žácích
lásku k přírodě, pochopit její zákony a dodržovat je.
Součástí EVVO je i podpora přírodovědné gramotnosti, proto letos poprvé proběhla exkurze pro
žáky 8. a 9. třídy do JE Dukovany a vědeckého centra VIDA v Brně. Exkurze obohatila učivo
fyziky, chemie, přírodopisu i zeměpisu. Tato exkurze se bude konat vždy každý druhý rok. Střídat
ji bude exkurze do PVE Dlouhé stráně.
Zapojením do projektu Recyklohraní se žáci učí odkládat elektrozařízení a vybité baterie do
kontejnerů. V hodinách přírodovědných předmětů zjišťují, jak mohou být i nefunkční zařízení
ještě potřebné a kolik cenných látek z nich lze získat.
Naším hlavním cílem je posílit v žácích vztah k přírodě. Chceme, aby si uvědomili, že jejich
chování k přírodě ovlivní život jejich dětí a vnuků. Snad se nám to daří a v našem snažení budeme
určitě pokračovat i další léta.
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Příloha č. 9: Zpráva vychovatelů školní družiny
Všichni žáci byli do školní družiny přijati na základě přihlášek, o přijetí každého žáka rozhodl
ředitel školy.
Organizace provozu, materiální podmínky
Školní družina pracovala ve dvou odděleních:
1. oddělení vedla vychovatelka Dana Baranová a pracovala s 30 žáky (15 dívek a 15 chlapců),
2. oddělení vedl vychovatel Lukáš Vlček, také pracoval s 30 žáky (11 dívek a 19 chlapců).
Provoz školní družiny byl po celý školní rok rozdělen:
Ranní družina probíhala od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední družina od 11:40 do 16:30 hodin.
Odchody žáků řídili oba vychovatelé na základě informací od zákonných zástupců žáků, buď
odcházeli sami (do kroužků, na autobus nebo pěšky domů), anebo si je vyzvedávali rodiče osobně.
Pro činnost byly využívány prostory samotné družiny, přidružené 3. A třídy, počítačová učebna,
sál školy, tělocvična, školní hřiště. Materiálové vybavení (hry, výtvarné prostředky apod.) je na
dobré úrovni. Do prostor družiny byl instalován nový nábytek – stoly a židle, katedry, skříňky na
odkládání aktovek, skřínky na pomůcky.
Činnost a cíle ŠD
Činnost družiny byla plánována na základě střídání aktivit: odpočinková činnost, zájmová činnost,
rekreační činnost, příprava na vyučování, pobyt venku. V praktických činnostech byly nenásilnou
formou rozvíjeny všechny klíčové kompetence: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální
a personální i občanské. Vychovatelé respektovali individuální přístup k žákům, včetně
doporučení ŠPZ. Před všemi činnostmi i během nich byli žáci poučováni o bezpečnosti.
Vychovatelé se ve své práci snažili v maximální míře naplňovat výchovně vzdělávací cíle ŠD:
- vytváření zdravých životních návyků a postojů, pozitivního vztahu k intelektuálním
činnostem, podpora a rozvoj zájmu o učení a schopnost přizpůsobovat se vývoji a změnám,
- rozvoj tvořivosti, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, posilování přirozených
poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) a přechod k logickému myšlení,
- vytváření základů pro práci s informacemi a posilování komunikačních dovedností,
- respektování práce a ocenění úspěchů vlastních i druhých lidí, schopnost najít si své místo ve
skupině a navázat vztahy k druhým lidem,
- vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, formování osobnosti a životních
postojů, práv a naplňování povinností,
- rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, osvojení dovedností k podpoře
zdraví, bezpečí, osobní pohody a spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí,
- osvojování si jednoduchých poznatků o světě, o přírodním, kulturním i technickém prostředí,
vývoji, formování životních postojů a dovednosti ochránit se před nebezpečnými vlivy
prostředí.
Výchovný program byl zaměřen na tyto oblasti:
- výchova ke zdravému životnímu stylu,
- posilování komunikačních dovedností,
- odpovědnost za své chování,
- ovládaní negativních citových vlastností,
- poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině,
- formování životních postojů.
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Většina stanovených cílů byla splněna, žáci pracovali s nadšením a vzhledem k jejich osobnostním
předpokladům došlo k pozitivnímu posunu a jejich individuálnímu rozvoji. Výhodu vidíme ve
spolupráci mladších a starších vrstevníků.
V uplynulém školním roce se družina účastnila těchto akcí:
- drakiáda
- bramboriáda
- strašidelná show
- šlapání zelí
- soutěž ve stavění sněhuláků
- beseda s myslivcem
- exkurze do truhlářské dílny, do kaple, do zahradnictví
- nákup kapra na Vánoce
- opékání vánočního špekáčku
- vánoční trhy
- návštěva knihovny (čtenářská gramotnost)
- soutěž Pepa stavitel
- poznávací vycházky po obci
- výzdoba sálu na maškarní ples
- soutěž Štítina má talent
- pletení pomlázky
- stavba kamenné pece k opékání placků
- soutěž Nejrychlejší Štítiňák
- Den matek
- vaření bezové šťávy
- Vánoční trhy
- sekání kosou
- Den Země
- branný závod
- ortopedické pochody
V květnu proběhla ve školní družině pedagogická praxe studentky SŠ Lucie Kupčíkové.
Zpracovali: paní Dana Baranová a pan Lukáš Vlček
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Příloha č. 10: Efektivita primárně preventivních aktivit
Efektivita primárně preventivních aktivit škol s cílem minimalizace rizik spojených
s výskytem rizikového chování (ochrana dětí, žáků a studentů před projevy šikany,
diskriminace, nepřátelství nebo násilí, využívání výchovných opatření, využívání
individuálních výchovných plánů, kvalita komunikace mezi školou, rodiči a veřejností,
participace dětí, žáků a studentů na fungování a rozvoji školy apod.).
K ověření efektivity primárně preventivních aktivit slouží přehled témat prevence zařazených do
výuky podle školního vzdělávacího programu a jejich zakomponování do minimálního
preventivního programu pro školní rok 2017/2018. Jejich naplňování je ověřováno vedením školy
a zaznamenáváno metodikem prevence ve čtvrtletních zprávách, v hodnocení třídnických hodin a
na konci školního roku shrnuto v závěrečné zprávě ŠMP.
Na začátku školního roku předal metodik prevence třídním učitelům seznam témat uvedených
v Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů pro
třídnické hodiny. Na tomto základě pedagogové vypracovali rozpis jejich zařazení v konkrétním
měsíci a datem realizování třídnické hodiny. Pro potřeby statistického vyhodnocení byly uvedeny
také počty zúčastněných žáků.
Třídní učitelé prezentovali žákům témata třídnických hodin na informačních nástěnkách. Společně
s dětmi vybrali nepalčivější problémy ve třídě a pracovali na jejich zmírnění nebo jejich úplném
odstranění. Tímto způsobem se mohli seznámit se situací ve třídě i ostatní pedagogové, kteří ve
třídě vyučovali. Obsah nástěnek byl monitorován vedením školy a metodikem prevence.
Kromě vybraných témat třídní učitelé řešili aktuální problémy a pracovali s dětmi na zlepšování
vztahů v kolektivu a komunikaci mezi sebou, což bylo součástí projektu sociální gramotnost.
Všechny aktivity spojené s primární prevencí jsou uvedeny v aktualitách školy nebo jednotlivých
tříd na webu školy pro informování rodičovské veřejnosti. Rodiče byli bezprostředně seznamováni
s aktuálními problémy pomocí aplikace Bakaláři (Komens). Vyučující účastnící se preventivních
programů se svými třídami, zapisovali z těchto akcí krátké zprávy, které jsou uloženy ve složce
Prevence a pro zákonné zástupce jsou zveřejněny na stránkách školy.
V letošním roce nebyly pro problémové žáky vytvořeny individuální výchovné plány, protože se
jejich účel příliš neosvědčil, namísto nich jsme zvolili častější komunikaci a schůzky se
zákonnými zástupci a pohovory s žáky. Také rodiče měli větší přehled o chování svých dětí a byli
pravidelně informování třídními učiteli o aktuální situaci.
V únoru byl již po několikáté realizován hlavní blok preventivních programů, na kterém
spolupracujeme s Poradnou pro primární prevenci Ostrava pod vedení Bc. Tomáše Veličky. Pro
žáky pátého až devátého ročníku byla připravena témata – šikana, kyberšikana, drogy v dospívání,
bezpečné sexuální chování. Třídní učitelé vše ještě následně rozebrali v třídnických hodinách.
Velkou výhodou spolupráce s panem Veličkou je, že jej žáci již znají a nemají problém s ním
komunikovat a nestydí se otevřeně mluvit.
Z důvodu opakovaných kázeňských prohřešků a nedobrého klimatu v 7. třídě byl domluven a
realizován intervenční program vedený Bc. Tomášem Veličkou. Na jeho základě byla odhalena
šikana ve druhé až třetí fázi mezi chlapci a kybešikana mezi děvčaty. Díky programu se vztahy
mezi dětmi zlepšily a šikanu se podařilo zastavit. Závěrečná zpráva nejen popisuje situaci, ale
i navrhuje opatření, aby se již neopakovala. Pro zákonné zástupce se po ukončení intervence
konala informační schůzka, kterou mohli rodiče využít jako soukromou konzultaci.
Na závěr školního roku byla provedena kontrola plnění témat třídnických hodin, zařazování
prevence do výuky podle školního vzdělávacího programu, ve spolupráci s třídními učiteli rozbor
týdenních zpráv pro uložení kázeňských opatření.
Zpracoval: Mgr. Petr Drkal
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Příloha č. 11: Mediální výchova v základní škole
V celém školním roce 2017/18 byl obsah průřezového tématu Mediální výchova koordinován
zejména v hodinách informatiky. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na tvorbu mediálního sdělení.
Tomu však předcházela i analýza již existujících zdrojů a tedy i rozvoj v oblastech „kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení“, „interpretace vztahu mediálních sdělení a reality“ a „vnímání
autora mediálních sdělení“. Žáci na základě předložených videí ze sítě Youtube rozlišovali, co je a
není reálné, kdo je autorem a jaká je jeho odbornost. Řešené téma se týkalo robotiky a rozvoje
techniky v posledním desetiletí a výhled do budoucna. Témata byla probírána vždy s ohledem na
věk žáků.
V rámci vlastní tvorby se pak tvorba sdělení zaměřila na tvorbu videonahrávky. Z pohledu
produktivních činností tak byl podpořen rozvoj témat „tvorba mediálního sdělení“ a „práce
v realizačním týmu“. Tvorba videonahrávky byla zvolena záměrně jako vyvážení obvykle
vytvářených textových sdělení, které je v dostatečné míře rozvíjeno v jiných předmětech a také je
podpořeno tvorbou školního časopisu v závěru školního roku. Opět s ohledem na věk žáků bylo
realizováno více různých projektů – tvorba jednoduché videosmyčky z fotografií jako
informačního/reklamního produktu, výroba videonávodu a animovaného filmu určeného pro
vzdělávání či tvorba propagačního videa na téma robotika.
Konkrétní aktivity v rámci tématu Mediální výchova
Tvorba animovaného filmu pomocí tabletu s výukovým obsahem (fotosyntéza, pohyb kontinentů,
změny v mapě během války, …) – 8. třída
Tvorba videonávodu na vybrané postupy v matematice – 6. A, 6. B
Tvorba upoutávky na vybranou knihu – 6. A, 6. B
Výroba internetové stránky – 6. A, 6. B
Záznam a produkce video nahrávky s pevně zadaným obsahem – 5. ročníky, 6. ročníky, 8. třída
Mediální výchova je jako průřezové téma vyučováno i v rámci hodin informatiky. Ve 2. a 3.
čtvrtletí byl realizován mezipředmětový projekt tvorby traileru na knihu s žáky 6. ročníku. Jedná
se o tvorbu mediálního sdělení formou krátkého videa. Ve 4. čtvrtletí bude tato forma sdělení
doplněna o vytvoření internetové stránky na stejné téma. S žáky budou rozebrány aspekty různých
forem a jejich vhodnosti pro různé situace.
S žáky 8. ročníku jsou vytvářeny animované filmy s vybranými tématy ze školní výuky. Opět jsou
žákům zdůrazněny aspekty sdělení neobvyklou formou.
Zpracoval: Mgr. Bc. Libor Klubal
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Příloha č. 12: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole
Téma projektu: Čtenářská gramotnost 2.–5. třída
Projekt byl zařazen do výuky vybraných tříd na 1. stupni. První třída byla z projektu vyjmuta
z toho důvodu, že žáci neměli pro tuto práci dostatečně upevněné čtenářské dovednosti. Projekt
měl u žáků rozvíjet jejich vědomosti, a to pomocí psaného textu, který se učili používat a
přemýšlet nad ním.
Cíl:
● žáci čtou aktivně, přemýšlejí při tom, kombinují různé postupy vedoucí k co nejlepšímu
porozumění;
● čtou s jasným cílem a neustále sledují a posuzují, zda text daným cílům vyhovuje;
● v průběhu četby dobří čtenáři často předvídají, co asi bude dál;
● budují si význam textu, ten neustále podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si otázky
v průběhu četby;
● vycházejí z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnávají s nimi čtený text, propojují text
s tím, co už věděli dříve;
● přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických okolnostech;
● hodnotí kvalitu textu, posuzují jeho hodnotu a reagují na text různými způsoby, jak racionálně,
tak emocionálně;
● různé typy textů čtou různým způsobem;
● při četbě vyprávěcího textu se vžívají do prostředí a postav;
● porozumění textu se u nich odehrává nejen přímo při četbě, ale i během malých pauz, které
během četby činí, a pak také když vlastní čtení skončí, když dočtou.
Kde: český jazyk, prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda, hudební výchova.
Délka: 1 až 2 krát týdně (mnohé třídy i denně).
Kompetence: k řešení problémů, komunikativní, pracovní, k učení.
Forma: skupinová, individuální, hromadná.
Používané metody:
Myšlenková mapa – Jedná se o jednoduchý „bublinkový“ zápis toho, co žáky k danému tématu
napadne. Zpřehlední si tímto své myšlenky, popřípadě si zaznamenávají informace z textu.
Pětilístek – Tato metoda se používá ke shrnutí toho, co žáci vědí, co je napadá, co se dozvěděli.
Pětilístek stojí na zaznamenávání hesel o tématu na pět řádků. Na první řádek se napíše téma. Na
druhý řádek děti napíší dvě přídavná jména k tématu, na třetí řádek tři slovesa, na čtvrtý řádek
větu o čtyřech slovech, na poslední pátý řádek jedno slovo, které téma vystihuje.
Diamant – Je to metoda podobná pětilístku, avšak je rozšířena o dva řádky, kdy po čtvrtém řádku,
kde děti píší větu následuje pátý řádek, kde znovu napíší tři slovesa, na šestý řádek dvě přídavná
jména a na poslední sedmý řádek pak synonymum ke slovu prvnímu.
Anti Diamant – Je to metoda podobná pětilístku, avšak je rozšířena o dolní část, do které se píší
zápory k tématu. Na horní části se postupuje stejně jako u metody pětilístku.
Sněhová vločka – Každý žák dostane čtyři lístečky. Na každý lísteček napíše slovo, které ho
napadne k tématu zadanému učitelem. Děti pak chodí na určené místo ve třídě a skládají papírky
se stejným slovem na sebe. Tak uvidí, kolik z nich mělo stejný nápad, koho napadlo něco jiného.
Čtení s otázkami – Žáci čtou hromadně, ve skupinách nebo samostatně text a poté si navzájem
pokládají otázky.
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Učíme se navzájem – Učitel nejprve rozdělí text, se kterým mají žáci pracovat na zhruba stejné
části. Každá dvojice ve třídě dostane jednu část a tu si mezi sebou ještě rozdělí. Žáci se dopředu
domluví, kdo bude v roli učitele a kdo v roli žáka. Oba členové skupiny si přečtou první část textu
a ten, kdo je v roli učitele, řekne, co se dočetl, a druhý z dvojice mu může pokládat otázky.
Následuje přečtení druhé části textu a role si mohou žáci vyměnit. Každý sám si potom napíše,
o čem text byl. Poté si vzájemně své poznámky přečtou.
Čtyři rohy – Do každého rohu místnosti je položen velký papír, na kterém je napsáno téma. Žáci
individuálně chodí od papíru k papíru a píší na něj, co je k tématu napadne. Mají možnost se i
vrátit. Vždy by si však měli přečíst, co na papír napsali ostatní, aby se zbytečně slova
neopakovala. Pokud někdo neví, co by k tématu ještě jiného napsal, nemusí napsat nic.
Barevné papírky – Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina dostane jinak barevný papír. Nahoru
na papír si napíší téma, které jim učitel určí. K tématu napíší, co je napadá. Poté se papír pošle do
jiné skupiny. Další skupina si přečte, co už na papíře je. Pokud s nimi souhlasí, dají k nim značku
+, pokud nesouhlasí, dají -, pokud si nejsou jistí, udělají ?. Také na papír skupina připíše další
informace. Takto papíry kolují všemi skupinami, dokud se barevný papír nevrátí do skupiny,
z které vycházel. Tato skupina si pak přečte názory ostatních, podívá se na značky – ,? a vyjádří se
k nim.
I.N.S.E.R.T. – Metoda, kdy děti čtou a zaznamenávají si do textu podle značek nové informace,
známé informace, informace, které jsou v rozporu s tím, co žák zná a informace, které jsou pro
žáka nejasné.
Průběh:
Projektu se zúčastnily třídy: 2., 3. A, 3. B, 4., 5. A. Třídní učitelé těchto tříd byli proškoleni (každý
z nich absolvoval 5 hodin školení), jakým způsobem tento projekt vést, co s dětmi dělat, které
metody a jak je v rámci projektu používat. Pomocí metod docházelo u žáků k rozvoji jejich
vědomostí. Děti se metody postupně učily a ty jim poté pomáhaly při práci s textem.
V rámci projektu každá třída četla s třídní učitelkou vybranou knížku, se kterou společně
pracovali.
Množství knih, které třídy ve školním roce 2017/2018 společně přečetly:
2. třída – tři knihy (Kocour Modroočko, Pohádky Křemílka a Vochomůrky, Povídání o pejskovi a
kočičce)
3. A třída – dvě knihy (Mach a Šebestová, Děti z Bullerbynu)
3. B třída – tři knihy (Macha a Šebestová, Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha)
4. třída – dvě knihy (Lovci mamutů, Tajemství proutěného košíku)
5. A třída – jedna kniha (Staré řecké báje a pověsti)
Knížku četli žáci několikrát týdně. Třídní učitelky samy volily formu čtení (hromadně,
samostatně, ve skupinách). Děti pracovaly různými metodami vhodnými pro čtenářskou
gramotnost.
Každý žák si vedl svůj čtenářský deník, do kterého si zakládal všechno, co souviselo s knihou –
obrázky, metody, hodnocení, pracovní listy, … Forma čtenářského deníku byla v režii třídních
učitelů, důležité bylo, aby každý žák měl na konci roku zhotoven čtenářský deník, který si posléze
vložil do svého portfolia. Děti si také v rámci projektu chystaly a prezentovaly referáty svých
doma čtených knih.
Společně přečtenou knihu si žáci zhodnotili v rámci třídy, poté si připravili krátkou prezentaci a
navštívili některou z tříd, která byla do projektu zapojena, a stručně představili, co četli, jaká
knížka byla, přečetli kratičký úryvek. Všechny třídy se takovéto prezentace zúčastnily alespoň
jednou.
Třídy také dvakrát navštívily některou z knihoven Petra Bezruče v Opavě, kde absolvovali besedu
na téma, které jim zvolila třídní učitelka. Po návštěvě si vytvořili plakát s fotodokumentací a
stručným popisem besedy.
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Na konci školního roku žáci udělali test, díky kterému jsme zjistili úroveň čtenářské gramotnosti
u jednotlivých tříd.
2. třída dostala test z knížky Křemílka a Vochomůrky – Jak pekli kaštany, 3. A, 3. B třída –
O loupežnících a zvířátkách, 4. třída a 5. třída – Hugo, počítačový pirát. Pod textem byly otázky,
na které pak žáci odpovídali. V testu však také žáci tvořili synonyma, antonyma, rýmy,
dokončovali věty. S příběhem mohli celou dobu pracovat a nebyli limitováni časem. S touto
činností měli problémy zejména slabší žáci a žáci se specifickými poruchami učení, protože pro ně
je orientace v textu, zapamatování si informací a tvoření slov poněkud náročnější.
Test si každý třídní učitel opravil a vyhodnotil sám. Na konci se jen vypočítala procentuální
úspěšnost každé třídy.
Vyhodnocení testu čtenářské gramotnosti jednotlivých tříd:
2. třída – úspěšnost třídy byla 60,7 %
3. A třída – úspěšnost třídy byla 89,4 %
3. B třída – úspěšnost třídy byla 78,9 %
4. třída – úspěšnost třídy byla 66,1 %
5. A třída – úspěšnost třídy byla 52,1 %
Úroveň jednotlivých tříd však nelze srovnávat, protože každá třída má jiné žáky, s různými
potřebami. Třídy měly také jiné typy testů, které třídní učitelé i jinak hodnotili. Navíc testy žáci
psali v různých hodinách v období měsíce května. Neměli tedy všichni takové podmínky, aby
mohlo dojít ke srovnávání žáků.
V závěrečném hodnocení třídní učitelé uvedli, že se úroveň jejich žáků určitě o něco pozvedla.
Samozřejmě žáci se specifickými poruchami učení a žáci slabší mají s touto dovedností stále
určité problémy, ale i u nich s dopomocí učitele došlo ke zvýšení jejich čtenářské úrovně. Děti
bavilo poznávat nové metody, vypracovávat pracovní listy, tvořit si obrázky, atd.
Ke zvyšování čtenářské gramotnosti a podpoře o čtení knih určitě pomáhá i objednávka knih. Již
několik let po dobu celého školního roku se dětem ve škole nabízejí katalogy vydavatelství
Fragment a Albatros, ve kterých děti nacházejí ke koupi zajímavé knihy za akční ceny. Pokud
někdo z dětí má o knihu zájem, rodiče mu vyplní objednávkový list. Knihy se posléze objednají,
přijdou do školy a děti, potažmo jejich rodiče, si knihy zaplatí a převezmou.
Na konci školního roku se v sále školy připravila výstavka plakátů z knihovny, čtenářských
deníků žáků jednotlivých tříd, přečtených knížek, obrázků. Společně jsme se v sále sešli a žáci si
prohlédli, co jiní spolužáci v rámci projektu dělali. Projekt jsme si společně zhodnotili.
Závěr:
Celkově si myslím, že naplánované činnosti se dařilo plnit a projekt hodnotím jako zdařilý.
Třídní učitelé byli k tomuto projektu velmi otevření, spolupracovali a uměli žákům připravit
takové podmínky, pracovní listy a zajímavé činnosti, aby co nejlépe podpořili jejich čtenářskou
gramotnost.
Navrhuji v rozvoji čtenářské dovednosti pokračovat i v dalších letech (mimo jiné je to jeden ze
specifických úkolů České školní inspekce), aby žáci dokázali porozumět a používat psaný text a
tím si rozvíjet své vědomosti, protože jim chybí slovní zásoba, je třeba procvičovat orientaci
v textu, koncentraci při četbě, atd.
Zpracovala: Mgr. Veronika Čížová
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Čtenářská gramotnost na vyšším stupni
1 ÚVOD
V dnešní době se často setkáváme s tím, že žáci ztrácí zájem o jakoukoliv formu četby. Z toho
později vyplývá jejich neschopnost orientovat se v textu, hledat nejdůležitější informace a
vlastními slovy popsat obsah právě přečtené knihy, článku, aj. Proto mezi specifické úkoly
kontrolované Českou školní inspekcí patří soubor gramotností, které jsou jedním z indikátorů
kvality počátečního vzdělávání. Je hodnocena celková podpora, dosažená úroveň a výsledky
vzdělávání v šesti vybraných gramotnostech. Mezi ně patří podpora a rozvoj čtenářské
gramotnosti, která je považována za jednu z priorit. Jinak tomu není ani na naší základní škole,
kde se tuto oblast gramotnosti snažíme po celý školní rok podporovat.
2 CÍL
Žáci budou schopni textu porozumět, interpretovat jeho hlavní myšlenky, přemýšlet o záměrech
autora, přečíst různé typy textů, posuzovat jejich kvalitu a co nejvíce zvýšit úroveň čtenářských
dovedností.
3 METODY
Mezi nejčastěji používané metody ve vyučovacích hodinách napříč různými předměty (český
jazyk, anglický jazyk, aj.) patřily především řízené čtení, čtenářský průvodce a poslední slovo
patří mně.
3.1 Řízené čtení
Práce učitele spočívá v hledání vhodného textu a otázek vztahujících se k jeho obsahu. V hodině
při čtení samotného textu vybízí žáky kladením otázek, aby se zamysleli nad motivy jednání
postav, vývojem děje a dalšími souvislostmi. Metoda umožňuje žákům hlubší prožitek, podmiňuje
koncentraci, zvyšuje motivaci, fantazii a podněcuje k diskuzi. Ve většině případů se tato metoda
využívá při práci s uměleckými texty, je však možné ji uplatnit i při práci s textem naučným.
3.2 Čtenářský průvodce
Každý žák od učitele obdrží umělecký nebo odborný text. K němu tzv. studijního průvodce.
V podstatě se jedná o pracovní list, který obsahuje otázky (uzavřené i otevřené) vztahující se
k danému textu. Během čtení žák průběžně vyplňuje studijního průvodce a zároveň pracuje
s textem.
3.3 Poslední slovo patří mně
Tato metoda velmi dobře učí schopnosti empatie a vzájemného respektu. Žáci při ní individuálně
čtou stejný text a následně si každý sám udělá zápis místa, které v textu považují za důležité.
K tomuto zápisu poté napíší vlastní komentář, v němž vyjádří svůj názor k dané pasáži, osobní
zaujetí a postoj. V dalším kroku je poté žák vyzván, aby vybranou myšlenku přečetl, a nastává
diskuze, v níž se ostatní k této myšlence vyjadřují a vedou diskuzi. Jako poslední se vyjádří žák,
který tuto myšlenku původně vybral a tím uzavírá celou diskuzi. Tato metoda dává prostor i méně
průbojným žákům.
4 FORMY
Individuální (pracovní listy, vlastní četba knih), skupinová (diskuze, biomagazíny, referáty),
hromadná (školní akce).
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5 PRŮBĚH
Čtenářská gramotnost byla rozvíjena napříč třídami celého vyššího stupně (včetně 5. B třídy).
5.1 Podpůrné aktivity v hodinách
- Pravidelně probíhaly čtenářské dílny. Žáci si donesli do hodiny svou vlastní knihu, kterou
aktuálně četli a celou hodinu se věnovali její četbě. Pokaždé dostali jeden úkol, na který se
zaměřili (např. sledování postojů vypravěče, charakteristika postav, popisy, prostředí).
Následovala práce ve dvojicích, kdy si sdělovali své poznatky.
- Referáty o knize – žáci měli 2x za rok referát na libovolnou knihu, kterou přečetli. Během pár
minut ji představili vlastními slovy svým spolužákům a přečetli pasáž, která je nejvíce zaujala.
Následovaly dotazy spolužáků a hodnocení.
- Tvorba čtenářských deníků v 6. a 7. ročníku. Žáci přečetli vybrané knihy ze seznamu
doporučených titulů a zpracovali je do deníků (autor, obsah, postavy, vlastní názor na knihu).
- Všechny třídy vyššího stupně se 2x za školní rok zúčastnily besed v knihovnách, a to na
různorodá témata.
- Pravidelně byly zařazovány pracovní listy – nejčastěji používanou metodou byl čtenářský
průvodce.
- Prezentace aktualit v hodinách občanské výchovy a přírodovědy – žáci vybírali aktuality ze
světa medicíny, přírody, politiky. Poté nejdůležitější informace vlastními slovy prezentovali
před třídou.
- Tvorba komiksů a četba zjednodušených cizojazyčných knih v hodinách anglického
jazyka.
- Výroba „biomagazínů“ na zvolené téma v hodinách přírodovědy a zeměpisu.
- Upoutávka (trailer) přečtené knihy - žáci přečetli knihu, kterou si sami vybrali, v hodinách
ČJ zpracovali její obsah do jednotlivých bodů, poté v hodinách Inf vytvořili scénář s texty,
který transformovali v programu iMovie do podoby traileru.
5.2 Školní akce
Soutěž o nejlepšího hlasitého čtenáře – Nejprve proběhlo v každé třídě základní kolo
soutěže, ze kterého vzešli 2–3 nejlepší čtenáři každé třídy, ti poté postupovali do finálového
kola. Každý z žáků četl před porotou (tvořenou učiteli českého jazyka) nejprve připravený text
dle vlastního výběru a poté text nepřipravený – ten mu na místě přidělili porotci, kteří
zohledňovali správnost četby a také celkovou práci s hlasem čtenáře (hlasitost, živost, tempo,
intonaci).
- Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem – představení knihy poutavou a zábavnou formou.
- Prezentace státních svátků – třída vyššího stupně dostala vždy za úkol zpracovat jeden ze
státních svátků, který se aktuálně blížil a prezentovat ho celé škole v sále.
- „Australská show“ – přednáška rodilého mluvčího v anglickém jazyce o Austrálii.
- Po celý školní rok mají žáci možnost objednávat si knihy za zvýhodněné ceny prostřednictvím
katalogů vydavatelství Albatros a Fragment.
-

5.3 Testování
Tento školní rok proběhla dvě testování úrovně čtenářské gramotnosti – vstupní na začátku
školního roku a výstupní na jeho konci.
5.3.1 Vstupní testování
Uskutečnilo se v 6.–9. třídách v hodinách českého jazyka. Test byl rozdělen do několika menších
podtextů, pod kterými se nacházelo několik otázek. Jeden test směřoval k žákům 6. A, 6. B a 7.
třídy, druhý jiný test poté pro 8. a 9. třídu. Výsledky jednotlivých tříd vypadaly takto:
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Třída
6. A
6. B
7.
8.
9.

Průměrný počet bodů třídy
14/21
13,2/21
13,8/21
8,3/12
8,8/12

Nejproblémovějším úkolem bylo pro žáky rozpoznat způsob manipulace, kterého se autor v textu
dopouštěl a hledání skrytých informací tzv. čtení mezi řádky.
5.3.2 Výstupní testování
Uskutečnilo se v 6. – 8. třídách v hodinách dějepisu. Tentokrát dostali všichni žáci napříč ročníky
stejný text, který byl souvislý a pro orientaci tak o něco náročnější než test vstupní.
Třída
6. A
6. B
7.
8.

Procentuální úspěšnost třídy
54,8
69,3
61,7
79,6

Při pohledu na výsledky je zřejmé, že u některých tříd došlo ke zlepšení. Celkově můžeme říci, že
byli žáci úspěšnější především v pasážích, kde jsme se je snažili ovlivnit. Nenechali se zmást a
odpovídali z velké části správně.
6 ZÁVĚR
Neustále se prodlužuje doba, kterou děti tráví na internetu a získávají tak pro ně dříve nedostupné,
avšak často neověřené informace. Neklesá tak jen počet čtenářů odborné a naučné literatury, ale
také beletrie. S tím souvisí jejich stále se zhoršující orientace v textech, velmi špatná úroveň
hlasité četby i ve vyšších ročnících, nedostatečná slovní zásoba a celková nechuť cokoliv číst.
Díky většímu zaměření na podporu čtenářství se žáci nejen naučí s textem lépe pracovat, ale také
se v nich, díky různým aktivitám a akcím, může skutečně podařit zvednout zájem o četbu knih.
Dle mého názoru se nám to ve velké míře dařilo, ale přesto se budou i nadále objevovat žáci,
u kterých převládne spíše negativní vztah k jakékoliv četbě.
Rozvoj čtenářské gramotnosti je velmi potřebnou a nutnou záležitostí. V této podpoře by se tak
rozhodně nemělo ustávat a měla by být pravidelně zařazována do výuky většiny předmětů.
7 KOREKTIVNÍ OPATŘENÍ
I nadále bude naším cílem pokračovat v aktivizaci žáků směrem k četbě a schopnosti orientace
v ní. Budeme usilovat o to, aby se u žáků neustále zvyšovala chuť vzít do ruky knihu a pracovat
s ní. Jeden z našich cílů bude také směřován na schopnost žáků rozpoznat manipulaci autora
směrem ke čtenáři, která se v současnosti v mnoha neodborných textech objevuje. Na besedy a
knihovnické lekce bude kladen stejný důraz jako v uplynulém období.

Zpracovala: Mgr. Petra Zapletalová
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Příloha č. 13: Podpora rozvoje sociální gramotnosti v základní škole
Pro tento školní rok jsme si vybrali jako téma dlouhodobého projektu sociální gramotnost. Díky
používání moderních informačních technologií děti spolu čím dál tím méně dokáží mluvit,
předávat si a vyjadřovat své myšlenky a názory. Cílem bylo prohloubení komunikačních a
sociálních kompetencí žáků a kvality mezilidských vtahů, pracovat na zlepšení komunikace mezi
dětmi a rozvíjet spolupráci mezi nimi. Po žácích jsme chtěli, aby se sami vyjadřovali k aktuálním
problémům, sami navrhovali řešení, komunikovali v kolektivu a tím rozvíjeli své kompetence.
Proto jsme se rozhodli sledovat a hodnotit práci ve skupině, přínos konkrétních žáků, schopnosti
jejího vedení nebo naopak narušování a neplnění společných úkolů.
Výchovné a vzdělávací strategie zaměřené na sociální gramotnost obsahuje náš Školní vzdělávací
program. Kompetence komunikativní, sociální a personální jsou zařazeny ve všech nebo většině
předmětů. Vyjadřovat se k problémům ve třídě, diskutovat své názory a podněty mohli žáci
v třídnických hodinách.
Výchozí byl dokument České školní inspekce – Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti
pro základní a střední vzdělávání.
Sledované oblasti
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Poznávání lidí a interakčních jevů
• Vztahy mezi lidmi
Výchovné a vzdělávací strategie zaměřené na sociální gramotnost dle aktuálního ŠVP
• Kompetence komunikativní
Podle školního vzdělávacího programu jsou zařazeny ve všech předmětech.
• Kompetence sociální a personální
Podle školního vzdělávacího programu jsou zařazeny především v těchto předmětech – český
jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, prvouka,
vlastivěda, přírodověda, dějepis, občanská výchova, přírodopis, zeměpis, hudební výchova,
výtvarná výchova, výchova ke zdraví, pracovní činnosti, tělesná výchova a základy ekonomiky.
Průběh
Sledování sociální gramotnosti ve výuce – naplňování kompetencí komunikativní, sociální a
personální. Na vyhodnocování výsledků se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, cílem bylo
prohloubení komunikačních a sociálních kompetencí žáků a kvality mezilidských vtahů.
Podkladem pro hodnocení a zpracování výsledků byl sdílený dokument (tabulka) – Hodnocení
kompetencí. Vyučující se zaměřili na práci ve skupině, přínos konkrétních žáků, schopnosti jejího
vedení nebo naopak narušování a neplnění společných úkolů. Učitelé tabulku vyplnili za zvolený
předmět a období. Vedoucí projektu provedl kontrolu plnění za jednotlivá čtvrtletí.
Třídní učitelé zařadili sociální gramotnost mezi témata třídnických hodin. Žáci se mohli
vyjadřovat k aktuálním problémům, sami navrhovat řešení, komunikovat v kolektivu a tím rozvíjet
své kompetence. Jejich naplňování bylo ověřováno ve vyhodnocení třídnických hodin zasílaných
ve čtvrtletních zprávách vedení školy a školnímu metodikovi prevence.
Hodnocení
Z výsledků vyplývá, že se práce v jednotlivých ročnících, skupinách i předmětech liší.
Příklady vybraných hodnocení: Žáci se umí zapojit do týmové práce a vyloženě rušivé elementy
ve skupinách jsou výjimky, zatímco jinde je vyšší počet žáků, kteří se obtížněji zařazují do
skupinové práce nebo ji dokonce narušují. Třída je rozdělena zhruba na třetiny, které umí vést
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skupinu, pracovat bez iniciativy nebo práci narušují. V 5. A v českém jazyce žáci spíše nemají
problém spolupracovat ve skupině, v 6. B v českém jazyce žáci neprojevují příliš aktivně.
V deváté třídě měla skoro polovina žáků problém s vedením skupiny. Zadané úkoly plní
neochotně nebo bez iniciativy, práci ve skupině využívali k tomu, aby sami nemuseli nic dělat.
V přírodopisu v 6. B s vedením skupiny neměl problém přibližně stejný počet žáků, jako je těch,
kterým to nešlo, ti potom občas práci narušovali. V ruském jazyce v sedmé třídě, problém měly
hlavně děti, kterým jazyky obecně příliš nejdou, a proto nedokáží skupinu vést a pracovat pro ni,
atd.
Závěr
Na základě šetření a podle názorů kolegů vyplývá, že žáci si neumí nebo nechtějí práci rozdělit.
V každé třídě je asi třetina šikovných dětí, kterým skupinová práce nečiní žádné problémy, dokáží
vést i pomáhat. Větší kontrolu potřebuje průměrná část, aby skupinovou práci nevyužívala jen
pasivně a nechávala se jen vést, ale naopak sami vystupovali aktivně. Slabí žáci se ve skupině
dokázali schovat a často nepracovali vůbec nebo práci narušovali. Vyučující by se měli zaměřit na
důslednou kontrolu rolí ve skupině a v případě potřeby zasáhnout do rozdělení činností. Dále by
měli volit menší skupiny, kde se neaktivní žáci nemohou schovat a spoléhat na ostatní, případně
rušit.
Co se týká aktivit mimo vyučování, žáci se spoluprací nemají problém ani napříč jednotlivými
ročníky, o čemž svědčí práce na projektech, talentových a sportovních soutěžích, během výletů a
kurzů (adaptační, lyžařský).
Plnění jednotlivých rolí ve skupině je určitě i závislé na schopnostech a předpokladech
jednotlivých žáků, na jejich píli a osobnosti. Podle mého názoru je přínosem to, že žáci mohou
sami sledovat a uplatňovat své budoucí profesní předpoklady a týmové role. Nejen v pracovním
životě, ale i rodinném, budou plnit různé role – Inovátor, Realizátor, Týmový pracovník,
Vyhodnocovatel, Koordinátor aj. Každý z nich si sám mohl jednotlivé role vyzkoušet a každému
je bližší něco jiného. Smyslem bylo i ukázat, že není jednoduché tým motivovat, rozdělit úkoly,
plnit stanovené úkoly, přizpůsobit se týmu, či dovést stanovený úkol do finální podoby.
Zpracoval: Mgr. Petr Drkal
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Příloha č. 14: Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ
Střední škola

Obor

Slezské gymnázium, Opava

gymnázium

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava zemědělec – farmář
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava zemědělec – farmář
Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

kadeřník

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

operátor dřev. a nábytkář. výroby

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

ekonomické lyceum

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

ekonomické lyceum

Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

strojírenství

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

hotelnictví

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava

sociální činnost

Střední škola technická, Opava

obráběč kovu

Střední škola technická, Opava

obráběč kovu

Střední škola technická, Opava

obráběč kovu

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava zemědělec – farmář
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Příloha č. 15: Vliv využívání technologií na efektivitu výuky
V současné době není nastaven žádný systém sledování efektivity výuky s ohledem na využívání
technologií. Změna by byla žádoucí zejména po absolvování aktivit realizovaných v rámci
projektu „Šablony“. Samotný pojem „efektivita výuky“ je však poměrně obtížně definovatelný.
Můžeme na něj pohlížet s ohledem na měřitelné výsledky vzdělávání, motivaci žáků,
individualizaci výuky či posilování dílčích prvků jednotlivých klíčových kompetencí
definovaných v RVP. Každou z těchto oblastí je navíc nutné sledovat v delším časovém horizontu.
V první fázi jsme se zaměřili na zvýšení efektivity učebního procesu z pohledu individualizace
výuky, kterou lze výhodně realizovat větším využíváním tabletů, popřípadě vlastních mobilních
zařízení žáků. Pilotně bylo testováno nasazení nástroje Socrative v matematice v 6. třídě pro
individualizaci při procvičování a nástroje Nearpod pro zvýšení efektivity frontální výuky.
Získané poznatky byly následně předány ostatním kolegům v rámci metodických setkání a
školení.
V rámci sady školení byl pedagogům školy představen nástroj Socrative, zejména však metodika
jeho využití pro individualizaci výuky. Tento nástroj je možné použít k automatizaci hodnocení
žáků a k dílčím aktivitám směřujícím k formativnímu hodnocení. Provedené pilotní testování
v 6. třídě ukázalo zvýšenou míru aktivity při práci a také pozitivní vliv na měřitelné znalosti žáků.
Výsledky pilotního ověřování byly dokonce prezentovány na mezinárodní konferenci Mobile
Learning v Lisabonu.
V druhém pololetí školního roku 2017/2018 probíhala realizace aktivity Nové metody ve výuce na
ZŠ, v rámci které docházelo k využívání nástrojů pro podporu rozvoje matematické gramotnosti
s využitím technologických nástrojů podpory frontální výuky. Jednalo se o přímé využití
technologií ve výuce matematiky na podporu individualizace výuky.
Vzhledem k tomu, že mají žáci volný přístup k bezdrátové síti školy, nedochází doposud úplně
k možnosti využívání jejich vlastních zařízení pro výuku (model BYOD). Zejména by bylo
vhodné ukázat jejich smysluplné využití, namísto zakazování používání telefonů a tabletů ve
škole.
Obecně lze konstatovat, že využívání technologií zvyšuje motivaci žáků k práci. Z krátkodobého
pohledu sice může dojít k poklesu klasické měřitelné výkonnosti (konkrétní znalosti), výrazně se
však rozvíjejí obecné dovednosti a klíčové kompetence žáků. Při neformálních rozhovorech s žáky
si z výuky pamatují právě ty aktivity, u kterých byl využíván iPad nebo počítač.
Zpracoval: Mgr. Bc. Libor Klubal
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Příloha č. 16: Erasmus+
Zpráva o průběhu a ukončení projektu „Morální hodnoty a oslavy pro předškolní
vzdělávání“
Na popud inovace v předškolním vzdělávání zažádala
v březnu 2016 naše organizace o mezinárodní grantový
projekt „Morální hodnoty a oslavy pro předškolní
vzdělávání“, který byl vytvořen v kooperaci
pedagogických pracovníků Itálie, Turecka a České
republiky. Jednalo se o dvouletý, inovativní projekt
zaměřující se na rozvoj vzdělávacího plánu v oblasti
morální a etické výchovy a implementace těchto prvků
do výuky. Projekt byl zaměřený na strategické
partnerství mezi zeměmi Rumunska, Bulharska,
Turecka, Itálie a České republiky a vzdělávání jejich
pedagogických pracovníků právě v oblasti etiky. Náš
společný cíl byl vést pedagogické pracovníky nejen
k uvědomělosti evropských a kulturních vztahů mezi
spřátelenými zeměmi, ale i vytvoření komplexního
etického vzdělávacího schématu, které by bylo flexibilní pro každé školní kurikulum a
implementovat toto schéma v praxi v našich organizacích.
Projekt nám byl schválen Evropskou Komisí a grant, který nám byl přidělen, činil 25 125 Euro.
Ve finálním rozhodnutí také došlo k vyškrtnutí jednoho z našich potenciálních partnerů a to
Rumunska z důvodu „nadbytečnosti“. Projekt jsme tímto zahájili 1. 9. 2017 s partnery Itálie,
Turecka, Bulharska a nás České republiky jako hlavní koordinující zemí, která se starala
o organizační chod projektu, plánování aktivit, mezinárodní setkávání, videokonference apod.
Na úvod projektu jsme informovali rodiče a veřejnost o zahájení projektu, základních informací
týkajících se rozpočtu, plánu práce na dva roky, mezinárodním partnerství mezi spřátelenými
zeměmi, o akcích, aktivitách a výstupech nejen na instalovaném informačním monitoru, v letácích
a článcích, v místních novinách, ale také v úvodních seminářích určených nejen pro rodiče. Dále
jsme mezi partnery navázali komunikační kanály skrze telefonního spojení, emailů a Skype pro
video-hovory a online konference. Počátkem října se také mělo uskutečnit projektové setkání
v České republice. To však bylo z plánu aktivit Evropskou Komisí vyškrtnuto a zůstala jen
krátkodobá výjezdová školení pedagogických zaměstnanců v Bulharsku, Itálii a v Turecku.
Po dobu před prvním výjezdem do Bulharska v únoru 2017 jsme v našich partnerských školách
uskutečnili řadu aktivit a oslav zaměřujících se zejména na poznávání kultury partnerských
zemích a globální etická témata zahrnující například nedostatek pitné vody či hladomor ve světě.
Na tato témata jsme uskutečnili v každé partnerské zemi aktivity s dětmi a rodiči, které jsme na
každém školícím setkání prezentovali mezi sebou. Mimo to jsme započali výzkum a sběr
informací týkajících se etických otázek pro předškolní výchovu skrze dotazníky či rozhovory,
vyhodnocovali jsme je a analyzovali. Tímto vznikl podklad pro naši budoucí práci na metodologii,
která měla být jedním z hlavních výstupů našeho projektu. Také jsme se dohodli, že vzájemně
oslavíme naše národní a speciální dny s etickým podmětem za každou partnerskou zemi. Za
Českou republiku jsme společně oslavili Dušičky – All souls´ day, kdy se děti dozvěděly o
důležitosti předávání informací a zkušenostech našich předků a učily se respektu k již zemřelým.
Za Itálii jsme slavili Den dědečků a babiček – Grandparents´ day, kdy se děti učily ctít a
respektovat seniory a chovat k nim patřičný respekt. Za Turecko jsme slavili Turecký den dětí –
uznaný UNESCO jako mezinárodní den, kdy si celý svět připomíná práva dětí, které se ve světě
často potlačují. Za Bulharskou stranu jsme slavili den Baby Marty, což je příchod jara do
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Bulharska a následné obdarovávání svých přátel a známých symbolikou Marteniček. Z ostatních
etických oslav to byly například: Den stromů – oslava zaměřená na ekologii a ochranu přírody,
Most přátelství – oslava zaměřená na přátelství mezi národy, lidmi a dětmi fyzicky postižených či
z různých kulturních a sociálních poměrů. Den pozdravů – kdy každá ze spřátelených organizací
skrze komunikačního kanálu Skype předvedla jeden folklórní tanec či píseň. Oslava adventu – kdy
jsme porovnávali mezi sebou, jakým způsobem a jakými tradicemi slavíme adventní čas. Do této
oslavy se zapojila i spřátelená finská školka, neboť Turci z valné části advent neslaví. Další byla
Oslava pohádek – tato oslava se zaměřovala na pohádky a jejich etický přínos dětem. Společně
jsme hráli divadlo, pozvali jsme si různé divadelní soubory a prováděli jsme rozbor partnerských
národních pohádek. Zbytek času jsme pokračovali v přípravách prezentací z naší první školící
aktivity v Bulharsku.
V únoru 2017 jsme podstoupili naše první školící aktivity, a to v Bulharsku ve městě Vidin.
Hostující organizace byla Detska Gradina Arabella. Tohoto setkání se zúčastnili všichni projektoví
partneři a formát tohoto školení byl spíše úvodní a informativní. V prezentacích, které probíhaly
v konferenční místnosti, jsme se seznámili s partnerskými zeměmi, městy a organizacemi,
porovnali jsme vzájemně svá školní kurikula, prezentovali jsme aktivity a práci, kterou jsme měli
naplánovanou od září do února včetně inovací, které každá organizace provedla za účelem
zlepšení etického klimatu v předškolních třídách. Společně jsme hlasovali pro logo našeho
projektu, italští partneři a hlavní editoři nám ukázali prvotní návrh webových stránek
(http://www.moralvaluesandcelebrations.eu), který jsme s ostatními partnery připomínkovali,
odsouhlasili jsme průvodce aktivitami, jenž se stal základním kamenem pro tvorbu etické
metodologie, a zhodnotili jsme v dotaznících práci a směřování projektu. Mimo práce
v konferenční místnosti jsme se seznámili s místní organizací a její praktickou prací ve třídách.
Zúčastnili jsme se řady kulturních akcí a oslav spojených s bulharskou kulturou připravenou
převážně dětmi a rodiči tamní organizace. Nechyběla ani prohlídka historické části města,
geografické unikum oblasti Belogradčik, ukázka typické bulharské kuchyně či folklórních tanců.
Takto obohaceni jsme se vydali zpět, abychom informovali veřejnost o našich zkušenostech a
pokračovali v navazující práci, která zahrnovala konkrétní příklady činností pro metodologii
etické výchovy.
V následujícím období od února 2017 do října 2017 jsme podnikli řadu oslav, prací a aktivit pro
rodiče a děti. Zejména jsme pracovali na teoretické studii, která se zabývala etickými otázkami jak
v kultuře, tak filozofii či psychologii. Ustanovili jsme si práci na osmdesáti etických aktivitách
s dětmi, které se staly součástí etické metodologie, vytvořili jsme etické kurikulum a definovaly
přesně deset sekcí, o které se konkrétní aktivity s dětmi opíraly. Mimo to jsme pokračovali
v inovacích na poli etické výchovy.
V říjnu 2017 jsme podstoupili další školící výjezd do Itálie na ostrov Sicílie do města Vittoria.
Hostující organizací byla Instituto Comprensivo „F. Pappalardo“ a školení trvalo 5 pracovních
dní. Byla to organizace zahrnující základní i mateřskou školu, čítajících okolo 1000 žáku a 100
pracovníků, jak v hlavní budově, tak na elokovaných pracovištích. V rámci naší práce jsme se
seznámili s místní organizací, jejich školním programem a materiálním zázemím. Poznali jsme
skrze dětské výstupy jejich národní tance a oslavy jako byla například jejich tradiční oslava
sklizně hroznového vína a tanec Tarantela. Město Vittoria je vystavováno přílivu imigrantů
z různých koutů Afriky a Asie. Naskytla se nám tak příležitost vidět integraci dětí těchto lidí
v praxi. Mimo to jsme pokračovali v práci na projektu. Zejména jsme řešili finální podobu
webových stránek, porovnávali jsme vzdělávací systém učitelů mateřských škol z každé země,
prakticky jsme se zapojili do výuky italských dětí a vytvořili jsme pro ně etickou aktivitu, kterou
měla každá země možnost zhlédnout a zhodnotit. Prezentovali jsme naše práce a výstupy za
období únor – říjen 2017. Řešili jsme formální problémy dokumentace aktivit s dětmi a vyplnili
jsme evaluační dotazníky, abychom zjistili, zda projekt směřuje ke svým cílům a záměrům.
Samozřejmě jsme se zúčastnili poznávacích výjezdů po okolí, abychom načerpali kulturní a
historickou atmosféru proloženou národní kuchyní a tamními zvyky a kulturou.
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Mezi koncem pracovní cesty v Itálii a začátkem té další v březnu v Turecku zbývalo jen pár
měsíců, které jsme plně věnovali formální korekci všech výstupních dokumentů a tvorbě finální
metodologie určené pro předškolní výchovu. Dokončovali jsme konkrétní aktivity s dětmi,
vytvářeli pro publikaci podpůrný materiál obsahující sady her, pracovních listů, básní, pohádek
apod. Věnovali jsme se překladům do rodných jazyků a prováděli jsme diseminační činnosti.
Vytvořili jsme etické workshopy pro rodiče a jejich děti, na kterých se formou her a diskuzí
seznámili se stylem etické výchovy a jejími metodami používané v pedagogické praxi. Vytvořili
jsme podpůrné elektronické materiály tzv. DEMs (Digital Educational Material), což jsou
interaktivní hry, které mají přispět ke zlepšení morálního cítění u dětí a etické uvědomělosti.
Uspořádali jsme semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol na téma etika
u předškolních dětí. Vytvořili jsme spolupráci mezi NGOs jako jsou domovy pro seniory, dětské
domovy či domovy pro tělesně postižené. Zajistili jsme dlouhodobou spolupráci mezi
spřátelenými školkami ze sousedství a okolí.
V Březnu 2018 jsme podstoupili poslední pracovní cestu do Istanbulu v Turecku k hostující
organizaci Imece Ilkokulu. Tato početná organizace měla přes 1200 studentů od předškolního
věku do čtvrté třídy a přes 70 pedagogů. Formát tohoto setkání byl víceméně kontrolní a výstupní.
Dohodli jsme se na finální podobě všech výstupů a závěrečných pracích. Poskytovali jsme
rozhovory do Turecké státní televize. Zúčastnili jsme se řady představení pořádaných školou a
místními dětmi jako např. dramatické výstupy národních a občanských témat, hudební přehlídky a
semináře externích školitelů na téma pojetí etiky v předškolních organizacích. Evaluovali jsme
finální aktivity, diskutovali o obtížích projektu, jeho výhodách či dopadech na zúčastněné učitele,
děti, rodiče a lidí z okolí. Zorganizovali jsme kuchařský workshop, na kterém se podíleli všichni
partneři a každý připravoval svá tradiční jídla, která jsme poté se zástupci partnerských zemí a za
účasti tureckých zřizovatelů prezentovali a ochutnávali. Součástí byly výjezdy do historického
centra, zajímavých částí města či tradiční hudební produkce.
Po návratu nás čekal poslední úkol, a to vyhotovit etickou metodologii pro předškolní vzdělávání
a zkompletovat všechny studijní spisy a knihy, jenž jsou hlavními výstupy tohoto projektu. Po
finální korekci jsme výtisky v české a anglické mutaci nechali vytisknout a výtisky jsme
s výkladem našeho projektu předali zdarma místním předškolním organizacím a knihovnám. Co
se udržitelnosti týče, náš projekt byl několikrát prezentován veřejnosti jak odborné, tak laické.
Vytvořili jsme webové stránky, kde lze najít veškeré informace a materiály našeho projektu.
Publikovali jsme řadu článků do místních novin a poskytovali jsme rozhovory v mezinárodních
listech a televizích. Zasadili jsme se o to, aby většina školek v okolí obdržela zdarma Metodologii
morálních hodnot pro předškolní vzdělávání a v případě otázek nás mohli kontaktovat. Vytvořili
jsme odborné semináře pro pedagogy předškolních zařízení, na které jsme kladně působili ve
smyslu přejímání nových metod právě z oné metodologie do jejich školních programů. Díky
školícím výjezdům řada pedagogů dostala jiný náhled na vnímaní cizích kultur, jejich návyků a
zvyků a rozšířila si svůj obzor ve smyslu pedagogické praxe, kdy měli možnost porovnat přímo na
místě jiné vzdělávací metody, postupy a organizaci a řízení vzdělávání. Řada učitelů se díky účasti
na projektových aktivitách vzdělávala jak teoreticky, tak prakticky a rozvíjela své jazykové
dovednosti. Děti, kterých se dvouletý projekt týkal, vykazovaly vyšší míru empatie a přátelství
vůči ostatním dětem a dospělým nehledě na jejich odlišnosti. Omezilo se patologické chování dětí
ve smyslu agrese a hrubé mluvy, což bylo potvrzeno i výstupními dotazníky rodičů dětí a
pozorováním přímých pedagogických pracovníků. Ve vytvořeném metodickém schématu budeme
pokračovat i nadále, protože se nám osvědčil, a budeme se snažit ho inovovat dalšími konkrétními
aktivitami s dětmi.
Zpracoval: vedoucí projektu Bc. Oto Polášek
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Příloha č. 17: Závěrečná zpráva TALIS

Pilotní šetření

TALIS 2018
Školní zpráva

ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ
Komenského 26, Štítina
Kód vaší školy: S23

Praha, červen 2018
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1 Úvod
Školní zpráva obsahuje vybraná zjištění z dotazování učitelů vaší školy v pilotním sběru dat
mezinárodního šetření TALIS 2018. Do pilotního sběru dat bylo v období února 2017 zapojeno
60 základních a středních škol z České republiky. Zúčastnilo se téměř 900 učitelů. Poskytnuté
údaje vám mohou naznačit, jak učitelé vaší školy vnímají vybrané aspekty své práce ve srovnání
s učiteli z dalších českých škol, které byly do šetření zapojeny.
Na konci zprávy je pak uveden přehled publikací vydaných k mezinárodním šetřením PISA,
PIRLS a TIMSS, včetně publikací s uvolněnými testovými úlohami ze čtení, matematiky
a přírodovědy.
Touto zprávou chceme vaší škole ještě jednou poděkovat za zapojení do pilotního sběru
dat mezinárodního šetření TALIS 2018 a za dobrou spolupráci.
Podrobnější informace o průběhu pilotního sběru dat jsou dostupné na webové stránce České
školní inspekce1.

2 Šetření TALIS
Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey)
je projektem OECD. V minulosti se Česká republika zapojila do cyklu TALIS 2013, prvního
cyklu TALIS 2009 se Česká republika neúčastnila. Aktuální cyklus TALIS 2018 probíhá
celkem ve 46 státech a ekonomikách.
Šetření TALIS mapuje v mezinárodním kontextu názory a postoje ředitelů škol a učitelů.
Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní
klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni
základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia.
Vedle tohoto základního modulu měly státy a ekonomiky možnost se v rámci TALIS 2018
volitelně zapojit do modulů zaměřených na úroveň ISCED 1, ISCED 3 nebo do modulu
umožňujícího propojení TALIS s mezinárodním šetřením PISA (modul TALIS-PISA link).
Česká republika se v cyklu TALIS 2018 účastní volitelného modulu TALIS-PISA link.
Analýza dat umožňuje jednotlivým zemím zjistit, které další státy se potýkají s obdobnými
problémy a poučit se z různých přístupů ke vzdělávací politice. Ředitelé škol a učitelé
poskytnou informace např. o tom, jakého se jim dostalo profesního vzdělání, o svých profesních
postojích a postupech uplatňovaných při výuce, o tom, jak je práce učitelů sledována
a hodnocena a jaké se jim dostává zpětné vazby a uznání. Otázky se dotýkají i dalších témat
jako je vedení školy, organizace práce a pracovní podmínky ve škole.

1

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni/Ceskaskolni-inspekce-zverejnuje-Zpravu-o-priprave
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3 Vybraná zjištění z dotazníků
V následujících grafech najdete informace o vybraných zjištěních z dotazníků vyplňovaných
učiteli základních škol a víceletých gymnázií. Údaje jsou v procentech. Jednotlivé položky jsou
řazeny abecedně. Jedná se vždy o dvojici grafů ke stejnému tématu. První graf obsahuje celkové
rozložení odpovědí za všechny učitele zapojené v České republice do pilotního šetření
TALIS 2018. Druhý graf obsahuje rozložení odpovědí za skupinu učitelů vaší školy, kteří byli
do pilotního šetření TALIS 2018 vybráni. I tak ale grafy pro vaši školu mohou naznačit,
jak učitelé vaší školy vnímají vybrané aspekty své práce ve srovnání s učiteli z dalších českých
škol, které byly do šetření zapojeny.
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Graf č. 1: Potřeba profesního vzdělávání deklarovaná učiteli základních škol a víceletých
gymnázií
Graf zobrazuje pět nejčetnějších oblastí, u kterých všichni dotazovaní učitelé pociťují střední
nebo velkou potřebu profesního vzdělávání. V dotazníku bylo celkem sedmnáct oblastí. Údaje
jsou v procentech.
Soubor učitelů je pro srovnání rozdělen na učitele základních škol a učitele víceletých gymnázií.
Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně.

Graf č. 2: Potřeba profesního vzdělávání deklarovaná vašimi učiteli
Graf obsahuje rozložení odpovědí za skupinu učitelů vaší školy, kteří byli do pilotního šetření
TALIS 2018 vybráni a na otázku odpověděli.
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Graf č. 3: Překážky v účasti na profesním vzdělávání deklarované učiteli základních škol
a víceletých gymnázií
Graf zobrazuje míru souhlasu (rozhodně souhlasím nebo souhlasím) všech učitelů se sedmi
možnými překážkami v jejich profesním rozvoji. Údaje jsou v procentech.
Soubor učitelů je pro srovnání rozdělen na učitele základních škol a učitele víceletých gymnázií.
Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně.

Graf č. 4: Překážky v účasti na profesním vzdělávání deklarované vašimi učiteli
Graf obsahuje rozložení odpovědí za skupinu učitelů vaší školy, kteří byli do pilotního šetření
TALIS 2018 vybráni a na otázku odpověděli.
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Graf č. 5: Charakteristika účasti na aktivitách profesního rozvoje, které jsou k dispozici
Graf zobrazuje míru souhlasu všech učitelů se třemi charakteristikami účasti na dostupných
aktivitách jejich profesního rozvoje. Údaje jsou v procentech.
Soubor učitelů je pro srovnání rozdělen na učitele základních škol a učitele víceletých gymnázií.
Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně.

Graf č. 6: Charakteristika účasti na aktivitách profesního rozvoje, které jsou k dispozici
(vaši učitelé)
Graf obsahuje rozložení odpovědí za skupinu učitelů vaší školy, kteří byli do pilotního šetření
TALIS 2018 vybráni a na otázku odpověděli.
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Graf č. 7: Celková atmosféra ve škole z pohledu všech učitelů
Graf zobrazuje míru souhlasu (rozhodně souhlasím nebo souhlasím) všech učitelů se čtyřmi
nejčetnějšími výroky o atmosféře ve škole. Dotazník obsahoval celkem jedenáct výroků. Údaje
jsou v procentech.
Soubor učitelů je pro srovnání rozdělen na učitele základních škol a učitele víceletých gymnázií.
Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně.

Graf č. 8: Celková atmosféra ve škole z pohledu vašich učitelů
Graf obsahuje rozložení odpovědí za skupinu učitelů vaší školy, kteří byli do pilotního šetření
TALIS 2018 vybráni a na otázku odpověděli.
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Příloha č. 18: Inspekční zpráva ČŠI

Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

I NSP EKČNÍ ZPRÁ VA
Čj. ČŠIT-1904/17-T

Název

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

Sídlo

Komenského 26, 747 91 Štítina

E-mail

zs.stitina@seznam.cz

IČ

70987530

Identifikátor

600142957

Právní forma

Příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Daniel Matyášek

Zřizovatel

Obec Štítina

Místo inspekční činnosti

Komenského 26, 747 91 Štítina

Termín inspekční činnosti

27. 11. 2017−29. 11. 2017

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích
programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními
předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona.
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Charakteristika
Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková
organizace (dále „školy“) vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny
a školní jídelny - výdejny. Škola spolupracuje se spádovými školami v Mokrých Lazcích
a Nových Sedlicích, z nichž přicházejí žáci po absolvování 1. stupně. Základní umělecká
škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku zřídila ve škole svou pobočku.
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole je šedesát. K termínu inspekční činnosti bylo
v mateřské škole zapsáno padesát osm dětí. Při zápisu dětí na školní rok 2017/2018 vydal
ředitel školy jedenáct zamítavých rozhodnutí z důvodu naplněnosti mateřské školy. Jednalo
se o děti mladší tří let a děti z jiných obcí. Ve vstupním prostoru mateřské školy byly
vyvěšeny aktuální informace pro rodiče o vzdělávací nabídce a očekávaných výstupech.
Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole je 350. Ve školním roce 2017/2018 k termínu
inspekční činnosti navštěvovalo třináct tříd základní školy 283 žáků. Dvě oddělení školní
družiny navštěvuje šedesát žáků, což je zároveň nejvyšší povolený počet.

Hodnocení podmínek vzdělávání
Ředitel školy vykonává funkci od roku 2006. Jde o zkušeného pedagoga s dlouholetými
praktickými zkušenostmi s řízením školy. Ředitel pečuje o profesní růst pedagogického
sboru. Ekonomickou agendu zpracovává externí pracovnice, proto se musí ředitel školy ve
značném rozsahu věnovat i administrativním záležitostem spojeným s ekonomickým
zajištěním chodu školy. K řízení školy přistupuje ředitel aktivně, využívá zkušenosti ze své
dosavadní pedagogické a řídící praxe. Zpracoval funkční organizační strukturu a vnitřní
dokumenty školy, které podporují účinné organizování vzdělávacího procesu. Řízení školy
je účelné, přirozeně navazuje na systém plánování a kontroly, pedagogický sbor jej
respektuje. Řediteli se ve spolupráci s ostatními zaměstnanci daří vytvářet ve škole klima
podporující efektivní průběh vzdělávání. Využívaný informační systém (přenos informací
především elektronickou formou) a systém porad podporuje operativní řízení školy. Je
orientován nejen na vnitřní komunikaci a vedení dokumentace školy, ale i na žáky, na rodiče
a veřejnost (emailová komunikace s rodiči, příkladně informativní aktualizované webové
stránky, pravidelné informace o škole ve zpravodaji obce, informační tabule ve škole).
Základní škola funguje podle jasných pravidel, která umožňují konstruktivní komunikaci
všech účastníků vzdělávání a jejich participaci na chodu školy. K obohacení vzdělávací
nabídky velmi pozitivně přispívala spolupráce školy se Sdružením rodičů a přátel školy,
které organizuje celou řadu kulturních a sportovních akcí.
Příznivé personální podmínky umožňují naplňování školních vzdělávacích programů.
Pedagogický sbor základní školy a mateřské školy tvoří celkem dvacet devět pedagogických
pracovníků, z toho pět učitelů mateřské školy, dva vychovatelé školní družiny a jedna
asistentka pedagoga. Všichni splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Kromě učitelů
pracuje v mateřské škole chůva financovaná z dotačního programu „Šablony“. Spolupracuje
s učitelkou ve třídě s patnácti dvouletými dětmi. Pedagogickým vedením pověřil ředitel
školy zkušenou učitelku mateřské školy. Organizuje mj. denní chod pracoviště a zajišťuje
běžnou komunikaci se zákonnými zástupci dětí. Provádí také hospitační činnost, jež je
jedním z bodů pro jednání s ředitelem školy. K profesnímu růstu většiny vyučujících
přispívalo systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce
vycházely z potřeb školy (mj. inkluze, spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, práce
s tablety, perspektivní zavedení výuky některých přírodovědných předmětů v cizím jazyce),
podporovaly zvyšování odbornosti vyučujících, kteří následně získané poznatky využívali
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ve výuce. Od předchozí inspekce došlo k výrazné obměně pedagogického sboru základní
školy. Byli přijati začínající učitelé. Ředitel školy pro ně zřídil funkci mentora a sleduje
jejich pedagogický růst pomocí hospitací.
Tři třídy mateřské školy sídlí v přízemí školy. Mateřská škola má samostatný vchod. Děti
v mateřské škole využívají společnou šatnu, sociální zařízení a jídelnu. Odpolední relaxace
a odpočinek probíhá ve třídách na matracích, které jsou uloženy odděleně v provozní
místnosti. Děti navštěvují také tělocvičnu školy, třídy s interaktivními tabulemi a sál. Vnitřní
vybavení odpovídá věkovým zvláštnostem předškolního věku. Jedna ze tří tříd třída je
průchozí, ale denní harmonogram činností zpracovali učitelé podrobně s ohledem na věkové
zvláštnosti dětí, takže nedochází k narušování a prostojům mezi jednotlivými činnostmi.
Veškeré prostory mateřské školy jsou maximálně využívané. Ke všem vzdělávacím
oblastem disponuje mateřská škola dostatkem pomůcek a materiálů. Školní zahrada
mateřské školy splňuje požadavky na plnohodnotné využití pobytu venku ke vzdělávání dětí.
K dispozici jsou dětské prolézačky a pískoviště. Zahradu lze využívat celoročně jako
doplněk vzdělávací nabídky environmentálního vzdělávání integrovaných bloků. Mateřská
škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je
motivován lidovými zvyky, tradicemi a vytvářením vztahu k rodnému místu. Školní
vzdělávací program je pravidelně vyhodnocován a na základě výsledků jsou upravovány
třídní vzdělávací programy. Škola nepřijala žádné oznámení o plnění povinného
předškolního vzdělávání individuálním způsobem. Všechny děti plnící povinnou předškolní
docházku navštěvovaly mateřskou školu v loňském školním roce.
Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Jeho součástí je školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání byl aktualizován v souladu s úpravami
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání k 1. 9. 2017. Ředitel školy
ve spolupráci s ostatními pedagogy průběžně sleduje jejich naplňování. Významným
partnerem vedení školy jsou funkční metodická sdružení a předmětové komise. Součástí
jejich práce je pomoc začínajícím učitelům. Školní vzdělávací programy doplňuje nabídka
zájmových útvarů, jež umožňují žákům trávit volný čas v bezpečném prostředí.
Výchovná poradkyně absolvovala studium pro výchovné poradce. Školní metodik prevence
absolvoval studium prevence sociálně patologických jevů. Nejčastějším negativním jevem,
který musí základní škola řešit, jsou vztahy mezi žáky. Jde o nekázeň ve vyučovacích
hodinách a o přestávkách, nezájem o školní práci a provokativní chování vůči vyučujícím.
Problémové skupiny a jednotlivci jsou sledováni. Jejich prohřešky jsou řešeny podle
závažnosti domluvou, spoluprací s rodiči a také jednáním výchovné komise.
Nezastupitelnou roli hrají též třídnické hodiny. Jiné negativní projevy se v uzavřeném
školním roce objevily jen ojediněle. Potřebná opatření k vyřešení negativních jevů a prevenci
přijímají vyučující v součinnosti s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence
sociálně patologických jevů. Škola věnuje nadstandardní pozornost inkluzivnímu
vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 vzdělává mateřská škola dvě děti se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále „SVP“). K termínu inspekční činnosti evidovala škola dvacet
sedm žáků se SVP. Žáky mimořádně nadané ani cizince škola neeviduje. Pro jedenáct žáků
se SVP byly v souladu s doporučením školského poradenského zařízení vypracovány
individuální vzdělávací plány, s kterými byli seznámeni zákonní zástupci. Škola zpracovala
strategii prevence rizikových jevů a rizikového chování a program proti šikaně. Ze strategie
vychází kvalitní minimální preventivní program. Prevence negativních jevů zahrnuje též
adaptační pobyty pro žáky 6. ročníku. Škola pořádá přednášky a besedy pro žáky, které jsou
zaměřeny na oblast rizikového chování, snaží se vštěpovat žákům zásady slušného chování.
Při realizaci besed a přednášek zaměřených na primární prevenci sociálně patologických
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jevů škola také dlouhodobě spolupracuje s policií, využívá také nabídku besed a etických
dílen externích organizací. Výchovná poradkyně zajišťuje též agendu kariérního
poradenství.
Od předchozí inspekce v listopadu 2011 se výrazně zvýšil počet žáků a tříd základní školy.
Uvedená změna si vyžádala potřebu využívat část odborných učeben jako kmenové třídy.
Odborné učebny zahrnují počítačovou učebnu, multimediální učebnu, odbornou učebnu
hudební výchovy, učebnu fyziky a chemie, jedna učebnu pro dělenou výuku, žákovskou
kuchyň, školní dílnu a keramickou dílnu. Většina učeben je vybavena stavitelným
žákovským nábytkem, dataprojektory, učitelé používají notebooky a tablety. S tablety běžně
pracují také žáci. Zabezpečeno je připojení počítačů k internetu. Součástí objektu školy jsou
rovněž velký a malý sál školy, v nichž se konají školní a společenské akce, velké hřiště
a tělocvična. Významnou součástí práce školy jsou výuka plavání a lyžařské kurzy.
Potřebnou pozornost věnuje škola též dopravní výchově a ekologické výchově.
Obě oddělení školní družiny využívají pro svou činnost dvě propojené místnosti, jež jsou
dostatečně prostorné, umožňují tedy zájmovou činnost různého druhu bez toho, že by se
skupiny vzájemně rušily. Podle potřeby užívá školní družina též sousední třídu základní
školy, tělocvičnu, počítačovou učebnu a další vnitřní a venkovní prostory.
Dobré podmínky pro realizaci školních vzdělávacích programů se škole daří vytvářet
vícezdrojovým financováním. Kromě finančních prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na vzdělávání a z rozvojových programů na posílení platů zaměstnanců a na
asistenta pedagoga, je škola zapojena v projektech spolufinancovaných Evropským
sociálním fondem. Projekt „Erasmus“ je zaměřen v předškolním vzdělávání na objevování
morálních hodnot. Projekt „Šablony do škol“ je v základní škole zaměřen na metody
tandemové výuky, na připravované zavádění cizího jazyka do fyziky, chemie, přírodopisu,
na podporu nových metod ve výuce kritického myšlení a na doučování žáků ohrožených
školní neúspěšností. Stav materiálních podmínek pro vzdělávání škola průběžně
vyhodnocuje a usiluje o udržení dobrého technického stavu školy. Pro využití prostorových
kapacit a snížení nákladů na provoz škola provozuje nájem tělocvičny. Sdružení rodičů
a přátel školy působící při škole podporuje svými příspěvky rozvoj sportovních a kulturních
aktivit žáků. Finanční prostředky získané z darů fyzických a právnických osob škola
vynakládá zejména na obnovu technického zhodnocení investičního majetku. Školné
v mateřské škole a školní družině škola od zákonných zástupců nepožaduje.
Podmínky pro zajištění bezpečnosti dětí a žáků při školních i mimoškolních činnostech
přispívají k jejich zdravému životnímu stylu. Děti a žáci jsou opakovaně seznamováni
s riziky a jsou poučováni o bezpečném chování včetně praktické požární prevence. Účinná
opatření k předcházení úrazům se odrážejí v nízké úrazovosti dětí a žáků.
Stravování dětí je zajištěno smluvním ujednáním podmínek o školním stravování se
zařízením školního stravování. Výdej stravy a stolování dětí a žáků probíhá v prostorách
školní jídelny – výdejny, jež je součástí školy. Škola se snaží vést děti a žáky ke správným
návykům zdravé výživy, sleduje kvalitu podávané stravy, je také zapojena do projektů
„Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, čímž podporuje zdravý vývoj žáků.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Učitelé mateřské školy vytvářeli dětem prostor pro objevování a podporovali jejich zájem
vhodnými motivacemi. Pohybové aktivity probíhaly denně v hernách nebo venkovním
prostoru. Pedagogický sbor v mateřské škole spolu dobře komunikuje a pravidelně se
zamýšlí nad vzdělávací nabídkou, kterou je schopen v ucelené míře dětem poskytnout, což
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se pozitivně projevovalo v průběhu hospitovaných aktivit. U všech pedagogů byla patrná
snaha zaměřit se na prožitkové učení, využití objevů a pokusů v rámci věkových zvláštností
dětí. Zájem dětí o činnosti různého charakteru byl učiteli vhodně podporován. Organizace
činností v mateřské škole byla dobře koordinovaná s ohledem na maximální využití všech
prostor bez narušení činností jiné třídy. Přechody mezi jednotlivými aktivitami byly dobře
organizačně zvládnuté a umožňovaly nenásilné ukončení jedné činnosti a započetí jiné.
Učitelé dovedli využívat spolupráce dětí k prohlubování jejich poznatků a vytváření
přátelských vztahů. Příprava učitelů v mateřské škole směřovala k zajištění dostatečného
množství pomůcek pro skupinovou práci. Činnosti probíhaly v celém prostoru tříd a heren.
Děti měly možnost využít klidnějších zón. Učitelé měli o všech dětech přehled a během
celého dne připomínali pravidla, která byla dětmi respektována. Spontánní činnosti
umožňovaly dětem svobodné rozhodování o jejich průběhu, učitelé podporovali a využívali
zájem dětí o individuální činnosti. Dostatek didaktických pomůcek, hraček a materiálů
umožňoval rozvoj všech oblastí vzdělávání. Pohybové aktivity probíhaly denně se
zaměřením na rozvoj orientace v prostoru, zvládnutí základních pohybových dovedností
a správné držení těla. Řízené a didakticky zacílené činnosti byly dětem blízké, směřovaly
k získávání kompetencí k učení, řešení problémů a zlepšení komunikace. Pro rozvoj
vědomostí a návyků zařazuje škola každoročně navíc činnosti, které dětem usnadní vstup do
základního vzdělávání. Jedná se o specifické úkoly zaměřené na rozvoj grafomotoriky,
předmatematické a předčtenářské činnosti a důsledný nácvik správného držení tužky.
Zvláštní pozornost věnuje mateřská škola seznamování s lidovými tradicemi a pranostikami.
Hospitované vyučovací hodiny v základní škole byly zaměřeny na předměty jazykové
oblasti - český, anglický, německý a ruský jazyk, společenskovědní předměty - dějepis,
zeměpis, občanská výchova a vlastivěda, matematiku a přírodovědné předměty - přírodopis,
chemie, fyzika, informatika, výchova ke zdraví, prvouka, přírodověda. Vyučující byli
kvalitně připraveni na výuku. Stanovili vzdělávací cíl vyučovací hodiny tak, aby byl
v souladu se školním vzdělávacím programem. Ve vyučovacích hodinách vycházeli ze
zkušeností žáků, podle možností propojovaly probírané učivo s reálnými situacemi
každodenního života. Ve sledovaných hodinách převažovala účelná frontální výuka
kombinovaná se samostatnou prací žáků, prací ve dvojicích a někdy i ve skupinách. Střídání
činností pomáhalo udržovat pozornost žáků, jejich zájem a aktivitu. Učitelé vytvářeli ve
svých hodinách příjemnou atmosféru, zapojovali žáky aktivně do výuky a motivovali je
k učení. Výklad učiva byl srozumitelný, doplněný názornými ukázkami. Žáci byli vedeni
k odvozování nových poznatků na základě dosavadních zkušeností. Učili se samostatně
vyhledávat údaje v učebnici, tisku, na internetu, propojovat získané informace a dávat je do
souvislostí. V cizích jazycích byli schopni si při práci s psaným a poslechovým textem
domýšlet význam neznámých slov, překlad do českého jazyka byl použit pouze k ověření
správného porozumění. Žáci byli vedeni k vzájemnému respektu, k tomu, aby si pomáhali
a podporovali se. Patrný byl také individuální přístup zejména k žákům se SVP a k žákům,
kteří zvládali učivo pomaleji nebo naopak rychleji než jejich spolužáci. Práce žáků byla ve
sledovaných hodinách průběžně slovně hodnocena, méně často se objevilo hodnocení
známkou. Učitelé se snažili o motivující hodnocení. Jen v menší části hospitovaných hodin
byli žáci vedeni k sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Případné chyby byly citlivě
opravovány, ale promyšlená práce s chybou se vyskytovala málo. Ve výuce byly využívány
učebnice, tablety, názorné pomůcky, audionahrávky a videonahrávky. Učitelé vytvářejí
vlastní výukové listy a další materiály pro zpestření výuky.
Vychovatelé školní družiny smysluplně naplňovali volný čas žáků těsně po vyučování
především poslechem společné četby, ale i formou spontánních činností, relaxací a hrou.
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Využívali při své práci různé metody a formy práce. Při sledovaných činnostech žáci aktivně
spolupracovali, pomáhali si navzájem a respektovali pokyny vychovatelů.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Kvalitní výsledky vzdělávání v mateřské škole se pozitivně projevují ve schopnosti dětí
samostatně řešit problémy, komunikovat, vzájemně spolupracovat a přiměřeně věku jednat
s okolím. Pozitivní rozvoj osobnosti dětí je posilován průběžným povzbuzováním k plnění
úkolů a častými pochvalami. Činnosti v průběhu dne nebyly dětmi hodnoceny, učitelé se
omezovali na shrnutí obsahu aktivit. Vzájemné hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské
škole neprobíhalo vůbec. Diagnostické záznamy hodnotily individuální schopnosti
a dovednosti dětí jednotným záznamem o vývoji. Pravidelně bylo vyhodnocováno
vzdělávací úsilí v jednotlivých třídách z pohledu dílčích vzdělávacích cílů i z hlediska
plánování činností a motivace po skončení integrovaného bloku. Portfolia byla vytvářena po
dobu jednoho školního roku a jsou volně přístupná rodičům k nahlédnutí. Na průběhu
a výsledcích vzdělávání se pozitivně projevovaly zkušenosti získané v dalším vzdělávání.
Základní škola používá pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků běžné hodnotící nástroje
a pravidla, jež jsou součástí školního řádu. Žáci jsou hodnoceni za výsledky písemných testů
a po ústním zkoušení. Hodnoceny jsou také žákovské práce. Využívány byly též externí
testy. Výsledky vzdělávání žáků škola pravidelně hodnotí a analyzuje. Vyučující sledují
míru úspěšnosti žáků po celou dobu jejich docházky. Ve školním roce 2016/2017 z 275 žáků
prospělo 170 s vyznamenáním a ostatní prospěli. Tyto vynikající výsledky vzdělávání
potvrzují vysokou úroveň dosaženou i v předchozích letech. Základní škola nezaznamenala
neomluvenou absenci. Všem žákům s riziky školní neúspěšnosti je zajištěna včasná podpora.
V souladu s doporučeními školských poradenských zařízení je zajišťována péče o žáky se
SVP. Přínosem je mnohostranná spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy.
Významných úspěchů dosáhli žáci ve vyšších kolech školních soutěží. Škola vyšla vstříc
zájmu rodičů a podporuje výuku náboženství jako nepovinného předmětu.
Školní družina se zapojuje do kulturních a společenských akcí, což posiluje sounáležitost
žáků s obcí a jejími tradicemi. Činnosti, jež významně rozšiřují rozhled žáků, jsou spojeny
také s výlety, které školní družina organizuje hlavně v době podzimních a jarních prázdnin.

Závěry
Hodnocení vývoje
- Od předchozí inspekční činnosti došlo k výraznému navýšení počtu žáků v základní škole
a školní družině.
- Zlepšilo se vybavení školy didaktickou technikou a byla dokončena výměna žákovského
nábytku ve většině kmenových tříd.
- Byly zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Bakaláři, čímž
došlo k zpřehlednění komunikace se zákonnými zástupci a zkvalitnění jejich
informovanosti o průběhu výuky a vzdělávacích výsledcích žáků.
- Pořízení tabletů přispělo k výraznému posunu ve využívání informační a komunikační
techniky ve výuce.
- Zintenzivnilo se propojení se zaměstnavateli v regionu (Ostroj) a byla navázána
spolupráce s univerzitami.
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Silné stránky
- Organizace činností vzhledem k vnitřnímu uspořádání tříd v mateřské škole je
promyšlená, nenarušuje denní činnosti a probíhá bez zbytečných prostojů.
- Organizace činností vzhledem k vnitřnímu uspořádání tříd v mateřské škole je
promyšlená, podporuje denní aktivity dětí, jejich samostatnost i vzájemnou kooperaci.
- Učitelům v mateřské škole se v souvislosti s aktivním zapojením do mezinárodního
projektu Erasmus daří u dětí rozvíjet jejich morální hodnoty.
- Optimální materiální vybavení školy a jeho intenzivní využívání podporuje vzdělávání
dětí a žáků.
- Přístup a podpora žáků pedagogy, respektování jejich vývojových a individuálních
zvláštností pozitivně ovlivňuje individualizaci výuky.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
- Integrovaným blokům v mateřské škole a vyučovacím hodinám v základní škole schází
zpětná vazba od dětí a žáků, která by byla učitelům východiskem k plánování dalších
vzdělávacích strategií.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- V rámci celodenních aktivit mateřské školy a v průběhu vyučovacích hodin základní
školy využívat ve větší míře sebehodnocení a vzájemné hodnocení dětí a žáků pro získání
informací o jejich prožitcích.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zřizovací listina Základní školy generála Heliodora Píky Štítina, okres Opava,
příspěvkové organizace vydaná na základě usnesení Zastupitelstva obce Štítina č. 36,
ze dne 1. 10. 2002, včetně dodatků č. 1 (ze dne 21. 2. 2005) a 2 (ze dne 27. 4. 2005)
Potvrzení ve funkci ředitele školy na dobu určitou šest let do 31. července 2019
Koncepce rozvoje školy 2014 – 20120 ze dne 3. 2. 2014
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Rok má krok“ s platností od
1. 9. 2017 s čj. zsstit283/2017
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání Otevřená
škola s platností od 1. 9. 2016 s čj. zsstit233/2016
Školní řád mateřské školy s účinností od 4. 9. 2017 s čj. zsstit284/2017
Školní řád s účinností od 1. 9. 2015 s čj. zsstit268/2015 (ZŠ)
Klasifikační řád ze dne 1. 1. 2015
Vnitřní řád školní družiny ze dne 4. 9. 2017 s čj. zssti341/2017
Školní preventivní strategie 2014 – 2019 ze dne 29. 9. 2014
Minimální preventivní program 2017/2018 ze dne 27. 9. 2017
Školní program proti šikanování 2017/2018 ze dne 27. 9. 2017
Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro období
2015-2020
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Plán práce školní rok 2017/2018 ze dne 10. 9. 2017
Rozvrhy hodin pro školní rok 2017/2018 platné od 4. 9. 2017
Třídní knihy základní školy používané ve školním roce 2017/2018
Přehledy výchovně vzdělávací práce ve školní družině používané ve školním roce
2017/2018
Školní matrika vedená v elektronické podobě
Záznamy z pedagogických rad ve školním roce 2017/2018
Plán DVPP 2017/2018 ze dne 31. 8. 2017
Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2016/2017 ze dne 29. 9. 2017
Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě ve školním roce 2017/2018 (výpis
z usnesení č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva)
Evidence docházky dětí do mateřské školy ve školním roce 2017/2018
Třídní knihy v mateřské škole vedené ve školním roce 2017/2018
Plán kontrolní činnosti a hospitační záznamy v mateřské škole prováděné vedoucí
učitelkou ve školním roce 2017/2018
Zápisy z pedagogických rad v mateřské škole
Zápis z třídní schůzky ze dne 26. 9. 2017 v mateřské škole
Zápis z provozní porady v mateřské škole ze dne 16. 8. 2017
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání čj. zsstit 70/2017 účinná od
16. 3. 2017
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole ve školním roce
2017/2018 včetně osvědčení a certifikátů
Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků platná ve školním
roce 2017/2018
Kniha úrazů (kontrolovány zápisy za školní roky 2016/2017 a 2017/2018)
Záznamy o úrazu (dítěte, žáka, studenta) za školní roky 2016/2017 a 2017/2018
včetně jejich aktualizace a příslušných oznámení o výši pojistného plnění
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace sestavený k 31. 12. 2016 ze dne
30. 1. 2017
Hlavní kniha za období 01-12/2016 ze dne 12. 1. 2017
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016
ze dne 10. 1. 2017
Dokumentace ke školnímu stravování dětí a žáků ve školní jídelně – výdejně platná
ve školním roce 2017/2018
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Poučení
Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy zařízení podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský
inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to
k rukám ředitelky inspektorátu.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce.
Zároveň je zpráva zveřejněna na webových stránkách České školní inspekce
a v informačním systému InspIS PORTÁL.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Mgr. Vladislav Vančura, školní inspektor

Mgr. Vladislav Vančura v. r.

Bc. Lenka Fulnečková, kontrolní pracovnice

Bc. Lenka Fulnečková v. r.

PaedDr. Radúz Plchota, školní inspektor

PaedDr. Radúz Plchota v. r.

Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka

Mgr. Šárka Šustková v. r.

Bc. Alena Žáková, školní inspektorka

Bc. Alena Žáková v. r.

V Ostravě 19. 12. 2017
Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy

Mgr. Daniel Matyášek v. r.

Ve Štítině 20. 12. 2017
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Příloha č. 19: Obrazová příloha
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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 2017 do 31. prosince 2017:
Počet podaných žádostí o informace:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
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:
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
Počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb.,
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Ve Štítině, 28. 02. 2018

0
0
0
Nejsou

Nebyly žádné výdaje
Nebyly poskytnuty
žádné licence
Nebyly podány žádné
stížnosti
Nejsou

Mgr. Daniel Matyášek
ředitel školy
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