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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: 
 

skola@zsstitina.cz 

Webové stránky školy: 
 

www.zsstitina.cz 

Zřizovatel školy: 
 

Obec Štítina                    
Hlavní 68, 747 91 
IČO: 000300764 
Statutární zástupce: p. starosta Karel Ulrich, 
bytem Havlíčkova 277, 747 91, Štítina 
tel. 724216141, starosta@stitina.cz 

Ředitel školy: 
 

Mgr. Daniel Matyášek, 
bytem Jiráskova 1, 746 01, Opava 
tel. 774195937, matyasek@zsstitina.cz 

Zástupce ředitele školy: 
 

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, Ph.D. 
 

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 2018/2019 byla ve škole celkem 3 oddělení mateřské školy, 7 tříd 1. stupně, 
6 tříd 2. stupně a 2 oddělení školní družiny.  
 
 Součásti školy        

 

Školská zařízení IZO Nejvyšší 
povolený počet  

Stav              
k 31. 01. 2018 

Stav              
k 30. 06. 2019 

Základní škola 102432741 350 žáků 292 žáků 291 žáků 
Mateřská škola 107628961 60 dětí 60 dětí 60 dětí 
Školní družina 120003791 60 žáků 60 žáků 60 žáků 
Výdejna stravy 120003805 340 stravovaných 293 stravovaných 292 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 
 

 

38

1

16

45

34
6

11
2

145

2

Statistika dle místa trvalého bydliště k 28. 06. 2019

Háj ve Slezsku
Budišovice
Kravaře
Mokré Lazce
Nové Sedlice
Opava
Opava - Podvihov
Bohuslavice
Suché Lazce
Štítina
Velké Hoštice
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Materiálně-technické podmínky školy 
 
V budově základní a mateřské školy je celkem 22 učeben, 7 kabinetů, tělocvična, 2 sály 
a výdejna stravy s jídelnou. Z celkového počtu učeben je 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 
 Celkem z toho pro žáky z toho pro zaměstnance 
Pracovní stanice 67 35 32 
Tablety 75 50 25 
Dataprojektory 20 20 
Apple TV 16 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, jedna pevná stanice, sedm tabletů, projektor, 
plátno a interaktivní tabule, laminátor, televize a interaktivní programy, které jsou určeny 
pro vzdělávací proces dětí. MŠ splňuje hygienické normy instalací úložného systému 
pro matrace, lůžkoviny a pyžama 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. Kopírovací stroj Ineo 224 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.   
V zahradě mateřské školy byla demontována dvě pískoviště, zahradní domek, dřevěný domek 
sloužící pro tematické hry dětí a další zařízení (skluzavka, schody, pochozí plošina, houpačky, 
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oplocení). V letošním roce byla provedena úprava zahrady MŠ na základě architektonického 
a stavebně technického řešení s vydáním územního souhlasu s realizací stavby. Prostory 
zahrady MŠ byly rozšířeny, provedly se zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, 
komunikace, oplocení, zahradnické práce (výsadba stromů a keřů, vybudování bylinkové 
zahrádky). Byly v ní nainstalovány tyto hrací prvky: závěsná dvojitá houpačka, sestava Briga, 
lanové centrum, skluzavka ve svahu, zvonkohra, pyramida, kreslící tabule, smyslový chodník. 
Zahrada byla dále vybavena zahradním domkem, pískovištěm, zahradní pergolou, 3 ks stolů 
s lavicemi, lavičkou kolem stromu a stojanem na kolo. 
Součástí školy jsou dva salónky, které jsou k dispozici žákům a veřejnosti. Do velkého sálu 
bylo letos zakoupeno 220 ks židlí a chladnička. 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. Sály školy jsou vybaveny 
klimatizačními jednotky a v letošním roce přibyla další jednotka také do přilehlé kuchyňky. 
Výdejna stravy je vybavena nerezovým gastro nábytkem, lednicí, novou 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. Webová 
prezentace školy je realizována prostřednictvím redakčního systému Wordpress. Stránky jsou 
tak rozděleny do struktury, která 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: 1 ks vrtacího kladiva, 50 ks 
florbalových míčků, 15 ks kriketových míčků, 10 ks vymezovacích kuželů, 20 ks 
badmintonových sad, pásma, 4 ks štafetových kolíků, 4 ks ringo kroužků, 10 ks 
basketbalových míčů, 10 ks volejbalových míčů, 4 ks frisbee, 2 sadami florbalového vybavení 
pro brankáře, 8 ks fotbalových míčů, gymnastického koberce, výškově stavitelného nábytku 
(74 ks židlí a 37 ks lavic), 1 ks detektoru plynu, 1 ks detektoru CO, lednice a kávovaru 
Phillips 5000, HDD disku, 1 ks 3D tiskárny, 1 ks notebooku, 3 ks tabletů, 1 ks Apple TV, 20 
ks monitorů, 20 ks klávesnic a myší, učebních pomůcek do chemie, proběhly nákupy běžných 
a speciálních učebnic a pomůcek, optické soustavy a diodového laseru, softwarového a IT 
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vybavení pro běžnou výuku a také pro žáky s podpůrnými opatřeními. Zakoupil se skartovač, 
laminátor a vazač, prezentační panel a také drobný hmotný majetek (síťové adaptéry, 
prodlužovačky, nabíječky, elektrody, klíče, fotografie, ručníky, zásuvky, objímky, datové 
kabely, HDMI kabely, redukce, vybavení lékárniček).  
Materiální vybavení mateřské školy bylo posíleno nákupem: kávovaru DeLonghi, hrací stěny 
a doplňkové sady (domácí zvířata, vesmír), ložního povlečení. 
Pro výdejnu stravy byly zakoupeny: sklenice, hrnky, misky, nerez tácky, tlaková sprcha, 
nerezový stolek, podnosy, rošty do lednice. 
Z investičního příspěvku byl zakoupena myčka do výdejny stravy. 
 
 
V rámci celoročních a prázdninových oprav a údržby bylo mj. realizováno:  
 

• aplikace bioenzymů do WC,  
• čištění spalinových cest, 
• elektro práce, 
• instalace kabeláře, zapojení a nastavení multifunkčního zařízení, 
• instalace sítí do oken,  
• instalační práce spojené s prezentačním TV panelem, 
• instalatérské práce, 
• malířské práce, 
• měření těsnosti průmyslového plynovodu DN 80, 
• mytí oken salónku – výškové práce, 
• ladění klavírů,  
• nátěry radiátorů, 
• oprava čerpadla myčky na nádobí, 
• oprava čerpadla ČOV, 
• oprava odvodňovacích kanálů na parkovišti, 
• oprava displeje notebooku, 
• oprava kávovaru, 
• oprava sušičky, 
• oprava tělocvičného nářadí a zařízení, 
• oprava vestavěných skříní na chodbách v 1. a 2. NP, 
• oprava vstupů do tělocvičny, přestávkového dvoru, zahrady MŠ, bezbariérového 

vstupu k tělocvičně, 
• opravy po revizi elektro, 
• opravy po OTK tělocvičného zařízení, 
• pospojování nerezových spojů ve výdejně stravy, 
• rekonstrukce hřiště MŠ, 
• rekonstrukce výdejních okének v jídelně školy, 
• 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,  
• uzamykací systém školy – rozšíření systému generálního klíče, 
• úprava kabeláže a lištování potřebných komponentů pro Apple TV a dataprojektory, 
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• úprava vodoinstalace, 
• úprava IT vybavení zvukové kabiny u sálu školy, 
• vyčištění 19 ks projektorů, 
• výměna DLP světlovodu a obvodu dataprojektoru, 
• výměna lampy do dataprojektoru, 
• výměna ohřívače vody, 
• výměna vnitřních dveří a rohoží, 
• výměna vstupních dveří – hlavní a vedlejší vstup do kulturně společenského zařízení, 

vstup na přestávkový dvůr a vstup do zahrady MŠ, 
• výměna rozvaděče RE, 
• vývoz a vyčištění čističky odpadních vod, 
• zahradnické práce spojené s úpravou venkovních ploch a udržováním ekosystémů, 
• zasklení oken. 
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ČÁST II. 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 

 
Přehled oborů základního vzdělávání 
 

79-01-C/01 Základní škola 
 

Forma vzdělávání: denní Délka vzdělávání: 9 roků 
 

 
 
 
Vzdělávací programy 

      

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

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program „Rok má krok“ celá MŠ 
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ČÁST III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob  
k 01. 09. 2018 

Průměrný 
přepočtený počet 

k 30. 09. 2018             

Průměrný 
přepočtený počet 

k 30. 06. 2019         
Pedagogičtí zaměstnanci 
z toho externí zaměstnanci 

29 25,6666 26,5219 
1 0,0455 0,0455 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 8,0600 7,1326 
2 1,7585 1,6250 

Celkem  37 33,7266 33,6545 
 
Ředitel školy:                  Mgr. Daniel Matyášek 
Zástupce ředitele školy:    Mgr. Eva Klubalová 
Výchovná poradkyně:      PaedDr. Ludmila Hulvová 
Třídní učitelé: 
 1. třída Mgr. Bohdana Friedlová 
 2. A třída Mgr. Zuzana Řimáková 
 2. B třída Mgr. Veronika Týnová 
 3. třída Mgr. Veronika Čížová 
 4. A třída  Mgr. Jana Vaňková 
 4. B třída  Mgr. Kateřina Grussmannová  
 5. třída Mgr. Zuzana Klimešová  
 6. A třída Mgr. Jana Slimáčková 
 6. B třída Mgr. Eva Chřibková (Hymlárová) 
 7. A třída Mgr. Ondřej Pika 
 7. B třída Mgr. Petra Vacenovská 
 8. třída  Mgr. Petr Drkal 
 9. třída  Mgr. Michal Schreier  
Bez třídnictví:  Mgr. Kristýna Ješinová 
 Mgr. Hana Richterová 
 Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. 
 Mgr. Daniel Tran 
Asistent pedagoga: Bc. Jana Otáhalová  
 paní Kateřina Jasenková (od 2. 5. 2019) 
Vychovatelé školní družiny:  paní Dana Baranová 
 pan Lukáš Vlček 
Vyučující náboženství: Mgr. Vladimír Pavlík  
Učitelé MŠ:   paní Dana Buroňová                               
                       paní Marie Tichá                            
 paní Markéta Malohlavová 
 Bc. Michaela Škumátová (do 31. 1. 2019) 
 Bc. Monika Míšová (od 1. 2. 2019) 
                            Bc. Oto Polášek                       
Správní zaměstnanci:   pan Petr Šimeček – školník školy               
                                               paní Veronika Dobrušová – uklízečka školy 
 paní Monika Hanzlíková – uklízečka školy 

 paní Jana Polachová – uklízečka školy  
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                                               paní Jana Beilnerová – školnice MŠ 
 paní Markéta Malohlavová – chůva (do 30. 04. 2019)  
                                                paní Markéta Rádková – kuchařka výdejny stravy  
 paní Adriana Hřivnáčová – pomocná síla ve VS                              
 
Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 09. 2018 

Druh školského zařízení 
Počet pedagogických pracovníků 

Fyzické osoby Přepočtený 
evidenční počet 

Základní škola 22 19,5685 
Mateřská škola 5 4,2581 
Školní družina 2 1,8400 
Celkem 29 25,6666 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
Počet pedagogických pracovníků 

Fyzické osoby Přepočtený 
evidenční počet 

Učitel prvního stupně základní školy (§ 7) 6  6,0000 
Učitel druhého stupně základní školy (§ 8) 14 12,7730 
Učitel mateřské školy (§ 6) 5 4,2581 
Asistent pedagoga (§ 20) 1 0,7500 
Vychovatel (§ 16) 2 1,8400 
Učitel náboženství (§ 14) 1 0,0455 
Celkem 29 25,6666 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
29 20 9 

 

 
 
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 
 
K 01. 09. 2018 z 29 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. 
K 30. 06. 2019 z 30 pedagogických pracovníků splňovalo 29 předpoklady pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů.   
 

76%

17%
7%

ZŠ

MŠ

ŠD

31%

69%

Muži

Ženy



13 
 

Z 23 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 23 zaměstnanců.  
 
V mateřské škole z 5 pedagogických pracovníků splňují 4 učitelé požadavek odborné 
kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů. Jeden zaměstnanec si doplňuje požadovanou kvalifikaci. 
                                                                                               
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 

Druh školského zařízení Počet nepedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 4 4,0000 
Mateřská škola 2 1,5000 
Školní jídelna – výdejna stravy 2 2,5600 
Celkem 8 8,0600 
 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
8 7  1 

 
 

 

50%

18%

32%
ZŠ

MŠ

VS

12%

88%

Muži

Ženy
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ČÁST IV. 

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

Zápis k povinné školní docházce 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2018 

Počet 
zapsaných 
žáků 

Z toho počet 
žáků nepatřících 

do spádového 
obvodu školy 

Počet 
přijatých 
žáků 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2019 

350 1 26 6 21 1 
 
K zápisu, který proběhl 09. 04. 2019, se dostavilo 28 dětí. 
Sedmi dětem byla na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a odborného 
posouzení PPP odložena školní docházka. Zákonní zástupci jednoho dítěte žádali o předčasné 
zaškolení, po vyšetření v PPP bylo toto doporučeno.  
Přijato k základnímu vzdělávání bylo 18 dětí.  
Po ročním odkladu povinné školní docházky nastoupí 3 děti.  
Do 1. třídy ve školním roce 2019/2020 nastoupí 21 žáků. 
 

 
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2018 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2019 

Počet 
volných míst 

60 3 60 18 3 0 
 
Stav před zápisem 

Kapacita 
školy 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
odcházejících 

dětí do ZŠ 

Počet 
volných míst 

60 60 10 10 
 
K zápisu, který proběhl 09. 05. 2019, se dostavilo 13 dětí, jejichž zákonní zástupci podali 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Posuzováno bylo tedy 13 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 2019/2020. Přijato bylo 10 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. 2019 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet 
volných míst 

60 3 60 10 0 
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ČÁST V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Prospěch žáků na základní škole 

 1. pololetí 2018/2019 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1.  25 25 0 0 1,000 
2. A  15 15 0 0 1,076 
2. B 15 14 1 0 1,114 
3.  23 21 2 0 1,158 

4. A 16 13 3 0 1,208 
4. B 18 13 5 0 1,377 
5.  24 15 9 0 1,315 

Celkem na 1. st. 136 116 20 0 1,178 
6. A 22 12 10 0 1,427 
6. B 23 16 7 0 1,360 
7. A 25 12 13 0 1,803 
7. B 28 13 15 0 1,555 
8. 30 15 14 1 1,631 
9. 26 8 18 0 1,690 

Celkem na 2. st. 154 76 77 1 1,578 
 

 
 
 
 

Celkový průměrný prospěch        1,457 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 192 
prospěl 97 
neprospěl 1 
nehodnocen 0 

1. stupeň 
vyznamenání 

116
40,00%

2. stupeň 
vyznamenání

76
26,21%

1. stupeň prospělo
20

6,90%

2. stupeň prospělo
77

26,55%

Neprospělo
1

0,34%

Prospěch v 1. pololetí 2018/2019
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   2. pololetí 2018/2019 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1.  25 25 0 0 1,034 
2. A 15 14 1 0 1,086 
2. B 15 14 1 0 1,162 
3.  23 20 3 0 1,250 

4. A 16 14 2 0 1,236 
4. B 18 9 9 0 1,506 
5.  24 14 10 0 1,366 

Celkem na 1. st. 136 110 26 0 1,234 
6. A 21 10 11 0 1,548 
6. B 23 18 5 0 1,376 
7. A 25 8 17 0 1,866 
7. B 28 16 12 0 1,532 
8. 30 15 15 0 1,644 
9. 26 9 17 0 1,805 

Celkem na 2. st. 153 76 77 0 1,629 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. stupeň vyznamenání
110

38,06%

2. stupeň vyznamenání
76

26,30%

1. stupeň prospělo
26

9,00%

2. stupeň prospělo
77

26,64%

Neprospělo
0

0,00%

Prospěch ve 2. pololetí 2018/2019

Celkový průměrný prospěch        1,509 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 186 
prospěl 103 
neprospěl 0 
nehodnocen 0 
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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 
 

3 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

17 

Střední vzdělání s výučním listem 
 

6 

Střední vzdělání 
 

0 

Neumístěno 
 

0 

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

26 
0 

Počet žáků celkem 
 

26 

           
   Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ je součástí přílohy č. 19 této výroční zprávy. 

      
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

 
 Počet uchazečů Počet přijatých 
5. ročník 2 2 
7. ročník 1 1 
                                                 
1  

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

3 žáci
11,54%

17 žáků
65,38%

6 žáků
23,08%0 žáků

0,00%

Gymnázia

Střední vzdělávání s
maturitní zkouškou

Střední vzdělávání s
výučním listem

Střední vzdělávání
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Údaje o zameškaných hodinách 

1. pololetí 2018/2019 
 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1.  25 651 0 26,040 0,000 
2. A 15 313 0 20,867 0,000 
2. B 15 305 0 20,333 0,000 
3.  23 598 0 26,000 0,000 

4. A 16 419 0 26,188 0,000 
4. B 18 620 0 34,444 0,000 
5.  24 1001 0 41,708 0,000 

6. A 22 884 0 40,182 0,000 
6. B 23 948 0 41,217 0,000 
7. A 25 958 0 38,320 0,000 
7. B 28 1256 0 44,857 0,000 
8. 30 1002 0 33,400 0,000 
9. 26 1473 0 56,654 0,000 

 
Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 10428 35,959 
neomluvených 0 0,000 

 
 

2. pololetí 2018/2019 
 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1.  25 815 0 32,600 0,000 
2. A 15 525 0 35,000 0,000 
2. B 15 768 0 51,200 0,000 
3.  23 962 0 41,826 0,000 

4. A 16 536 0 33,500 0,000 
4. B 18 927 0 51,500 0,000 
5.  24 1749 0 72,875 0,000 

6. A 21 998 0 47,524 0,000 
6. B 23 1214 0 52,783 0,000 
7. A 25 1245 0 49,800 0,000 
7. B 28 1524 2 54,429 0,071 
8. 30 1692 0 56,400 0,000 
9. 26 2396 0 92,154 0,000 

 
Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 15351 53,118 
neomluvených 2 0,007 
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Výchovná opatření  

Kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Napomenutí třídního učitele 19 25 
Důtka třídního učitele 6 13 
Důtka ředitele školy 4 3 
 
Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 219 269 
Pochvala ředitele školy 0 39 
Dárkový poukaz 0 39 
 
Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového 
počtu žáků 1. pololetí 2. pololetí 

2. 0 1 0,35% 
3. 0 0 0% 

 
Údaje o integrovaných žácích 

Celkem bylo k 31. 1. 2019 evidováno ve škole 35 žáků s SVP (9 žáků s požadavkem 
na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). Celkem bylo k 30. 6. 2019 evidováno ve škole 
36 žáků s SVP (10 žáků s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). 
  
Podle doporučení poradenského pracoviště mají žáci vypracovaný IVP a všichni procházejí 
reedukací. S těmito žáky v rámci pedagogické intervence pracovaly v 9 pracovních 
skupinách: Mgr. Veronika Týnová, Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Jana Vaňková, Mgr. Petra 
Vacenovská, Mgr. Jana Slimáčková, Mgr. Zuzana Klimešová a PaedDr. Ludmila Hulvová. 
Personální pedagogickou podporu 2 žákům zajišťovaly asistentky pedagoga: Bc. Jana 
Otáhalová a Kateřina Jasenková. 
 
Stupeň PO 2 – PO 5 Stav k 31. 01. 2019 Stav k 30. 06. 2019 
Vývojové poruchy chování 1 1 
Vady řeči  3 3 
Těžká porucha dorozumívání 0 0 
Autismus 1 1 
Tělesné postižení  1 1 
Vývojové poruchy učení 19 22 
Celkem 25 28 
 
Stupeň podpůrného opatření Stav k 31. 01. 2019 Stav k 30. 06. 2019 
Stupeň PO 1 10 8 
Stupeň PO 2 19 22 
Stupeň PO 3 5 5 
Stupeň PO 4 1 1 
Stupeň PO 5 0 0 
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Testování žáků  

Škola se účastnila Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 v rámci 
Přírodovědné gramotnosti pro 8. ročník ZŠ (tercie G8, prima G6). Jejím smyslem nebylo 
srovnávat žáky nebo třídy školy, ale poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý 
žák naplňuje požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. 
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 6 této výroční zprávy 
 
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. 7 této výroční zprávy.  
 
 
Podpora výchovně-vzdělávacích cílů vytyčených v koncepci rozvoje školy 
a celoročním plánu práce 

Výběr níže uvedených aktivit vychází ze strategických vzdělávacích dokumentů ČR 
a Moravskoslezského kraje, z Plánu hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2018/2019, z Koncepce 
rozvoje školy, Autoevaluačního plánu školy a reaguje na potřeby a možnosti školy.  
 

1) Hlasová a řečová výchova – projekt Každý mluví jinak (příloha č. 17) 
2) Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole  
3) Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole – „Staň se literárním 

kritikem“ (příloha č. 13) 
4) Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole – korektivní opatření 

loňského roku (příloha č. 12) 
5) Podpora rozvoje informační gramotnosti (příloha č. 14) 
6) Podpora rozvoje jazykové gramotnosti (příloha č. 15) 
7) Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti (příloha č. 16) 
8) Profesní orientace žáka – volba povolání (příloha č. 19) 
9) Společné vzdělávání se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná 

opatření (součást zprávy výchovné poradkyně příloha č. 8) 
10) Vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou (příloha č. 18) 
11) 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 
Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Adaptační pobyty žáků 2 42 2 
Akce v rámci volného času 25 1942 168 
Den profesí, Informa 3 51 3 
Den Země 1 237 19 
Dopravní výchova – projekt  1 128 13 
Dopravní výchova – dopravní a mobilní hřiště 6 160       10 
Exkurze 19 330 25 
Charitativní sbírky 6 1734 168 
JOY RUN 1 21 7 
Knihovnické lekce 30 635 43 
Kulturní pořady 16 1073 68 
Lyžařský výcvikový kurz 3 61 8 
Plavání 50 1070 60 
Pobyty v přírodě 5 398 30 
Prevence Policie ČR 1 149 12 
Prezentace státních svátků 6 1604 104 
Projekt Školákem nanečisto 4 68 4 
Projekt Pepa stavitel 1 273 19 
Projekt branné výchovy - POKOS 1 120 9 
Přednášky, besedy 37 951 58 
Sportovní a jiné soutěže školy 49 1392 108 
Školní výlety 9 338 24 
Třídnické hodiny 374 6921 374 
Vzdělávací pořady 44 1972 137 
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ČÁST VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou 
se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu 
kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, a byl projednán s Mgr. Zuzanou Řimákovou, 
jakožto zástupcem ZO ČMOSu při naší škole, 11. 09. 2018. 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 2018/2019. 
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. 
Dalšími oblastmi samostudia bylo nastudování materiálů souvisejících s realizací 
autoevaluačního plánu, především dílčích předmětů:  

• společné vzdělávání, 
• vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou, 
• podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v čtenářské, jazykové, 
přírodovědné a informační gramotnosti. 

 
Kvalifikační studium 
 
Ve školním roce 2018/2019 bylo realizováno získávání odborné kvalifikace učitele mateřské 
školy ve vzdělávacím programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
 
Studium k výkonu specializovaných činností 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebylo realizováno. 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání 
 
Hlavní oblastí byla realizace vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (Čtenářská gramotnost 
a Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v rámci projektu 
„Inovace ve výuce“. 
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Placené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1.-3. ročník ZŠ 1 
Hospitace – součást řízení školy 1 
Hry pro rozvoj osobností dětí 1 
Jak sestavit individuální vzdělávací plán v MŠ 1 
Metodický průvodce první třídou 1 
Metody pro posilování a rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce I. 18 
Metody pro posilování a rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce II. 18 
Podpůrná opatření 1. stupně v mateřské škole 1 
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 18 
Využití dramatické výchovy v MŠ 1 
Školení BOZP  29 
Školení požární hlídky 3 
Školení ke kolektivnímu vyjednávání, BOZP, změnám v legislativě, 
v zákonu o PP – funkcionáři ZOOS při OROS PŠ Opava 1 

 
 
Neplacené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Historická vlastivěda ve výchově k občanství 2 
Historické stezky regionu (historické ukotvení občana) 1 
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů 
a matematiky 2 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 1 
Konference Digitální transformace v české škole 2 
Konference Počítač ve škole 1 
Konference Učitel – výuka – inovace  5 
Mentoring a IT 3 
Násilí mezi partnery (domácí násilí) 2 
Oblastní konference odborových organizací 1 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní 
vzdělávání 1 

Pracovní schůzka ŠMP 1 
Prezentace studijních programů pro výchovné poradce ZŠ 1 
Rizikové chování na internetu 1 
Řízení metodických kabinetů 1 
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Seminář ohledně finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2018 a zásady rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2019 1 

Seminář SČDO 2018 „Děti hrají divadlo“ 1 
Seminář SČDO 2018 „Dospělí dětem“ 1 
Setkání metodiků prevence 1 
Tvorba úloh pro projektové vyučování 1 
Tým pro mládež – Dny restorativní justice 1 
Učitel „IN“ 1 
Úpravy ŠVP pro žáky s LMP s minimálními požadovanými obsahy 
a výstupy v rámci RVP ZV 1 

Výživa pro každý den 1 
Zvyšování kvality studentských pedagogických praxí 3 
Život v právním státě 2 

 
 
Kurzy ve školním roce 2018/2019 
 

 Celkový počet 
osob 

Celkový počet 
absolvovaných 
kurzů 

Celkový počet 
hodin 

Průměrný 
počet hodin 

Pedagogičtí 
zaměstnanci 25 134 941,00 37,64 
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ČÁST VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  
Ve školním roce 2018/2019 byly v naší škole vedeny tyto zájmové útvary: 
 
Zájmové útvary 

• Anglická konverzace 
• Angličtina hravě pro 2. třídu 
• Basketbal pro 1. stupeň 
• Divadelní kroužek  
• 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 
• Keramický kroužek pro 1. stupeň 
• Mažoretky 
• Merkur kroužek 
• Logohrátky pro MŠ 
• Loutkový kroužek 
• Malá Bejatka 
• Náboženství – nepovinný předmět 
• Pěvecký kroužek pro 1. stupeň 
• Příprava na přijímací zkoušky z JČ pro 9. třídu 
• Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. třídu 
• Přírodovědný kroužek 
• Reedukační péče (práce s integrovanými žáky) 
• Sportovní gymnastika 
• Sportovní kroužek pro 2. stupeň 
• Sportuj ve škole – žáci ŠD 
• Stolní tenis 
• Street dance 
• Volejbalový kroužek 
• ZAV – psaní všemi deseti 

 
 
 
ZUŠ Háj ve Slezsku, pobočka Štítina  
 

• Hra na dechové nástroje (lesní roh, zobcová flétna, trubka) 
• Hra na klavír 
• Tajemství hudby 
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Školní projekty 

Základní škola: 
• Český den proti rakovině 
• Den Země 
• Emise 
• Každý mluví jinak 
• Podpora čtenářské gramotnosti 
• Projekt dopravní výchovy 
• Podpora rozvoje informační 

gramotnosti 

• Podpora rozvoje jazykové 
gramotnosti 

• Podpora rozvoje přírodovědné 
gramotnosti 

• Recyklohraní 
• Staň se literárním kritikem 
• Strašidelná show 
• Školákem nanečisto 
• Zimní lidové tradice 

 
Mateřská škola: 

• Barevný týden 
• Filipojakubský den je kouzlům 

zasvěcen 
• Kouzelná šupinka 
• Masopust na slunci – pomlázka 

u kamen 
• Na tři krále za vesnicí, bloudí 

světem koledníci 

• Svatováclavský jarmark 
• Svět nekončí za vrátky – cvičíme se 

zvířátky 
• Ta naše písnička česká 
• U těch našich dvířek 
• Vítání jara 

 
Třídní projekty 

1. třída: 
• Jaro 
• Léto 
• Moje rodina 
• Podzim 
• Vánoce 
• Zima 

2. A třída: 
• Jaro 
• Podzim 
• Pohádkové postavy 
• Poznáváme pohádky 
• Naše obec 
• Vánoční tradice 
• V hmyzí říši 
• Zdraví a bezpečí 

2. B třída: 
• Čarodějnice 
• Masopust 
• Podzim 
• Tři králové 

3. třída: 
• Dílna čtení 

• Moje nejoblíbenější zvíře 
• Naše obec 
• Rosteme s knihou 
• Vesmír 

4. A třída: 
• Bezpečně na cestě a zdravověda 
• Čenda a spol. 
• Encyklopedie 
• Lesní zvířata a polní zvířata 
• Nebezpečí zimy 
• Prázdninové deníky 
• Setí a pěstování bylinek 
• Staré pověsti české, Pravěk 
• Zajímavá místa Prahy 

4. B třída: 
• Hrad a rytíři 
• Karel IV. 
• Ochrana přírody 
• Okolí našeho domova 
• Pravěk 
• Staré pověsti české 
• TGM – První republika 
• Volby ve třídě 
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Olympiády a soutěže 

1. ročník celostátní literární soutěže „Cena Ivony Březinové“  1. místo M. Šimečková 
Anglické jazykolamy – školní soutěž 
Bludiště – televizní soutěž – 9. třída 
Brick Game – soutěž ve stavbě na téma „Tajemný hrad v Karpatech“ – SPŠS Opava  

9. místo Š. Fiala, K. Janošek, V. Martínek, D. Kostřica   
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8., 9. třída 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 9. místo K. Janošek 
Dětská scéna 2019 – okrskové kolo v recitaci – postoupili V. Glabazňa, J. Vaňková,  

V. Kupčíková, V. Samolejová, N. Štivar, L. Kalousová, K. Ignácová 
Dětská scéna 2019 – okresní kolo v recitaci   

2. místo – V. Glabazňa + postup do krajského kola  
2. místo – V. Samolejová + postup do krajského kola 
J. Vaňková, V. Kupčíková, N. Štivar, L. Kalousová, K. Ignácová 

Dětská scéna 2019 – krajské kolo v recitaci – V. Glabazňa, V. Samolejová 
Divadelní lízátko 2019 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů 

 Thor – divadelní hra žáků školy 
 Knoflík – loutková hra žáků školy 

Divadelní přehlídka Opavská rolnička 2019 – Knoflík 
Divadelní přehlídka v Dobroslavicích – Thor 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – vybraní žáci 5. třídy  
Kreslím, kreslíš, kreslíme – výtvarná soutěž 
Matematický klokan – 2.–9. třída 
Mistrovství ČR v psaní na PC – 5 vybraných žáků 5.–7. tříd 

21. místo M. Lindovská (minutovky) 
25. místo M. Lindovská (desetiminutovky) 

O čem nejraději sním – Pardubický pramínek – celostátní literární kolo  
2. místo Věra Samolejová 

Okresní kolo matematické olympiády – Pavel Sixta, M. Šimečková (úspěšný řešitel), 
A. Vaňková  

Okresní kolo matematické olympiády – J. Grussmann 
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 47. místo J. Kubíček 
Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže  

postup 3 žáků – V. Glabazňa, J. Vaňková, J. Kubíček 
Opavský skřivánek – finálové kolo pěvecké soutěže 

I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: V. Glabazňa – 1. místo 
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: J. Vaňková – 4. místo 
V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: J. Kubíček – 3. místo – postup do Slezského finále 

Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň 
Piškvorky – školní kolo – 1. stupeň 
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019 – okresní kolo  

Výtvarné práce: 
kategorie ZŠ 1 – 1. místo Emílie Riedlová 
kategorie ZŠ 2 – 3. místo Věra Samolejová 
kategorie ZŠ 3 – 2. místo Hana Seidlová, 3. místo David Trunčík 
kategorie ZŠ 4 – 3. místo Jolana Muchová 
Literární práce: 
kategorie L 3 – 2. místo Kateřina Ignácová 
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Požární ochrana očima dětí – krajské kolo 
Výtvarné práce: 
kategorie ZŠ 1 – 1. místo Emílie Riedlová 
kategorie ZŠ 2 – 2. místo Věra Samolejová 
kategorie ZŠ 3 – 2. místo David Trunčík 
kategorie ZŠ 4 – 2. místo Jolana Muchová 
Literární práce: 
kategorie L 3 – 2. místo Kateřina Ignácová 

Přírodovědný klokan – 8., 9. třída 
Pythagoriáda – školní kolo – 5.–8. třída 
Pythagoriáda pro 6. ročník – okresní kolo 11. místo J. Gebauer, 26. místo J. Grussmann  
Recitace – školní kolo – 1. stupeň 
Recitace – školní kolo – 2. stupeň 
Soutěž fotografů ke Světovému dni vody – soutěž Ministerstva zemědělství – ČR 

1. místo K. Ignácová 
Soutěž mladých zoologů 
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo – 22. místo J. Rádek 
Soutěž v sudoku – 1.-5. třída 
Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme – Soutěž Merkur 

5. místo J. Grussmann, J. Gebauer, Š. Fiala 
Štítina má talent 
Štítinský slavíček – školní kolo pěvecké soutěže 
Talentové soutěže ZAV – 5., 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
Turnaj tříčlenných družstev v sudoku 
Velká cena malých zoologů – vybraní žáci 5. třídy 
Velká cena ZOO  
 
Sportovní soutěže 

Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků vyššího stupně 
Branná soutěž Wolfram  

3. místo – E. Hřivňacká, P. Hřivňacký, Š. Fiala, V. Martínek 
12. místo – J. Hlavicová, J. Ulrich, D. Kostřica, K. Janošek  

Florbal cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída 
McDonald´s Cup – 1.–3. třída – 2. místo v okrskovém kole 
Mikulášský mládežnický turnaj v kopané 
Mládežnické turnaje v kopané – 7x 
Nejlepší šplhoun – soutěž ve šplhu na tyči 
Nejrychlejší Štítiňák – soutěž pro veřejnost 
Okresní soutěž ve šplhu na tyči – 1.–5. třída 
Okresní soutěž ve šplhu na tyči – 6.–9. třída   

3. místo (A. Pastrňáková, V. Janošková, S. Muchová, K. Plachká) – kategorie III. 
4. místo (M. Lorenčík, J. Kubíček, M. Majvelder, A. Fabisz) – kategorie IV. 

OVOV – soutěž v pětiboji – 2. místo K. Horčičková – postup do krajského finále 
Sportovní dopoledne v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) – 2. stupeň 
Sportovní gymnastika – okresní kolo družstev  

3. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Pastrňáková) – III. kategorie 
Jednotlivci – 1. místo – J. Vaňková – I. kategorie (33 závodnic) 

          5. místo – A. Vaňková – II. kategorie (38 závodnic) 
          5. místo – V. Janošková – III. kategorie (35 závodnic) 
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Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi 
Stolní tenis – okresní kolo – T. Slivka, L. Drápela, M. Kostřica, O. Slunský 
Štafetový pohár – vybraní žáci školy – 8. místo 
Štítinský snajper – soutěž pro veřejnost 
Vánoční fotbalový turnaj žáků 
Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
Vybíjená – okrskové kolo – 4. A, 4. B, 5. třída – postup do okresního finále 
Vybíjená – okresní finále – 4. A, 4. B, 5. třída – 8. místo 
Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 

kategorie benjamínci – 3. místo TJ Tatran Štítina 
kategorie starší přípravka – 1. místo TJ Tatran Štítina 
ZŠ Štítina – FC Baník Ostrava U12 2:1 

 
Kulturní akce 

Babička drsňačka – divadelní představení – 5. třída, 6. A, 6. B třída 
Broučci – divadelní představení – 1., 2. A., 2. B třída 
Jak se dělá opera – divadelní představení – 7. A třída 
Kytice – divadelní představení – 6. A, 6. B., 7. A, 7. B, 8. třída 
Leonardo da Vinci – divadelní představení SHŠ Pernštejni – 1.-9. třída 
Mikulášský koncert – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. a 9. třída 
Noc na Karlštejně – divadelní představení – 4. A, 4. B třída 
Saturnin – divadelní představení – 8., 9. třída 
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy – pro veřejnost 
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy – MŠ, 1. stupeň 
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy – 2. stupeň 
 
Vzdělávací programy, exkurze, přednášky, besedy 

100 let výročí republiky – z historie Nových Sedlic a Štítiny – přednáška kronikáře p. Tomáše 
Sáňky – 7. A, 7. B, 8., 9. třída 
Anglická show s vařením a kouzly v anglickém jazyce – 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
Beseda s pracovnicí OSPOD – 7. A, 7. B třída 
Beseda s pracovnicí OSPOD – 6. A, 6. B třída 
Beseda s režisérem o animovaném filmu – 2. A, 2. B, 3., 4. A, 4. B třída 
Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 8. třída 
Bovýsek – doprovodný program firmy Bovys – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 
Den jazyků – SŠHS Opava – 9. třída 
Den mláďat – 1., 4. A třída 
Den Země – vzdělávací program – Slezské zemské muzeum – 5. třída 
Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. A, 4. B, 5. třída 
Dopravní výchova – projektový den – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. a 9. třída 
Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. A, 2. B, 6. A, 6. B třída 
Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída 
Energetická gramotnost – přednáška – 8., 9. třída 
Evropský den jazyků – 1.–9. třída 
Exkurze na Střední průmyslové škole stavební – 9. třída 
Exkurze fa Vehovský – 9. třída 
Fanda záchranář – 1. pomoc – přednáška Mudr. Pavel Řimák – 5. třída 
Fanda záchranář – 1. pomoc – přednáška A. Baranová – 4. A, 3. třída 
Hasičská zbrojnice ve Štítině – exkurze – ŠD 
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Hasičská zbrojnice v Opavě – exkurze – 2. A, 2. B třída 
Informa 2018 – prezentační výstava středních škol – 9. třída 
Interaktivní hodina s výukou country tanců – 2.-5. třída 
Karel IV. – vzdělávací interaktivní program – Zámek Hradec nad Moravicí – 4. A, 5. třída 
Krajina kolem nás – Slezské zemské muzeum – 2. A, 2. B, 3. třída 
Křižovatky – jak na ně? – přednáška Policie ČR – 8., 9. třída 
Mobilní dopravní hřiště – MŠ, 1.–3. třída 
Návštěva knihovny – Opava bájná a historická – 6. A třída 
Návštěva knihovny – Čarodějnice – 2. A třída  
Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. třída 
Návštěva knihovny – místní knihovna – 6. B třída 
Návštěva knihovny – Čarodějnice – 2. B třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. třída 
Návštěva knihovny – Co je ti, Filipe? – 3. třída 
Návštěva knihovny – Informační systém knihovny – 9. třída 
Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 7. A třída 
Návštěva knihovny – Encyklopedie – 4. A třída 
Návštěva knihovny – Encyklopedie – 4. B třída 
Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 7. B třída 
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. A třída 
Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 7. B třída 
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. A třída 
Návštěva knihovny – místní knihovna – 6. B třída 
Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. třída 
Návštěva knihovny – Staré pověsti české – 4. B třída 
Návštěva knihovny – Velikonoce a velikonoční zvyky u nás – 2. A třída 
Návštěva knihovny – Pravidla a řád knihovny – 1. třída 
Návštěva knihovny – Známé osobnosti Opavska – 8. třída 
Návštěva knihovny – Fantasy – 7. B třída 
Návštěva knihovny – Staré pověsti české – 4. A třída 
Návštěva knihovny – Velikonoce a velikonoční zvyky u nás – 2. B třída 
Návštěva knihovny – Fantasy – 7. A třída 
Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 3. třída 
Návštěva knihovny – Tomáš Garrrigue Masaryk – 8. třída 
Návštěva knihovny – Známé osobnosti Opavska – 9. třída 
Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. třída 
Nebezpečí kyberšikany I. – preventivní program PPPP Ostrava – 5. třída 
Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A, 6. B třída 
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. A, 7. B 
ODIS bus – preventivní akce MDPO – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
Pravěk – přednáška – 4. B 
Preventivní vlak – preventivně-výchovná činnost – 7. A, 7. B třída 
Prezentace 7. B třídy k státnímu svátku (28. září) 
Prezentace 6. B třídy k státnímu svátku (28. říjen) 
Prezentace 6. A třídy k státnímu svátku (17. listopad) 
Prezentace 5. třídy k státnímu svátku (Velký pátek a Velikonoční pondělí) 
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (1. květen) 
Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (8. květen)  
Prezentace Anglického kempu – 9. třída 
Prezentace o Novém Zélandu v anglickém jazyce – 8.-9. třída 
Projekt Dne Země – 1.-9. třída 
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Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – exkurze – 8. a 9. třída 
 

Rizika internetu – preventivní program PPPP Ostrava – 7. A, 7. B třída 
Se školou na golf – 2. A, 2. B, 4. A třída 
Škola zdravé pětky – 1.–9. třída 
Školení Emisařů – projekt Emise 
Školení z chemie – projekt Emise – 2x  
Školení z fyziky – projekt Emise – 2x  
Tajemství plazů – přednáška – 7. A, 7. B 
Ukázka dravců – 1.–9. třída 
Vánoční příběh a jeho poselství – Katechetické a pedagog. centrum – 1., 2. A, 2. B, 3. třída 
Veselé zoubky – preventivní akce – 1. třída 
Židovská tematika v literatuře – přednáška – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. třída 
  
Charitativní akce 

Český den proti rakovině 
JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým – 21 žáků (6.–9. třída) 
Pomáháme sportem – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického 
boje generála Heliodora Píky na podporu Denního stacionáře pro seniory v Opavě 
Pomáháme sportem – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a  
elektronického boje generála Heliodora Píky na podporu Dětského oddělení Slezské 
nemocnice v Opavě 
 
Ostatní akce 

Adaptační den – 6. A třída 
Adaptační den – 6. B třída 
Den matek a Štítina má talent – kulturní program pro veřejnost 
Den v přírodě – Beskydy – 1.–9. třída 
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ  
Elektronické testování InspIS SET v oblasti přírodovědné gramotnosti – 8. třída 
Jednání školské rady 
Laser game – 7. B třída 
Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. A třídy 
Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. B třídy 
Maškarní ples MŠ a ŠD 
Opavský skřivánek – zkouška s cimbálovou muzikou 
Pietním akt obce legionářské – Malá Bejatka, recitátoři, pěvecký sbor 
Piráti ze Štítiny aneb Návrat na palubu Černé perly – strašidelná show 
Plavecký výcvik – 2. A, 2. B, 3., 4. A, 4. B třída 
Plenární schůze SRPŠ 
Pobyt v přírodě – Hradec nad Moravicí – 2. B třída 
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka 
Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce 
Schůzka pro zákonné zástupce ohledně výběru dalšího stupně vzdělávání, informace 
k přijímacímu řízení 
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy v MŠ 
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy 
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu 
Sportovní dětský den – Den dětí – ZŠ pro veřejnost 



32 
 

Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky – 4x 
Školní besídka 1. třídy 
Školní besídka 2. B třídy 
Školní besídka 2. A třídy 
Školní výlet – Praha – 5., 6. B třída 
Školní výlet – Dinopark Karviná – 2. A, 2. B, 3. třída 
Školní výlet – ZOO Olomouc – 6. A, 7. B třída 
Školní výlet – ZOO Olomouc, Pevnost poznání – 7. A, 8. třída 
Školní výlet – Krnov – 4. A, 4. B třída 
Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 1. třída 
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. třída 
Školní výlet – Mlýn vodníka Slámy – Malá Bejatka 
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy – Štivadlo 
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy – okolní školy 
Třídní schůzky a konzultační hodiny 
Uctění památky gen. H. Píky – památník 
Ukázková hodina pro zákonné zástupce – 1. třída 
Vánoční pečení s 2. B 
Vánoční trhy a návštěva multikina CineStar v Opavě – 5. třída 
Vítání občánků – program MŠ 
Vyhodnocení projektu „Staň se literárním kritikem“ – 5., 6. B třída 
Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka 
Vystoupení souboru Malá Bejatka – Mlýn vodníka Slámy 
Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů ve Smolkově a v Opavě 
Vystoupení souboru Malá Bejatka – Nové Sedlice – Den obce a dožínky 
Výuka v přírodě – 2. A, 2. B 
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
Zájezd do Vídně – 8. a 9. třída 
Zimní lidové tradice … a možná přijde i Mikuláš 
 
Aktivity mateřské školy 

Barevný podzim – motivovaná vycházka do přírody  
Členské a výborové schůze klubu rodičů  
Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara 
Den Země 
Drakiáda 
Filipojakubský den je kouzly opojen  
Focení vánoční sady  
Hravá věda  
Kniha můj kamarád – školní projekt  
Konec masopusta, každá kapsa pustá – školní projekt  
Konec masopustu – rej masek  
Let do vesmíru – sférické kino  
Letní olympiáda ve spolupráci s MŠ Nové Sedlice 
Lyžařský výcvikový kurz  
Masopustní rej – divadlo Ententýky 
Maškarní ples MŠ a ŠD 
Mikulášský koncert ZUŠ Háj ve Slezsku  
Mikulášská nadílka v mateřské škole 
Mobilní dopravní hřiště  
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Muzikoterapie – vzdělávací pořad  
Na svatého Jána otevírá se létu brána – hledání pokladu 
Na tři krále za vesnicí bloudí světem koledníci – školní projekt 
Návštěva knihovny – místní knihovna 
Návštěva seniorů z Domova Bílá Opava  
O třech tečkách – ochotnický soubor M. Šťastného – divadelní představení  
Plavecký výcvik 
Pohádka o sněhulákovi – divadelní soubor Berušky 
Pomáháme babičkám – projektový den 
Rozloučení s předškoláky  
Série pohádek o zvířátkách – divadelní představení  
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu – Malá Bejatka 
Sportování po Česku  
Svatováclavký jarmark – školní projekt  
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – vyhodnocení celoročního projektu  
Školní výlet – Hradec nad Moravicí  
Ta naše písnička česká – školní projekt  
Thor – divadelní hra, Knoflík – loutková hra žáků školy  
Ukázkové hodiny a třídní schůzky  
Vánoční nadílka v MŠ 
Vánoční zvyky s Mikulášem – vzdělávací pořad 
Včelka – naučný pořad  
Výprava za ledním medvědem – divadelní představení Letadlo  
Vystoupení ke Dni matek  
Zdravá 5 – vzdělávací pořad  
Zimní olympiáda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram akcí školního roku 2018/2019 je součástí přílohy č. 1 této výroční zprávy.  
 
 
 
 
 
 



34 
 

ČÁST IX. 

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

Kontrola ČŠI 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost na místě. 
 
Škola se účastnila inspekčních elektronických zjišťování, která v dané záležitosti nahrazovala 
inspekční činnost na místě. Konkrétně se jednalo o tato elektronická zjišťování: Výběrové 
zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 – Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ. 
 
Kontrola PO 
Datum kontroly – 14. 12. 2018 
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.  
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. 2018. 
Byla provedena kontrola funkčnosti a provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení 
(nouzových osvětlení, požárních uzávěrů otvorů) a veškerá zařízení jsou funkční 
a provozuschopná, bez zjevných závad.  
 
Kontrola BOZP 
Datum kontroly – 14. 12. 2018 
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 30. 08. 2018, 
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 
a drobné závady byly odstraněny. 
Závěry z roční prověrky BOZP ze dne 20. 12. 2017 byly odstraněny v plném rozsahu. 
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Kontrola provedena obcí Štítina 
Datum kontroly – 17. 12. 2018 
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. 2017 až 31. 12. 2017. 
Závěr kontroly – při kontrole příspěvkové organizace nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Kontrola provedena Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj 
a Olomoucký kraj   
Datum inspekční činnosti – 04. 09. 2018, 06. 09. 2018, 07. 09. 2018,  
Předmět inspekční činnosti – dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 
zejména na dodržování povinností vyplívajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce a zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života 
a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 
Závěr kontroly – v rámci kontrolního zjištění bylo zjištěno celkem osm nedostatků, které byly 
odstraněny a kontrolní orgán byl o této skutečnosti informován na základě dopisu č. j. 
zsstit371/2018.  
 
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 
Objekt kontroly – školní jídelna – výdejna stravy při ZŠ 
Datum kontroly – 06. 09. 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. Jednalo se o následnou kontrolu 
se zaměřením na odstranění hygienických nedostatků, uvedených v protokole o kontrole 
č. j. KHSMS 22738/2018/OP/HDM, ze dne 03. 05. 2018. 
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. 
Závěr kontroly – výše uvedené hygienické nedostatky byly odstraněny. 
 
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 
Objekt kontroly – Mateřská škola 
Datum kontroly – 06. 09. 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. 
Jednalo se o následnou kontrolu se zaměřením na odstranění hygienických nedostatků, 
uvedených v protokole o kontrole č. j. KHSMS 22732/2018/OP/HDM, ze dne 03. 05. 2018. 
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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). 
Závěr kontroly – výše uvedené hygienické nedostatky byly odstraněny.  
 
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 
Objekt kontroly – základní škola 
Datum kontroly – 18. 09. 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; 
Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů; zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
V rámci kontroly bylo ověřováno zásobování pitnou vodou, vytápění školy, umělé osvětlení, 
zábrany oslnění, šatny žáků, vybavení učeben přívodem tekoucí pitné studené vody, 
stavitelnost nábytku, hygienická zařízení, omyvatelnost podlah v celém objektu, úklidové 
komory, tělocvična, větrání, pobyt žáků ve venkovních prostorách, pitný režim, kontrola 
lékárniček (vybavení a expirační lhůty) a provozní řád základní školy. V rámci státního 
zdravotního dozoru bylo provedeno orientační měření koncentrace oxidu uhličitého (CO2). 
V době kontroly nebylo zjištěno porušení zákazu kouření.  
Závěr kontroly – z hlediska platné legislativy nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 
Objekt kontroly – mateřská škola 
Datum kontroly – 19. 06. 2019 
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; 
Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola byla zaměřena na manipulaci s prádlem, kontrolu hygienických zařízení, kontrolu 
šaten a úklidu v prostorách školy, dále na kontrolu provozních podmínek školy s ohledem na 
výskyt vší. Dále byly kontrolovány provozní řád školy a školní řád. Ve školním řádu je 
uveden postup při výskytu pedikulózy. 
Závěr kontroly – z hlediska platné legislativy nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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ČÁST X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu 

     v Kč 

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2018       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

kraje 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2018 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 
vypořádání 

  Neinvestiční dotace celkem 17 326 364,00 0,00 17 326 364,00 0,00 

  v tom:         

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 17 294 164,00 0,00 17 294 164,00 0,00 

       z toho:         
           a) platy zaměstnanců 12 467 461,00   12 467 461,00 0,00 
           b) OON zaměstnanců 15 000,00   15 000,00 0,00 
           c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 811 703,00   4 811 703,00 0,00 

33024 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Bezplatná 
výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců 
z třetích zemí      0,00 0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 
v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních 
škol 2017 (modul SŠ)   0,00 0,00 

33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve 
školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 
2018       0,00 0,00 

33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období 
leden – srpen 2018       0,00 0,00 

33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období 
září – prosinec 2018       0,00 0,00 

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2018 – II. etapa  32 200,00     32 200,00 0,00 

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2018 – III. etapa      0,00 0,00 

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 
(leden – srpen 2018)       0,00 0,00 

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 
(září – prosinec 2018)       0,00 0,00 

33166 Soutěže       0,00 0,00 
33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Zajištění 

bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a 
žáků osob se státní příslušností jiného členského státu 
Evropské unie    0,00 0,00 

33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Zajištění 
podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob 
požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – 
cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců    0,00 0,00 
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33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se sociálním znevýhodněním na období 
leden – srpen 2018 – modul B       0,00 0,00 

 
 
 
Rozpis přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33353) stanovený oddělením přímých nákladů 
OŠMS KÚ MSK: 
 
a) závazné ukazatele: 
 
Limit počtu zaměstnanců 33,20 
 

v Kč  
Přímé výdaje celkem (NIV) 17.294.164 
z toho: Prostředky na platy  12.467.461 
 Ostatní osobní náklady  15.000 
 
b) orientační ukazatele: 
 

Zákonné odvody 4.243.871 
Příděl do FKSP 249.349 
ONIV  318.483 

 
 
Poskytnuto                                       17.294.164,- Kč 
Vyčerpáno                                       17.294.164,- Kč         

Z toho: 
 na platy zaměstnanců    12.467.461,- Kč 
 OON2             15.000,- Kč 

pojistné       4.243.677,- Kč 
ONIV3           317.966,- Kč 
FKSP4             250.060,- Kč 

 
 
 
Neinvestiční dotace – přímé výdaje na vzdělávání 

Účelový 
znak 

Prostředky 
na platy 

Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP OON ONIV NIV celkem 

ÚZ 33353 12 467 461 4 243 871 249 349 15 000 318 483  17 294 164 

Skutečné 
čerpání 12 467 461 4 243 677  250 060 15 000 317 966 17 294 164 

 
 
 
                                                 
2 Ostatní platby pedagogických pracovníků – učitel náboženství 
3 Ostatní neinvestiční výdaje (drobný dlouhodobý majetek, učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby, školení, 
vzdělávání, ochranné pomůcky, obědy zaměstnanců, zákonné pojištění proti odpovědnosti, náhrady za prvních 
21 dní PN) 
4 Fond kulturních a sociálních potřeb 
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Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33 353) 

Kategorie Prostředky na 
platy OON Sociální 

odvody 
Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

Náhrady 
za prvních 
21 dní PN 

Pedagogové  11 004 649,00 15 000,00 2 751 162,25 990 412,15 46 219,60  220 529,06 21 804,00 

Pedagogové – 
AP  197 805,00 0,00 49 451,25 17 799,03 830,79 3 956,10 0,00 

Nepedagogové  1 265 007,00 0,00 316 251,75 113 841,00 5 313,04 25 574,88 13 737,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 0,00 3 500,00 1 260,12 58,80 0,00 0,00 

celkem 12 467 461,00 15 000,00 3 120 365,25  1 123 312,30 52 422,23 250 060,04 35 541,00 

 
 

Zaměstnanci a mzdové prostředky ze státního rozpočtu v Kč 
Druh činnosti  Mateřská 

škola 
Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Pedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 4,3801 19,7263 1,8801 0,0000 25,9865 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 674 452 8 822 271 705 731 0 11 202 454 

Nepedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 4,3082 0,0000 1,9769 7,2851 

Platy zaměstnanců 
celkem 205 642 758 640 0 300 725 1 265 007 

Celkem 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,3801 24,0345 1,8801 1,9769 33,2716 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 880 094 9 580 911 705 731 300 725 12 467 461 

 

Zaměstnanci a mzdové prostředky podle profesí v Kč – vyjmuto ze mzdové regulace 
Druh činnosti  Mateřská 

škola 
Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Pedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Platy zaměstnanců 
celkem 0 0 0 0 0 

Nepedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 

Platy zaměstnanců 
celkem 109 664 0 0 0 109 664 

Vyplacené ost. platby za provedenou práci 0 218 950 0 0 218 950 

Platy a ost. platby za provedenou práci 109 664 218 950 0 0 328 614 
 
Jedná se o pozici chůvy v mateřské škole, která byla v období leden – prosinec financována z prostředků v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Za toto období byla vyjmuta ze mzdové regulace. Vyplacené ost. platby za provedenou práci byly v rámci plnění jednotlivých 
aktivit stejného dotačního titulu. 
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Členění dle profesí pedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč 
Druh činnosti  Mateřská škola Základní škola Školní družina Celkem 

Učitelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 4,3801 18,9763 0,0000 23,3564 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 674 452 8 624 466 0 10 298 918 

Vychovatelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,0000 1,8801 1,8801 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  0 705 731 705 731 

Asistenti 
pedagoga 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,7500 0,0000 0,7500 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  197 805 0 197 805 

 
 

Členění dle profesí nepedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč 
Druh činnosti  Mateřská škola Základní škola Výdejna stravy Celkem 

Provozní 
zaměstnanci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,000 4,3082 1,9769 7,2851 

Platy zaměstnanců 
celkem 205 642  758 640 300 725  1 265 007 

Chůva 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  0 0 0 

 
Čerpání ONIV   
Plavání5 23 066,00 Kč 

DVPP6 6 680,00 Kč 

Kooperativa7 52 422,23 Kč 

Učební pomůcky, učebnice 65 906,00 Kč 

Ochranné pomůcky 6 027,00 Kč 

Náhrady za prvních 21 dní PN 35 541,00 Kč 

Jiné sociální náklady8 4 300,00 Kč 

Materiál  0,00 Kč 

Materiál DHM 124 023,73 Kč 

CELKEM 317 965,96 Kč 

 

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

 

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v roce 2018:  

učitelé ZŠ – 37 874,- Kč 

učitelé MŠ – 31 857,- Kč 

vychovatelé ŠD – 31 281,- Kč 

ostatní pedagogové ZŠ (asistent pedagoga) – 16 484,- Kč 

provozní pracovníci ZŠ – 14 674,- Kč 

provozní pracovníci MŠ – 17 137,- Kč 

       obchodně provozní pracovníci výdejny stravy – 12 677,- Kč 
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele v roce 2018 
Výnosy: 
Dotace Obecního úřadu Štítina                                      4.040.000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek na provoz 3.610.266,00 Kč 
Investiční příspěvek 429.734,00 Kč 
Tržby z pronájmu tělocvičny, sálu a nápojových automatů                205.884,00 Kč 
Tržby za příspěvky za obědy                                                  97.029,00 Kč 
Bankovní úroky                                                                      1.618,69 Kč 
Získané sponzorské dary 56.000,00 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti – dar  164.086,00 Kč 
 
Zaúčt. odpisy minulých let (Vyhl. č. 549/2004 Sb.)            125.013,00 Kč 
 
Výnosy celkem: 4.078.883,69 Kč 
Náklady na provoz celkem:                                                   3.961.480,34 Kč 
 
Hospodářský výsledek: účetní zisk 117.403,35 Kč. 
 
Výnosy a náklady jsou součástí příloh 2 a 3 této zprávy. 
Seznam svěřeného majetku k 31. 12. 2018 je součástí přílohy 4 této zprávy. 
 
Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 25. 02. 2019 schválilo účetní závěrku za rok 
2018 a Zprávu o hospodaření za rok 2018 a převedení účetního zisku 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 2018 – je uložena u ředitele školy. 
 

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018 (BRUTTO):   
         57.505.328,25 Kč 

• stavby       47.556.241,29 Kč  
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí      720.491,50 Kč                 
• pozemky                                                       757.314,08 Kč  
• drobný dlouhodobý hmotný majetek      8.471.281,38 Kč    

 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2018:       61.928,08 Kč 

• software             61.928,08 Kč 
 

Jmění účetní jednotky (401):                                       
Hodnota majetku po odpisech (NETTO)    46.507.327,87 Kč 

  
Fondy účetní jednotky:                      2.349.605,31 Kč 
Stav fondů k 31. 12. 2018: 

• Fond odměn (411)                              10.000,00 Kč 
• Fond kulturních a sociálních potřeb (412)               217.906,01 Kč 
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)     28.141,49 Kč 
• Rezervní fond z ostatních titulů (414)                         850.128,82 Kč 
• Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)        1.228.696,87 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) – 6. 994,- Kč 
Příspěvek na stravování (§ 7) – 68.292,- Kč 
Příspěvek na dovolenou a rekreaci (§ 8) – 99.010,- Kč 
Kultura, tělovýchova a sport (§ 9) – 13.756,- Kč 
Příspěvek na životní pojištění (§ 12a) – 10.200,- Kč 
Příspěvek odborové organizaci (§ 13) – 0,- 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 56.000,- Kč jsou automaticky převedeny do toho fondu. 
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 300.679,37 Kč (Inovace 
ve výuce). 
Rezervní fond byl čerpán na nákup výškově stavitelného nábytku (daňová úspora 2016 – 
2019) – 60.420,- Kč. 
Fond reprodukce majetku, investiční fond 
Tvorba fondu – odpisy ve výši 125.013,- Kč a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
ve výši 123.540,83 Kč (převod z rezervního fondu). 
Tvorba fondu – investiční příspěvek zřizovatele účelově určen na vybavení sálu klimatizací 
ve výši 429.734,- Kč. 
Fond byl čerpán ve výši 429.734,- Kč – na financování vybavení sálu klimatizací. 
 
Na kalendářní rok 2019 byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 
3.450.000,- Kč. Dále bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 135.000,- 
Kč účelově určeného na nákup průmyslové myčky do výdejny stravy. 

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

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
I. 
Škola realizovala 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 činily 1.136.068,- Kč. 
Fyzická realizace projektu probíhala 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) Podíl na celkovém 
rozpočtu (v %) 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 136 068,00 - 
Dotace 1 136 068,00 100 
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] 

965 657,79 85 

z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze 
státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j) 
rozpočtových pravidel] 

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 

- - 
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Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2017: 681 640,80 Kč 
Poskytnutá 2. záloha dotace v roce 2018: 454 427,20 Kč 
 
Vyčerpaná dotace v roce 2017: 290.589,79 Kč 
Vyčerpaná dotace v roce 2018: 544.798,84 Kč 
Vyčerpaná dotace v roce 2019: 302.500,72 Kč 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                   1.137.889,35 Kč  
Celková vyčerpaná částka dotace:                 - 1.821,35 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2017: 290.589,79 Kč 
Mzdové náklady: 114.339,79 Kč 
DVPP: 176.250,00 Kč 
Čerpání dotace v roce 2018: 544.798,84 Kč 
Mzdové náklady: 368.548,84 Kč 
DVPP: 176.250,00 Kč 
Čerpání dotace v roce 2019: 302.500,72 Kč 
Mzdové náklady: 176.000,72 Kč 
DVPP: 126.500,00 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 – 36 šablon.  
• Chůva – personální podpora MŠ – 12 šablon. 

Realizované aktivity ve školním roce 2018/2019: 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 10 šablon. 
• Nové metody ve výuce na ZŠ varianty – 5 šablon. 
• Tandemová výuka na ZŠ – 8 šablon. 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – 36 šablon.  
• Chůva – personální podpora MŠ – 8 šablon. 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

(pro MŠ) – 1 šablona. 
Všechny naplánované aktivity byly realizovány. 
Přečerpání dotace ve výši 1.821,35 Kč bude uhrazeno z neinvestičního příspěvku na provoz 
školy. 
 
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. 
Škola se podílí na aktivitách projektu realizovaných Pedagogickou fakultou Ostravské 
univerzity v rámci projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech 
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na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778), 
klíčová aktivita č. 2 – zvyšování kvality studentských pedagogických praxí. 
Projekt zajišťuje mentoring v průběhu realizace studentských praxí v oblasti propojování 
teoretické a praktické výuky. Mentoři vedou studenty na praxi, podávají zpětnou vazbu přímo 
z výuky, zajišťují transfer příkladů dobré praxe. Spolupracují s cílovou skupinou v oblasti 
realizace výuky a metodicky vedou studenty během výuky. Realizace projektu probíhá 
od 01. 09. 2018 a předpokládané ukončení realizace je stanoveno na 31. 10. 2020. 
Projektu se aktivně účastní následující zaměstnanci.: Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D., 
Mgr. Michal Schreier, Mgr. Daniel Matyášek. 
 
IV. 
Zaměstnanci školy – Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. 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 (PRIM) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG). 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. Mgr. Zuzana Klimešová 
realizovala pilotní ověřování nové učebnice „Práce s robotickou stavebnicí Lego WeDo“, 
výsledky byly prezentována na Krajské konferenci KVIC a slouží jako podklad pro její revizi. 
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 rámci 
ověřování vzniklých digitálních materiálů proběhlo jejich ověření v mateřské škole. 
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. 
Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. je také zapojen do projektu Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů (SYPO) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). 
Vykonává funkci předsedy krajského Metodického kabinetu pro oblast ICT a naše škola je 
jedním z center oblastního Metodického kabinetu určená k setkávání a výměně zkušeností 
ostatním učitelům z regionu. Podílel se také na vybudování sítě krajských ICT metodiků 
v rámci tohoto projektu. 
 
V. 
Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách 
v roce 2019 (IV. etapa) č. j. MSMT-27859/2018-1 – ÚZ 33070, číslo rozhodnutí 27859-
14/2018-8 
Kvantitativní indikátor: počet km 

pro cestu z místa poskytování 
vzdělávání do místa výuky plavání 

a zpět, včetně přístavných km a 
čekací doby, a to v rámci ČR 

Výše dotace na 1 km 
 

Dotace ONIV celkem 
 

920 km 37 Kč 34.040 Kč 
Dotaci lze použít pouze na ostatní náklady, a to na 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. 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://is-
plavani.msmt.cz.  
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Poskytnutá dotace byla ve výši 34.400,00 Kč. 
Skutečné náklady byly ve výši 34.170,00 Kč.  
Rozdíl ve výši 130,00 Kč bude uhrazen z neinvestičního příspěvku na provoz školy. 
Vyúčtování dotace MŠMT a Závěrečná zpráva jsou součástí přílohy č. 5 této zprávy. 
 
VI. 
Sportuj ve škole –  projekt MŠMT realizovaný prostřednictvím Asociace školních 
sportovních klubů České republiky, který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“ – 2 
skupiny žáků v rámci školní družiny, kterým bylo pro pohybové aktivity vyčleněno 45 minut 
týdně (pro každou skupinu). Projekt realizovali Mgr. Michal Schreier a Mgr. Bohdana 
Friedlová. 
 
VII. 
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.  
Les ve škole – mezinárodní program sdružení Tereza podporující environmentální výchovu.  
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. 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 
(dětí) pedagogů ostatních  

- - - - - 

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

ČÁST XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Mimorozpočtové 

zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

SRPŠ Soutěže (jízdné, startovné, poplatky) 7.382,00 7.382,00 
SRPŠ Odměny – soutěže, pochvaly 29.477,00 29.477,00 
SRPŠ Drobný spotřební materiál 2.736,00 2.736,00 
SRPŠ DDHM  0,00 0,00 
SRPŠ Den dětí 26.916,00 26.916,00 
SRPŠ Strašidelná show 12.700,00 12.700,00 
SRPŠ  Mobilní dopravní hřiště 4.480,00 4.480,00 
SRPŠ Příspěvky AŠSK 500,00 500,00 
SRPŠ Exkurze (jízdné, poplatky) 38.320,00 38.320,00 
SRPŠ LVK 21.852,00 21.852,00 
Klub rodičů při MŠ Vybavení zahrady MŠ 60.000,00 0,00 
Ostroj a. s.  Technická stavebnice MERKUR M8 3.418,01  3.418,01 

 
Sponzorské dary Rezervní fond z ostatních titulů (414) 56.000,00 Kč 

 
Podrobné informace o financování ostatních projektů v části XI. 
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ČÁST XIV. 

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

 
Spolupráce se školskou radou 

 
Na škole působí tříčlenná školská rada, která jako orgán školy umožňuje zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 
podílet se na správě školy. Jeden člen byl jmenován zřizovatelem, jeden člen zvolen 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a jeden 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 
2017/2018, Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018, Návrhu rozpočtu na rok 2019, 
Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021, Výroční zprávy o hospodaření školy 
za 1. pololetí 2019. Dalšími tématy bylo projednání realizace výstavby hřiště MŠ, výběrových 
a poptávkových řízení, oprav, údržby a investičních záměrů školy, dokumentace školy, 
výsledků inspekčních kontrol, personálního obsazení a organizačních záležitostí školy. Je plně 
funkčním prostředníkem mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Ve školním roce 
2018/2019 se školská rada sešla pětkrát (12. 10. 2018, 20. 11. 2018, 01. 02. 2019,  03. 06. 
2019, 23. 07. 2019). 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 2019, 
• 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 154.323,00 Kč (převod zůstatku 52.601,00 Kč, 
příspěvky 85.800,00 Kč, zisk z organizace akcí 15.922,00 Kč). Celkové náklady činily 
144.363,00 Kč. 
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci charitativní podpory 
 
Podporovanými organizacemi a osobami byly: Fond Sidus o. p. s., Život dětem, Liga proti 
rakovině, ZOO Ostrava. 
Škola ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky 
organizovala dvě charitativní akce – „Pomáháme sportem“. 
První výtěžek v hodnotě 24.863,00 Kč byl věnován Dennímu stacionáři pro seniory v Opavě. 
Druhý výtěžek v hodnotě 41.549,00 Kč byl věnován Dětskému oddělení Slezské nemocnice 
v Opavě. 
 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 

 

Organizace, s kterou PO spolupracuje  Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Agentura Pernštejni vzdělávací pořad 

Armáda ČR projekt Příprava občanů k obraně státu 
(POKOS) 

AŠSK ČR sportovní soutěže 
Bovys projekt Bovýsek 
Česká obec legionářská přednášky 
Česká televize Ostrava Bludiště 
České dráhy a Policie ČR Preventivní vlak 
Český olympijský výbor OVOV 
ČŠI testování 
DM drogerie Veselé zoubky 
Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře charita, kulturní vystoupení  
Domov seniorů Bílá Opava charita, kulturní vystoupení 
Dopravní hřiště.eu dopravní výchova – mobilní dopravní hřiště 
Firma Vehovský exkurze 
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Handicapoviny z. ú. Joy Run 
HZS MSK požární prevence – Dráček Hasík, soutěže 
VE Dlouhé Stráně exkurze 
Katechetické a pedagogické centrum přednášky  
KVIC vzdělávací kurzy 
KVV Ostrava Wolfram 
Liga proti rakovině Praha, z.s. charitativní sbírka 
Magistrát města Opavy dopravní výchova, soutěže 
MDPO ODIS bus 
MSŠZe a Vyšší odborná škola Opava Advent na zemědělské škole 
Multikino Cinestar filmová představení 
Nada fond Albert Škola zdravé 5 

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

Obecní úřad Štítina projekt „Staň se literárním kritikem“ 
Okresní knihovna P. Bezruče knihovnické lekce 
OSPOD přednášky  

Ostravská univerzita 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí, Pregraduální vzdělávání 
v učitelských oborech, Ověřování digitálních 
materiálů (projekt PRIM) 

Ostroj a. s. exkurze, podpora soutěží  
Plavecká škola Hastrmánek plavecký výcvik 
Policie ČR přednášky, vzdělávací pořady 

PPPP Ostrava přednášky 

SCIO testování  

SDH Štítina 
Den dětí, Strašidelná show, Vánoční trhy, 
exkurze 
 Slezské divadlo Opava divadelní představení pro žáky 

Slezské gymnázium Opava Projekt Emise 
Slezské zemské muzeum výstavy, exkurze 
Střední průmyslová škola stavební  exkurze, soutěže 
Střední škola hotelnictví a služeb Den jazyků 
SVČ Opava soutěže, přehlídky 
Svět techniky Ostrava exkurze, vzdělávací programy 
Škola ZAV soutěže a vedení výuky 
Technické služby Opava  plavecký výcvik 
TJ Tatran Štítina mládežnické fotbalové turnaje  
ZOO Ostrava exkurze a soutěže 
ZŠ Mokré Lazce soutěže, dny otevřených dveří, spolupráce  
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ZUŠ Háj ve Slezsku koncerty žáků 
ZZS MSK Den otevřených dveří tísňové linky 155, soutěže 

53. pluk průzkumu a EB Opava charitativní akce, branný závod, pietní akt gen. 
Heliodora Píky 
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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 09. 09. 2019. 
 
 
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 2018/2019 dne 
13. 09. 2019 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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Č.j.: zsstit420/2019 
         ………………………… 
Zpracoval dne: 04. 09. 2019            Mgr. Daniel Matyášek 
 ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Harmonogram akcí školního roku 2018/2019 

ü 03. 09. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 
ü 03. 09. Časopis „Štítek“ – informační brožura MŠ 
ü 10. 09. Ukázka dravců – 1.–9. třída 
ü 13. 09. Pomáháme sportem – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a  

elektronického boje generála Heliodora Píky na podporu Denního stacionář pro  
seniory v Opavě 

ü 13. 09. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 14. 09. Velká cena malých zoologů – vybraní žáci 5. třídy 
ü 17. 09. Adaptační den – 6. A třída 
ü 17. 09. Návštěva knihovny – Čarodějnice – 2. B třída 
ü 17. 09. Hravá věda – MŠ 
ü 18. 09. Školení Emisařů – projekt Emise 
ü 18. 09. Adaptační den – 6. B třída 
ü 20. 09. Návštěva knihovny – Čarodějnice – 2. A třída 
ü 20. 09. Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál 
ü 21. 09. Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. třída 
ü 24. 09.  Škola zdravé pětky – 1. třída 
ü 25. 09.  Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 5. třída 
ü 26. 09. „Svatováclavký jarmark“ – školní projekt MŠ 
ü 26. 09. Škola zdravé pětky – 2. A, 2. B třída 
ü 26. 09. Kreslím, kreslíš, kreslíme“ – výtvarná soutěž – vybraní žáci školy 
ü 26. – 27. 09. „Anglické jazykolamy“ – školní soutěž 
ü 27. 09. Návštěva knihovny – místní knihovna – 6. B třída 
ü 27. 09. Prezentace 7. B třídy k státnímu svátku (28. září) – všichni 
ü 28. 09. Vystoupení souboru Malá Bejatka – Nové Sedlice – Den obce a dožínky 
ü 29. – 06. 10. „Ta naše písnička česká“ – školní projekt MŠ 
ü 01. 10. Den v přírodě – Beskydy – 1.–9. třída 
ü 02. 10. Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. třída 
ü 02. 10. Členská a výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 05. 10. „Barevný podzim“ – motivovaná vycházka do přírody – MŠ 
ü 08. 10. Návštěva knihovny – Co je ti, Filipe? – 3. třída 
ü 09. 10. Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. B třída 
ü 10. 10. Přírodovědný klokan – 8., 9. třída 
ü 10. 10. Výuka v přírodě – 2. A, 2. B 
ü 15. 10. Návštěva knihovny – Informační systém knihovny – 9. třída 
ü 16. 10. Stolní tenis – okresní kolo – T. Slivka, L. Drápela, M. Kostřica, O. Slunský 
ü 16. 10. „Sportování po Česku“ – MŠ  
ü 17. 10. Školení z fyziky – projekt Emise 
ü 18. 10. Návštěva knihovny – Encyklopedie – 4. B třída 
ü 18. 10. Hasičská zbrojnice ve Štítině – exkurze – ŠD 
ü 18. 10. Focení vánoční sady – MŠ 
ü 22. 10. „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – 7. A, 7. B 
ü 22. 10. Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 7. A třída 
ü 23. 10. Interaktivní hodina s výukou country tanců – 2.-5. třída 
ü 25. 10. Návštěva knihovny – Encyklopedie – 4. A třída 
ü 26. 10. Beseda s režisérem o animovaném filmu – 2. A, 2. B, 3., 4. A, 4. B třída 
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ü 26. 10. Prezentace 6. B třídy k státnímu svátku (28. říjen) – všichni 
ü 31. 10. „Kytice“ – divadelní představení – 6. A, 6. B., 7. A, 7. B, 8. třída 
ü 01. 11. „Piráti ze Štítiny aneb Návrat na palubu Černé perly“ – strašidelná show – pro 

                     veřejnost 
ü 06. 11.  Hasičská zbrojnice v Opavě – exkurze – 2. A, 2. B třída 
ü 06. 11. Návštěva knihovny – Nástrahy dospívání – 7. B třída 
ü 06. 11. Plenární schůze SRPŠ 
ü 06. 11. Třídní schůzky a konzultační hodiny 
ü 07. 11. Informa 2018 – prezentační výstava středních škol – 9. třída 
ü 08. 11. Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 6. A třída 
ü 12. 11. Škola zdravé pětky – 3., 5. třída 
ü 12. 11. Elektronické testování InspIS SET v oblasti přírodovědné gramotnosti – 8.    

     třída 
ü 13. 11. Soutěž mladých zoologů – vybraní žáci 
ü 13. – 15. 11.  Ukázkové hodiny a třídní schůzky – MŠ  
ü 15. 11. Návštěva knihovny – místní knihovna – 6. B třída 
ü 15. 11. Pedagogická porada – hodnocení 1. čtvrtletí 
ü 16. 11. Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. třída 
ü 16. 11. Prezentace 6. A třídy k státnímu svátku (17. listopad) – všichni 
ü 20. 11.  „Série pohádek o zvířátkách“ – divadelní představení – MŠ 
ü 21. 11. „Babička drsňačka“ – divadelní představení – 5. třída 
ü 21. 11.  100 let výročí republiky – z historie Nových Sedlic a Štítiny – přednáška  

kronikáře p. Tomáše Sáňky – 7. A, 7. B, 8., 9. třída 
ü 21. 11. Exkurze na Střední průmyslové škole stavební – 9. třída 
ü 21. 11. Exkurze fa Vehovský – 9. třída 
ü 22. 11. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 23. 11.  Návštěva knihovny – Tomáš Garrrigue Masaryk – 8. třída 
ü 27. 11. Talentová soutěž ZAV – 5., 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
ü 27. 11. Školení z chemie – projekt Emise 
ü 28. 11. Den jazyků – SŠHS Opava – 9. třída 
ü 28. 11. Fanda záchranář – 1. pomoc – přednáška Mudr. Pavel Řimák – 5. třída 
ü 28. 11. Fanda záchranář – 1. pomoc – přednáška A. Baranová – 4. A, 3. třída 
ü 28. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8. třída 
ü 29. 11. Fanda záchranář – 1. pomoc – přednáška A. Baranová – 2. B, 4. B třída 
ü 29. 11. Vánoční pečení s 2. B 
ü 30. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo – 9. třída 
ü 01. 12. Mikulášský mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 02. 12. Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu – Malá Bejatka a MŠ 
ü 03. 12. Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
ü 03. 12. Mikulášský koncert ZUŠ Háj ve Slezsku – MŠ  
ü 04. 12. Mikulášský koncert – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. a 9. třída 
ü 05. 12. Škola zdravé pětky – 4. A, 4. B třída 
ü 05. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole 
ü 06. 12. Zimní lidové tradice – generálka vystoupení – sál školy – všichni  
ü 07. 12. Zimní lidové tradice … a možná přijde i Mikuláš – pro veřejnost 
ü 11. 12. Vánoční trhy a návštěva multikina CineStar v Opavě – 5. třída 
ü 12. 12. „Vánoční zvyky s Mikulášem“ – vzdělávací pořad – MŠ  
ü 12. 12. Škola zdravé pětky – 7. A, 7. B třída 
ü 12. 12. Florbal cup – okrskové kolo – chlapci – 6. a 7. třída 
ü 12. 12. „Štítinský slavíček“ – školní kolo pěvecké soutěže 
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ü 12. 12. Schůzka pro zákonné zástupce ohledně výběru dalšího stupně vzdělávání,  
informace k přijímacímu řízení 

ü 13. 12. Škola zdravé pětky – 6. A, 6. B třída 
ü 13. 12. „Brick Game“ – soutěž ve stavbě na téma „Tajemný hrad v Karpatech“ – SPŠS  

Opava – Š. Fiala, K. Janošek, V. Martínek, D. Kostřica – 9. místo 
ü 14. 12. Návštěva seniorů z Domova Bílá Opava – MŠ 
ü 14. 12. „Vánoční příběh a jeho poselství“ – Katechetické a pedagog. centrum – 1., 2.A,  

2. B, 3. třída 
ü 15. 12. Vánoční fotbalový turnaj žáků – tělocvična školy 
ü 17. 12. Škola zdravé pětky – 8. třída 
ü 17. 12. Vánoční nadílka v MŠ 
ü 17. 12. „Pohádka o sněhulákovi“ – divadelní soubor Berušky – MŠ 
ü 18. 12. Vystoupení souboru Malá Bejatka v Domově seniorů ve Smolkově a v Opavě 
ü 18. 12. „Piškvorky“ – školní kolo – 1. stupeň 
ü 19. 12. Škola zdravé pětky – 9. třída 
ü 19. 12. „Laser game“ – 7. B třída 
ü 20. 12. Vánoční laťka – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
ü 21. 12. Rozloučení se s kalendářním rokem 2018 – sál školy – všichni 
ü 03. – 04. 01.  „Na tři krále za vesnicí bloudí světem koledníci “ – školní projekt MŠ 
ü 03. – 04. 01.  Konzultační pohotovost 
ü 05. 01. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 07. – 11. 01. Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. A třídy 
ü 10. 01. Bludiště – televizní soutěž – 9. třída 
ü 10. 01. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 11. 01. „Výprava za ledním medvědem“ – divadelní představení Letadlo – MŠ 
ü 12. 01. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 14. 01. „Zdravá 5“ – vzdělávací pořad – MŠ 
ü 16. 01. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 9. místo K. Janošek 
ü 18. 01. Preventivní vlak – preventivně-výchovná činnost – 7. A, 7. B třída 
ü 19. 01. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 23. 01.  Talentová soutěž ZAV – 5., 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
ü 26. 01. Maškarní ples MŠ a ŠD 
ü 28. 01. Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 47. místo J. Kubíček 
ü 28. 01. Pedagogická porada – hodnocení 1. pololetí 
ü 29. 01. Okresní soutěž ve šplhu na tyči – 1.–5. třída 
ü 30. 01. Okresní kolo matematické olympiády – Pavel Sixta, M. Šimečková (úspěšný  

řešitel), A. Vaňková  
ü 30. 01. Okresní soutěž ve šplhu na tyči – 6.–9. třída  

kategorie III. 
3. místo (A. Pastrňáková, V. Janošková, S. Muchová, K. Plachká)  
kategorie IV. 
4. místo (M. Lorenčík, J. Kubíček, M. Majvelder, A. Fabisz)  

ü 31. 01. Ukázková hodina pro zákonné zástupce – 1. třídě 
ü 31. 01.  Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019 
ü 02. 02. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 05. 02. Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň 
ü 07. 02. Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo – 22. místo J. Rádek 
ü 07. 02. Návštěva knihovny – místní knihovna – 6. B třída 
ü 08. 02. Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. třída 
ü 12. 02. Recitace – školní kolo – 1. stupeň 
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ü 12. 02. „Let do vesmíru“ – sférické kino – MŠ 
ü 13. 02. Nebezpečí kyberšikany I. – preventivní program PPPP Ostrava – 5. třída 
ü 13. 02. Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava –  

8. třída 
ü 13. 02. Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 9. třída 
ü 13. 02. „Zimní olympiáda“ – MŠ  
ü 14. 02. „Muzikoterapie“ – vzdělávací pořad – MŠ  
ü 15. 02. Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. A, 2. B, 6. A,  

6. B třída – I. Část 
ü 15. 02. Recitace – školní kolo – 2. stupeň 
ü 16. 02. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 18. – 22. 02. Lyžařský výcvikový kurz – zájemci z MŠ 
ü 18. 02. Dětská scéna 2019 – okrskové kolo v recitaci – postoupili V. Glabazňa,  

J. Vaňková, V. Kupčíková, V. Samolejová, N. Štivar, L. Kalousová,  
K. Ignácová 

ü 19. 02. Nebezpečí šikany – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A, 6. B třída 
ü 20. 02. Školení z fyziky – projekt Emise 
ü 21. 02. Turnaj tříčlenných družstev v sudoku 
ü 21. 02. Rizika internetu – preventivní program PPPP Ostrava – 7. A, 7. B třída 
ü 25. 02. „Konec masopusta, každá kapsa pustá“ – školní projekt MŠ – zahájení  
ü 27. 02. Bovýsek – doprovodný program firmy Bovys – Ovoce a zelenina do škol,  

Mléko do škol 
ü 01. 03. Dráček Hasík – preventivně-výchovná činnost v oblasti PO – 2. A, 2. B, 6. A,  

6. B třída – II. část 
ü 02. 03. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 05. 03. Konec masopustu – rej masek – MŠ 
ü 07. 03. Sportovní gymnastika – okresní kolo družstev  

3. místo (V. Janošková, M. Pastrňáková, A. Pastrňáková) – III. kategorie 
Jednotlivci – 1. místo – J. Vaňková – I. kategorie (33 závodnic) 
                      5. místo – A. Vaňková – II. kategorie (38 závodnic) 

    5. místo – V. Janošková – III. kategorie (35 závodnic) 
ü 07. 03. „Masopustní rej“ – divadlo Ententýky – MŠ  
ü 07. 03. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 08. 03. „Konec masopusta, každá kapsa pustá“ – školní projekt MŠ – ukončení 
ü 08. 03. Dětská scéna 2019 – okresní kolo v recitaci  

2. místo – V. Glabazňa + postup do krajského kola  
2. místo – V. Samolejová + postup do krajského kola 
J. Vaňková, V. Kupčíková, N. Štivar, L. Kalousová, K. Ignácová 

ü 11. – 29. 03. „Kniha můj kamarád“ – školní projekt MŠ 
ü 15. 03. Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019 – okresní kolo  

Výtvarné práce: 
kategorie ZŠ 1 – 1. místo Emílie Riedlová 
kategorie ZŠ 2 – 3. místo Věra Samolejová 
kategorie ZŠ 3 – 2. místo Hana Seidlová, 3. místo David Trunčík 
kategorie ZŠ 4 – 3. místo Jolana Muchová 
Literární práce: 
kategorie L 3 – 2. místo Kateřina Ignácová 

ü 16. 03. Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka 
ü 18. – 22. 03. Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. B třídy 
ü 19. 03. Energetická gramotnost – přednáška – 8., 9. třída 
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ü 19. 03. Školení z chemie – projekt Emise 
ü 19. 03. Talentová soutěž ZAV – 5., 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
ü 20. 03. Velká cena ZOO  
ü 20. 03. Veselé zoubky – preventivní akce – 1. třída 
ü 21. 03. Jaro v 1. třídě – projektový den 
ü 21. 03. Návštěva knihovny – místní knihovna – MŠ 
ü 22. 03. Návštěva knihovny – místní knihovna – MŠ 
ü 22. 03. Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže postup 3 žáků  

V. Glabazňa, J. Vaňková, J. Kubíček 
ü 22. 03. Matematický klokan – 2.–9. třída  
ü 24. 03. Vystoupení souboru Malá Bejatka – Mlýn U vodníka Slámy 
ü 26. – 27. 03. Divadelní lízátko 2019 – přehlídka dětských divadelních, loutkářských a  

recitačních souborů 
  „Thor“ – divadelní hra žáků školy 
  „Knoflík“ – loutková hra žáků školy 

ü 27. 03. „Křižovatky – jak na ně?“ – přednáška Policie ČR – 8., 9. třída 
ü 27. 03. Dopravní výchova – projektový den – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. a 9. třída 
ü 28. 03. Návštěva knihovny – Staré pověsti české – 4. B třída 
ü 28. 03. „Jak se dělá opera“ – divadelní představení – 7. A třída 
ü 28. 03. Poděkování zástupců SRPŠ ke Dni učitelů 
ü 30. 03. Mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 31. 03. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – pro veřejnost 
ü 31. 03. Opavský skřivánek – zkouška s cimbálovou muzikou 
ü 01. 04. Židovská tematika v literatuře – přednáška – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. třída 
ü 02. 04. Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. A, 4. B třída 
ü 02. 04. Návštěva knihovny – Velikonoce a velikonoční zvyky u nás – 2. A třída 
ü 02. 04. Návštěva knihovny – Pravidla a řád knihovny – 1. třída 
ü 03. 04. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – MŠ, 1. stupeň 
ü 04. 04. Zahájení plaveckého výcviku – 2. A, 2. B, 3., 4. A, 4. B třída 
ü 04. 04. „Broučci“ – divadelní představení – 1., 2. A., 2. B třída 
ü 04. 04. Vybíjená – okrskové kolo – 4. A, 4. B, 5. třída – postup do okresního finále 
ü 04. 04. Třídní schůzky a konzultační hodiny 
ü 05. 04. Návštěva knihovny – Známé osobnosti Opavska – 8. třída 
ü 05. 04. Pythagoriáda – školní kolo – 5.–8. třída 
ü 05. 04. Bovýsek – doprovodný program firmy Bovys – Ovoce a zelenina do škol,  

Mléko do škol 
ü 06. 04. „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – div. přehlídka Opavská rolnička 2019 
ü 07. 04. Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara 
ü 09. 04. Návštěva knihovny – Fantasy – 7. B třída 
ü 09. 04. Soutěž v sudoku – 1.-5. třída 
ü 09. 04. Okresní kolo matematické olympiády – J. Grussmann 
ü 09. 04. Zápis žáků do 1. třídy 
ü 10. 04. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – 2. stupeň 
ü 10. 04. Vybíjená – okresní finále – 4. A, 4. B, 5. třída – 8. místo 
ü 10. 04. „Nejlepší šplhoun“ – soutěž ve šplhu na tyči 
ü 11. 04. Návštěva knihovny – Staré pověsti české – 4. A třída 
ü 12. 04. Opavský skřivánek – finálové kolo pěvecké soutěže 

I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: V. Glabazňa – 1. místo 
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: J. Vaňková – 4. místo 
V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: J. Kubíček – 3. místo  
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ü 15. 04. Návštěva knihovny – Velikonoce a velikonoční zvyky u nás – 2. B třída 
ü 15. 04. Návštěva knihovny – Fantasy – 7. A třída 
ü 15. 04. „Den Země“ – vzdělávací program – Slezské zemské muzeum – 5. třída 
ü 16. 04. Mobilní dopravní hřiště – MŠ, 1.–3. třída 
ü 16. 04. Návštěva knihovny – Opava bájná a historická – 6. A třída 
ü 16. 04. OVOV – soutěž v pětiboji – 2. místo K. Horčičková – postup do krajského  

finále 
ü 16. 04. Pedagogická porada – hodnocení 3. čtvrtletí 
ü 17. 04. Prezentace 5. třídy k stát. svátku (Velký pátek a Velikonoční pondělí) – všichni 
ü 17. 04. Tajemství plazů – přednáška – 7. A, 7. B 
ü 17. 04. „Pravěk“ – přednáška – 4. B 
ü 23. 04. Den Země – MŠ 
ü 23. 04. Zahájení plaveckého výcviku – MŠ 
ü 23. 04. Štítina má talent – vyřazovací kolo 
ü 24. 04. „Včelky“ – naučný pořad – MŠ  
ü 24. 04. Školení z fyziky – projekt Emise 
ü 24. 04. Prezentace o Novém Zélandu v anglickém jazyce – 8.-9. třída 
ü 24. 04. Anglická show s vařením a kouzly v anglickém jazyce – 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
ü 25. 04. Prezentace Anglického kempu – 9. třída 
ü 26. 04. Štafetový pohár – vybraní žáci školy – 8. místo 
ü 26. 04. „Den mláďat“ – 1., 4. A třída 
ü 26. 04. Dětská scéna 2019 – krajské kolo v recitaci – V. Glabazňa, V. Samolejová 
ü 28. 04. Vystoupení při zahájení Štivadla – Malá Bejatka 
ü 29. 04. „Leonardo da Vinci“ – divadelní představení SHŠ Pernštejni – 1.-9. třída 
ü 29. 04. McDonald´s Cup – 1. – 3. třída – 2. místo v okrskovém kole 
ü 29. 04. Pietním akt obce legionářské – Malá Bejatka, recitátoři, pěvecký sbor 
ü 30. 04. „Filipojakubský den je kouzly opojen“ – MŠ  
ü 30. 04. Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (1. květen) – všichni 
ü 04. 05. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – Štivadlo 
ü 06. 05. Beseda s pracovnicí OSPOD – 7. A, 7. B třída 
ü 07. 05. Beseda s pracovnicí OSPOD – 6. A, 6. B třída 
ü 07. 05. „Muzikoterapie“ – vzdělávací pořad – MŠ 
ü 07. 05. Prezentace 8. třídy k státnímu svátku (8. květen) – všichni 
ü 07. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 09. 05. „Krajina kolem nás“ – Slezské zemské muzeum – 2. A, 2. B třída 
ü 09. 05. Sportovní dopoledne v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně  

státu) – 2. stupeň 
ü 09. 05. Zápis do MŠ 
ü 09. 05. „Nejrychlejší Štítiňák“ – soutěž pro veřejnost 
ü 09. 05. „Štítinský snajper“ – soutěž pro veřejnost 
ü 10. 05. „Štítina má talent“ – finálové kolo pro veřejnost 
ü 10. 05. Den matek – kulturní program pro veřejnost 
ü 13. 05. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – exkurze – 8. a 9. třída 
ü 13. 05. Vystoupení ke Dni matek – MŠ 
ü 14. 05. Školní výlet – Praha – 5., 6. B třída 
ü 14. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 15. 05. Český den proti rakovině 
ü 15. 05. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků školy – okolní školy 
ü 15. 05. Požární ochrana očima dětí – krajské kolo 
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Výtvarné práce: 
kategorie ZŠ 1 – 1. místo Emílie Riedlová 
kategorie ZŠ 2 – 2. místo Věra Samolejová 
kategorie ZŠ 3 – 2. místo David Trunčík 
kategorie ZŠ 4 – 2. místo Jolana Muchová 
Literární práce: 
kategorie L 3 – 2. místo Kateřina Ignácová 

ü 16. 05. „ODIS bus“ – preventivní akce MDPO – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
ü 16. 05. „Krajina kolem nás“ – Slezské zemské muzeum – 3. třída 
ü 16. 05. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 17. 05. Návštěva knihovny – Nebuď čuně – 3. třída 
ü 17. 05. Dopravní soutěž mladých cyklistů – vybraní žáci 5. třídy 
ü 17. 05. „O čem nejraději sním“ – Pardubický pramínek – celostátní literární kolo 

2. místo Věra Samolejová 
ü 19. 05. JOY RUN – charitativní běh s tělesně postiženým – 21 žáků (6. – 9. třída) 
ü 19. 05. „Vítání občánků“ – program MŠ 
ü 20. 05. Fotografování tříd – ZŠ a MŠ  
ü 20. 05. „Noc na Karlštejně“ – divadelní představení – 4. A, 4. B třída 
ü 20. 05. Školní výlet – Mlýn U vodníka Slámy – Malá Bejatka 
ü 21. 05. Školní výlet – Dinopark Karviná – 2. A, 2. B, 3. třída 
ü 21. 05. Návštěva knihovny – Známé osobnosti Opavska – 9. třída 
ü 21. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 22. 05. Členská schůze klubu rodičů MŠ 
ü 22. 05. Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy v MŠ 
ü 23. 05. Pomáháme sportem – charitativní akce ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a  

elektronického boje generála Heliodora Píky na podporu Dětského oddělení  
Slezské nemocnice v Opavě 

ü 27. 05. Školní výlet – ZOO Olomouc – 6. A, 7. B třída 
ü 28. 05. Školní výlet – ZOO Olomouc, Pevnost poznání – 7. A, 8. třída 
ü 28. 05. Pythagoriáda pro 6. ročník – okresní kolo 

11. místo J. Gebauer, 26. místo J. Grussmann  
ü 28. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 29. – 30. 05. Konzultační pohotovost 
ü 30. 05. „Babička drsňačka“ – divadelní představení – 6. A, 6. B třída 
ü 30. – 31. 05. Mistrovství ČR v psaní na PC – 5 vybraných žáků 5.–7. tříd 

21. místo M. Lindovská (minutovky) 
25. místo M. Lindovská (desetiminutovky) 

ü 31. 05. „O třech tečkách“ – ochotnický soubor M. Šťastného – div. představení – MŠ 
ü 31. 05. „Sportovní dětský den“ – Den dětí – ZŠ pro veřejnost 
ü 03. 06. „Pomáháme babičkám“ – projektový den – MŠ 
ü 04. 06. Návštěva knihovny – Pasování čtenářů – 1. třída 
ü 04. 06. Školní výlet – Krnov – 4. A, 4. B třída 
ü 05. 06.  „Saturnin“ – divadelní představení – 8., 9. třída 
ü 06. 06. Zájezd do Vídně – 8. a 9. třída 
ü 06. 06. „Letní olympiáda“ – MŠ ve spolupráci s MŠ Nové Sedlice 
ü 10. 06. Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 1. třída 
ü 10. 06. Školní výlet – Hradec nad Moravicí – MŠ 
ü 10. 06. „Karel IV“ – vzdělávací interaktivní program – Zámek Hradec nad Moravicí –  

4. A, 5. třída 
ü 10. 06. Vyhodnocení projektu „Staň se literárním kritikem“ – 5., 6. B třída 
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ü 11. 06. Školení z chemie – projekt Emise 
ü 11. 06. Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupující 1. třídy 
ü 11. 06. Školní besídka 2. A třídy – sál školy 
ü 12. 06. 1. ročník celostátní literární soutěže „Cena Ivony Březinové“ 

1. místo M. Šimečková 
ü 12. 06. „Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme“ – Soutěž Merkur 

5. místo J. Grussmann, J. Gebauer, Š. Fiala 
ü 13. 06. Ukončení plaveckého výcviku – 2. A, 2. B, 3., 4. A, 4. B třída 
ü 14. 06. Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. třída 
ü 15. 06. „Thor“ – divadelní hra, „Knoflík“ – loutková hra žáků škol – divadelní  

přehlídka v Dobroslavicích 
ü 18. 06. „Se školou na golf“ – 2. A, 2. B, 4. A třída 
ü 19. 06. Školní besídka 1. třídy – areál TJ Tatran Štítina 
ü 20. 06. „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – vyhodnocení celoročního  

projektu – MŠ 
ü 20. 06. Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi 
ü 21. 06. Uctění památky gen. H. Píky – památník – všichni 
ü 21. 06. Soutěž fotografů ke Světovému dni vody – soutěž Ministerstva zemědělství 

1. místo K. Ignácová v rámci České republiky 
ü 22. 06. Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
ü 22. 06. Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 

           kategorie benjamínci – 3. místo TJ Tatran Štítina 
kategorie starší přípravka – 1. místo TJ Tatran Štítina 
ZŠ Štítina – FC Baník Ostrava U12 2:1 

ü 24. 06. Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce 
ü 24. 06. „Branná soutěž Wolfram“  

3. místo – E. Hřivňacká, P. Hřivňacký, Š. Fiala, V. Martínek 
12. místo – J. Hlavicová, J. Ulrich, D. Kostřica, K. Janošek  

ü 24. 06. Pedagogická porada – hodnocení 2. pololetí 
ü 25. 06. Hodnocení projektu Dne Země – 1.-9. třída 
ü 25. 06. Ukončení plaveckého výcviku MŠ 
ü 25. 06. Školní besídka 2. B třídy – sál školy 
ü 25. 06. Rozloučení s předškoláky – MŠ 
ü 25. 06. „Na svatého Jána otevírá se létu brána“ – hledání pokladu – MŠ 
ü 26. 06. Pobyt v přírodě – Hradec nad Moravicí – 2. B třída 
ü 26. 06. Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků  

vyššího stupně 
ü 28. 06. Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 
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Příloha č. 2: Výnosy ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina  

Výnosy roku 2018 

Účetní položka výnosy v Kč 

Dotace OÚ Štítina – provoz 3 610 266,00 
Tržby z nájmu tělocvičny a nápojových automatů 205 884,00 
Tržby - režijní náklady za obědy  97 029,00 
Úroky z běžného účtu 1 618,69 
 Jiné ostatní výnosy (pojistná událost) 0,00 
 Zúčtování odměn na FKSP 14 000,00 
 Ostatní výnosy z činnosti - dary 150 086,00 

Výnosy za účetní období celkem: 4 078 883,69 
 
 
 
 
 
 

 

3 610 266,00

304 532,00
164 086,00 56 000,00

Rozložení jednotlivých účetních položek

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

Náklady v roce 2018 

Účetní položka náklady v Kč 

Drobný dlouhodobý majetek 345 517,11 
Učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby 21 884,50 
Ochranné pomůcky  0,00 
Materiál – ostatní 501 491,20 
Vodné, stočné 45 057,00 
Elektrická energie 274 841,00 
Spotřeba plynu 326 837,00 
Opravy a udržování 809 006,60 
Cestovné 24 061,00 
Mzdové a účetní služby 291 942,00 
Poštovné 1 443,00 
Telefonní poplatky 28 803,25 
Školení, vzdělávání 10 590,00 
Programové vybavení 20 319,00 
Ostatní služby  356 957,80 
Obědy dětí 427 005,00 
Mzdové náklady - dohody o PP 128 000,00 
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění  0,00 
Bankovní poplatky 11 358,82 
Jiné ostatní náklady 29 136,06 
Odpisy dlouhodobého majetku9 125 013,00 
Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 
Spotřeba energie – doplňková činnost8 31 131,00 
Jiné sociální náklady  0,00 
Drobný dlouhodobý majetek – dar8  150 086,00 
Pokuty, penále8  1 000,00 
Zákonné sociální odvody 8, 10 0,00 

Náklady za účetní období celkem: 3 961 480,34 
 

                                                 
9 Plnění mimo dotaci Obecního úřadu Štítina (placeno z našich výnosů). 
10 Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
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Rozložení jednotlivých účetních položek

Spotřeba plynu Elektrická energie Vodné, stočné

Mzdové a účetní služby Odpisy dlouhodobého majetku Telefonní poplatky, internet

Mzdové náklady-dohody o PP Ostatní služby Programové vybavení

Spotřeby energií – doplňková činnost Obědy dětí Jiné ostatní náklady

Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Materiál - ostatní

Opravy a udržování Školení, vzdělávání Drobný dlouhodobý majetek

Ochranné pomůcky Poštovné Bankovní poplatky

Cestovné Učebnice a učební pomůcky Pokuty, penále
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Příloha č. 4: Seznam svěřeného majetku k 31. 12. 2018 

Hmotný majetek       49.034.046,87 Kč  
 
Budova celkem:        16.997.460,50 Kč 
Budova školy č .p. 26      15.508.035,50 Kč 
 8/03 okna           124.138,00 Kč 
 2-11/04 PD+okna          234.098,00 Kč 
 1/05 PD             40.460,00 Kč 
 11/10 soc. zař.           660.995,00 Kč 
 8/18 klimatizace          429.734,00 Kč 
 
Tělocvična celkem                  25.239.327,00 Kč 
Tělocvična školy      24.961.952,00 Kč 
 7/10 vytápění           277.375,00 Kč 
 
Pozemky celkem            757.314,08 Kč 
Pozemky školy           179.699,88 Kč  
 8/03 rekultivace          157.614,20 Kč 
 10/10 rekultivace          420.000,00 Kč 
 
Zahradní domek MŠ               7.185,00 Kč 
Ocel. konstrukce tělocvičny           105.707,00 Kč  
Tech. zhodnocení tělocvičny       1.848.372,00 Kč  
Myčka Fagor             149.940,00 Kč 
Soubor zatemňovacích rolet          136.414,50 Kč 
Dataprojektor            175.600,00 Kč 
Tech. zhodnocení ZŠ        3.463.896,79 Kč 
Osvětlení pódia              77.830,00 Kč 
Mycí automat              75.000,00 Kč   
 
Drobný hmotný majetek        8.471.281,38 Kč 
 
Mateřská škola            868.469,06 Kč 
Základní škola                  7.718.747,72 Kč 
Výdejna stravy            258.775,10 Kč 
Školní družina              173.518,50 Kč 
FKSP                                                    51.771,00 Kč 
 
 
Drobný nehmotný majetek           61.928,08 Kč 
 
 
 
Svěřený majetek celkem        57.567.256,33 Kč  
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Příloha č. 5: Vyúčtování dotace MŠMT – Podpora výuky plavání 
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Příloha č. 6: Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 v rámci 
Přírodovědné gramotnosti pro 8. ročník ZŠ (tercie G8, prima G6) 

 
 

Výsledky testování školy

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019

Školní rok 2018/2019

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

Termín akce: 12.11.2018 – 23.11.2018

Termín testování: 12.11.2018 – 19.11.2018

Datum vyhodnocení: 09.12.2018
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1. Vyhodnocení školy
 
 

Tato  výsledková sestava prezentuje  souhrnné základní  výsledky za školu  v rámci  výběrového zjišťování  výsledků

vzdělávání provedeného ve školním roce 2018/2019 a zaměřeného na sledování úrovně dosažené žáky a studenty (dále

jen "žáci") v oblastech jazykové gramotnosti  (anglický jazyk, 4. ročník ZŠ), přírodovědné gramotnosti  (8. ročník ZŠ),

informační gramotnosti (3. ročník SŠ a 2. ročník VOŠ) a ve vybraných tématech dopravní výchovy (6. a 9. ročník ZŠ).
 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom,

nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků příslušných rámcových vzdělávacích

programů (test pro 2. ročník VOŠ byl shodný s testem pro 3. ročník SŠ) ve vybraných aspektech sledovaných oblastí.

Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu.
 

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny:
 

Každý žák řešil jeden test z oblasti určené škole Českou školní inspekcí. Testy k jednotlivým oblastem obsahovaly

různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. Na řešení testu byl vyhrazen čas v rozsahu

40 až 70 minut, v součtu s dotazníkem pro žáka nepřesáhl čas nutný pro řešení 90 minut. 

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body

nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a součtu bodových hodnot otázek v celém testu

udává průměrnou úspěšnost v testu. 

Úlohy v testu anglického jazyka byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení

toho,  co  šlo  žákům v daném testu  lépe  a co  hůře  (obdobně jako  u celého  testu  byla  spočtena  úspěšnost

v jednotlivých  částech).  

Všechny úlohy se vztahovaly k základní úrovni výstupů rámcových vzdělávacích programů a byly proto označeny

jako úlohy obtížnosti 1. 

Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem "SVP" a přidělila jim šablonu

s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně jde u žáků o různé typy a stupně

SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol

a tříd zařazeny. 
 

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou

úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků

podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu

možných bodů nebo méně),  21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné

úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je

záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit  hodnoty průměrných
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úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách.
 

Druhý výsečový graf není v tomto výběrovém zjišťování relevantní, protože všechny testy obsahovaly pouze úlohy jedné

obtížnosti.
 

Tabulka pod grafy souhrnně uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, žáků školy a všech testovaných žáků v testu, případně

v jeho jednotlivých tematických částech (jen anglický jazyk).
 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen přiměřenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech nemohly zákonitě

reprezentovat jednotlivé oblasti v jejich celé šíři, testy měly omezenou délku a obsahovaly jen vybranou část toho všeho,

oč běžně rozvoj sledovaných oblastí usiluje. Nelze tedy prezentovaný výsledek zobecňovat na celou testovanou oblast.

Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především

signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být

pro školu podnětem pro hledání jejich možných příčin.
 

Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská šk...
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1.1 8. ZŠ (tercie G8, prima G6)
  
1.1.1 Přírodovědná gramotnost
 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 33 %

Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (30)

Tabulka detailních výsledků

Test Obtížnost 8. třída Škola Celkem
Vyhodnocených testů Obtížnost 1 30 30 10 213
Celý test Obtížnost 1 33 % 33 % 43 %
Přírodovědná gramotnost Obtížnost 1 33 % 33 % 43 %

Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská šk...
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Výsledky testování třídy

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019

Školní rok 2018/2019

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

Třída: 8. třída

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

Termín akce: 12.11.2018 – 23.11.2018

Termín testování: 12.11.2018 – 19.11.2018

Datum vyhodnocení: 09.12.2018
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1. Celkové výsledky
 
 

Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné výsledky za třídu v rámci výběrového zjišťování výsledků vzdělávání

provedeného ve školním roce 2018/2019 a zaměřeného na sledování úrovně dosažené žáky a studenty (dále jen "žáci")

v oblastech jazykové gramotnosti (anglický jazyk, 4. ročník ZŠ), přírodovědné gramotnosti (8. ročník ZŠ), informační

gramotnosti (3. ročník SŠ a 2. ročník VOŠ) a ve vybraných tématech dopravní výchovy (6. a 9. ročník ZŠ).
 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom,

nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků příslušných rámcových vzdělávacích

programů (test pro 2. ročník VOŠ byl shodný s testem pro 3. ročník SŠ) ve vybraných aspektech sledovaných oblastí.

Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu.
 

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny:
 

Každý žák řešil jeden test z oblasti určené škole Českou školní inspekcí. Testy k jednotlivým oblastem obsahovaly

různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. Na řešení testu byl vyhrazen čas v rozsahu

40 až 70 minut, v součtu s dotazníkem pro žáka nepřesáhl čas nutný pro řešení 90 minut. 

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body

nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a součtu bodových hodnot otázek v celém testu

udává průměrnou úspěšnost v testu. 

Úlohy v testu anglického jazyka byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení

toho,  co  šlo  žákům v daném testu  lépe  a co  hůře  (obdobně jako  u celého  testu  byla  spočtena  úspěšnost

v jednotlivých  částech).  

Všechny úlohy se vztahovaly k základní úrovni výstupů rámcových vzdělávacích programů a byly proto označeny

jako úlohy obtížnosti 1. 

Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem "SVP" a přidělila jim šablonu

s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně jde u žáků o různé typy a stupně

SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol

a tříd zařazeny. 
 

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za třídu.  První výsečový graf  umožňuje porovnat průměrnou

úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků

podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu

možných bodů nebo méně),  21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné

úspěšnosti žáků třídy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je

záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit  hodnoty průměrných

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
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úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách.
 

Druhý výsečový graf není v tomto výběrovém zjišťování relevantní, protože všechny testy obsahovaly pouze úlohy jedné

obtížnosti.
 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen přiměřenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech nemohly zákonitě

reprezentovat jednotlivé oblasti v jejich celé šíři, testy měly omezenou délku a obsahovaly jen vybranou část toho všeho,

oč běžně rozvoj sledovaných oblastí usiluje. Nelze tedy prezentovaný výsledek zobecňovat na celou testovanou oblast.

Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především

signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být

pro školu podnětem pro hledání jejich možných příčin.
 
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 33 %

Podíly žáků třídy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (30)

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
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2. Detailní výsledky
 
 

Následující tabulka a grafy uvádějí průměrné úspěšnosti žáků třídy (a pro porovnání i průměrné úspěšnosti pro celou školu

a pro všechny testované žáky) v celém testu a v případě anglického jazyka také v jeho jednotlivých tematických částech

(vždy s uvedením počtu vyhodnocených žáků).
 

U testů, jejichž úlohy nebyly členěny do tematických částí, systém všechny úlohy testu považuje za jednu tematickou část

označenou názvem testované oblasti  – úspěšnosti  jsou pak stejné jako úspěšnosti  označené Celý test. Pokud byla

ve škole testována pouze jedna třída, jsou pochopitelně úspěšnosti  za školu a za třídu stejné.
 

Tabulka ukazuje porovnání třídy se školou i se všemi testovanými žáky, první graf porovnává výsledky žáků třídy se všemi

testovanými žáky, druhý graf pak se žáky školy. Ve všech agregovaných hodnotách jsou zahrnuty pouze výsledky žáků

bez SVP.
 

Je třeba mít na paměti, že jakákoli agregace dat, ať už na úrovni třídy či (tím spíše) na úrovni školy snižuje vypovídací

hodnotu výsledku, protože neumožňuje adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně do výsledků jednotlivých žáků.

Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen orientační porovnání. Vzhledem

k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená – rozhodně nejde z rozdílu několika procentních

bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny výsledky mají mít především signální

funkci – mají  se pokoušet  upozorňovat  na možné odchylky reálného stavu dovedností  žáků od očekávané úrovně.

Potvrzení  případných odchylek,  jejich možné vysvětlení  a eventuální  náprava jsou vždy v rukou školy.
 

Tabulka detailních výsledků

Test Obtížnost Třída Škola Celkem
Vyhodnocených testů Obtížnost 1 30 30 10 213
Celý test Obtížnost 1 33 % 33 % 43 %
Přírodovědná gramotnost Obtížnost 1 33 % 33 % 43 %

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská šk...
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Obtížnost 1 v porovnání s celkem

Obtížnost 1 v porovnání se školou

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
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3. Výsledky žáků
 
 

Následující tabulka souhrnně prezentuje průměrnou úspěšnost jednotlivých žáků v testu, v případě testu anglického jazyka

také v jeho tematických částech.
 

U testů, jejichž úlohy nebyly členěny do tematických částí, systém všechny úlohy testu považuje za jednu tematickou část

označenou názvem testované oblasti – úspěšnosti jsou pak stejné jako úspěšnosti označené Celý test.
 

V přehledu jsou zařazeni i žáci se SVP, kteří nebyli započítáni do průměrných výsledků za třídu a školu. Při hodnocení

jejich výsledku je třeba brát v potaz, že podle rozhodnutí školy řešili buď stejný test jako žáci bez SVP, nebo zkrácenou

verzi testu.
 

Žák
Celý test Přírodovědná gramotnost

Obtížnost 1 Obtížnost 1
Ester Bednaříková 43 % 43 %

Nikol Današová 32 % 32 %
Štěpán Fiala 29 % 29 %

Karolína Gotzmannová 18 % 18 %
Ellen Hančilová 21 % 21 %
Adam Hanzlík 36 % 36 %

Jana Hlavicová 39 % 39 %
Karolína Horčičková 36 % 36 %

Eva Hřivňacká 36 % 36 %
Petr Hřivňacký 39 % 39 %
Kamil Janošek 64 % 64 %

Jan Jirsa 46 % 46 %
Lada Kalousová 29 % 29 %

Radek Kohan 32 % 32 %
Daniel Kostřica 39 % 39 %
Jakub Kubánek 18 % 18 %

Eliška Kubánková 36 % 36 %
Adam Kupčík 32 % 32 %
Adam Málek 11 % 11 %

Vojtěch Martínek 36 % 36 %
Aneta Melecká 18 % 18 %
Anna Paverová 21 % 21 %
Aneta Piechová 25 % 25 %
Matěj Stareczek 43 % 43 %
Karolína Těžká 32 % 32 %
David Tomíček 32 % 32 %

Jan Ulrich 39 % 39 %
Andrea Závišková 39 % 39 %
Jiří Antonín Žídek 14 % 14 %
Barbora Žurková 43 % 43 %

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
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4. Úspěšnost otázek
 
 

V následující tabulce jsou otázky obsažené v testu seřazeny pod sebou podle svého ID (interní označení otázky, nesouvisí

s pořadím otázky v testu). Pro každou otázku tabulka uvádí příslušnost k tematické části (pouze anglický jazyk), typ otázky

(způsob záznamu odpovědi),  průměrnou úspěšnost  žáků třídy,  průměrnou úspěšnost  za všechny žáky školy a pro

porovnání je uvedena i průměrná úspěšnost za všechny testované žáky (bez žáků se SVP). Tytéž informace jsou následně

prezentovány formou grafů (první porovnává výsledky za třídu s výsledky za všechny testované žáky, druhý výsledky

za třídu s výsledky za celou školu).
 

V tomto výběrovém zjišťování nebudou zveřejněny celé použité testy – důvodem je skutečnost, že většina úloh bude

v budoucnu  použita  znovu  v opakovaných  šetřeních  s cílem  moci  posoudit  změnu  v prezentovaných  znalostech

a dovednostech žáků (obdobně tak činí  například mezinárodní  šetření  PISA,  TIMSS apod.).  Od 14. 12.  budou ale

na nástěnce systému InspIS SET zveřejněny ke každé testované oblasti  ukázkové úlohy.  Ty ilustrují  formu, obsah

i obtížnost  jednotlivých úloh a otázek v testech.  U každé ukázkové úlohy bude uvedeno, které otázky z testu daná

ukázková úloha reprezentuje (k jakým ID otázek z níže uvedené tabulky se vztahuje) a jakou dovednost reprezentované

otázky ověřovaly. Celý soubor ukázkových úloh pro každou testovanou oblast bude také od 14. 12. dostupný v modulu

školního testování systému InspIS SET.
 

Z tabulky a grafů je například možné udělat si obrázek o tom, v kolika otázkách byli žáci třídy úspěšnější nebo méně

úspěšní ve srovnání se žáky školy a/nebo se všemi testovanými žáky, čeho se týkaly úspěšněji a méně úspěšně řešené

otázky (příslušnost k tematické části), v kolika otázkách dosáhli žáci třídy výborné úspěšnosti (nad 80 %) a v kolika slabé

úspěšnosti (pod 20 %). Přes ID otázky je možné v souboru ukázkových úloh vyhledat, jak přibližně nejvíce a nejméně

úspěšné otázky a úlohy vypadaly a co obsahovaly.
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4.1 Obtížnost 1
 

ID otázky Část Typ otázky Třída Škola Celkem
489225 Přírodovědná gramotnost Částečně otevřená odpověď 30 % 30 % 36 %
489833 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 20 % 20 % 51 %
489834 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 57 % 57 % 79 %
489835 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 50 % 50 % 79 %
489836 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 53 % 53 % 67 %
489837 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 47 % 47 % 80 %
489838 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 40 % 40 % 52 %
489839 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 60 % 60 % 66 %
489840 Přírodovědná gramotnost Více správných uzavřených odpovědí 0 % 0 % 9 %
489841 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 17 % 17 % 31 %
489842 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 43 % 43 % 48 %
489843 Přírodovědná gramotnost Více správných uzavřených odpovědí 0 % 0 % 9 %
489844 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 30 % 30 % 37 %
489845 Přírodovědná gramotnost Více správných uzavřených odpovědí 17 % 17 % 29 %
489846 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 43 % 43 % 36 %
489847 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 67 % 67 % 56 %
489848 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 23 % 23 % 27 %
489849 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 63 % 63 % 71 %
489927 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 37 % 37 % 48 %
489929 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 40 % 40 % 55 %
489930 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 20 % 20 % 44 %
489931 Přírodovědná gramotnost Přiřazování právě jedné odpovědi 17 % 17 % 45 %
489949 Přírodovědná gramotnost Částečně otevřená odpověď 40 % 40 % 37 %
489950 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 10 % 10 % 21 %
489964 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 20 % 20 % 23 %
491202 Přírodovědná gramotnost Částečně otevřená odpověď 13 % 13 % 19 %
492499 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 27 % 27 % 29 %
492500 Přírodovědná gramotnost Jedna správná uzavřená odpověď 30 % 30 % 25 %

Přírodovědná gramotnost, 8. ročník ZŠ (tercie G8, pri... Třída: 8. třída
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Obtížnost 1 v porovnání s celkem a se školou
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Příloha č. 7: Závěrečné testy ve vybraných předmětech – shrnutí 

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

2. Výsledky tříd jsou v procentech zachyceny v následující tabulce. 
V kolonce „Úspěšnost“ jsou navíc uvedeny v závorce hodnoty dosažené v předcházejících 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 posledních pět let. 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. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce byla jenom 
jedna 5. třída, výsledky jsou zapsané v tabulce 5. A třídy. 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 – 24 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 69% (62%, 52%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk 23 62% (65%, 46%, 81%, 34%, 58%, -, -) 
Matematika 22 38% (-, 75%, 70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda 20 74% (71%, 73%, 83%, -, -, -, -) 
Vlastivěda 21 77% (68%, 62%, 64%, -, -, -, -) 
 
5. B třída –  
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk   -% (50%, 58%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk  -% (65%, 46%, 81%, 34%, 58%, -, -) 
Matematika  -% (-, 75%, 70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda  -% (74%, 77%, 83%, -, -, -, -) 
Vlastivěda  -% (74%, 74%, 64%, -, -, -, -) 
 
6. A třída – 21 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  21 74% (73%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 20 68% (50%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika - - 
Fyzika 17 66% (70%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 21 71% (64%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 16 69% (68%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 18 77% (68%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
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6. B třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  21 77% (71%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 21 63% (57%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika - - 
Fyzika 19 74% (73%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 22 76% (70%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 21 74% (70%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 20 71% (73%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
 
7. A třída – 25 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  24 65% (63%, 63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 25 56% (52%, 42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 8 59% (71%, 68%, 73%, 64%, -, -, -) 
Ruský jazyk 16 56% (90%, 64%, 78%, 74%, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 23 62% (63%, 69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 23 57% (62%, 67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 24 67% (70%, 79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 23 55% (50%, 64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%) 
 
7. B třída – 27 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  21 73% (63%, 63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 26 62% (52%, 42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 11 76% (71%, 68%, 73%, 64%, -, -, -) 
Ruský jazyk 13 86% (90%, 64%, 78%, 74%, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 24 66% (63%, 69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 23 66% (62%, 67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 24 75% (70%, 79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 20 60% (50%, 64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%) 
 
8. třída – 30 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  30 64% (61%, 60%, 60%, 56%, 54%, 59%, 68%,) 
Anglický jazyk 30 66% (60%, 53%, 64%, 54%, 53%, 58%, 64%) 
Německý jazyk 16 69% (79%, 76%, 71%, 61%, 63%, -, -) 
Ruský jazyk 13 82% (60%, 70%, 80%, -, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 27 63% (60%, 59%, 48%, 63%, 57%, 54%, 74%) 
Chemie 27 67% (63%, 61%, 37%, 45%, 59%, 68%, 62%) 
Dějepis 30 60% (59%, 52%, 65%, 54%, 58%, 54%, 56%) 
Zeměpis 30 82% (82%, 77%, 85%, 83%, 83%, 83%, 84%) 
VkZ 27 81% (71%, 66%, 79%, 75%, 76%, 81%, 69%) 
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9. třída – 26 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  23 73% (67%, 73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 23 80% (56%, 63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 17 81% (68%, 68%, 65%, 67%, -, -, -) 
Ruský jazyk 7 76% (63%, 71%, -, -, -, -, -) 
Matematika - - 
Fyzika 23 58% (54%, 53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 23 54% (60%, 60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 24 74% (67%, 69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 25 68% (63%, 66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 23 45% (65%, 71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%) 
 
 
Zpracovala: PaedDr. Ludmila Hulvová a Mgr. Daniel Matyášek 
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Příloha č. 8: Zpráva výchovné poradkyně  

 
1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – Společné vzdělávání 

 
Žáci s SVP mají na naší škole většinou obtíže výukové, nejčastěji v oblasti smyslové percepce, 
grafomotoriky nebo koncentrace pozornosti či intelektového vývoje. Méně často jsou to pak 
řečové obtíže nebo poruchy chování, ale i ty zasahují do výkonů žáka ve výuce, a proto vyžadují 
ze strany školy jiný přístup, tedy podpůrná opatření (PO). Stupně těchto podpůrných opatření 
stanoví odborníci v PPP nebo SPC a odrážejí závažnost problému. První stupeň PO poskytujeme 
žákům s méně závažnými obtížemi a může je stanovit i samotná škola bez doporučení odporného 
pracoviště. 
Na začátku školního roku jsme pracovali s 24 žáky s podpůrnými opatřeními 2. – 4. stupně 
a v průběhu roku se jejich počet měnil až na konečných 28 v červnu. Tyto žáky podporujeme 
na základě individuálních plánů přímo ve výuce, navíc téměř všichni docházejí do hodin 
pedagogické intervence (PI). V tomto školním roce bylo vytvořeno 9 skupin PI a žákům se 
věnovalo 7 dyslektických asistentek: Mgr. Veronika Čížová, PaedDr. Ludmila Hulvová, Mgr. 
Jana Slimáčková, Mgr. Jana Vaňková a Mgr. Petra Vacenovská, Mgr. Zuzana Klimešová, Mgr. 
Veronika Týnová a dále také Bc Jana Otáhalová. 
Žákům s největšími obtížemi se přímo ve výuce věnují asistenti pedagoga. Letos kromě Bc. Jany 
Otáhalové pracuje na naší škole od května také Kateřina Jasenková. Obě spolu konzultují 
problémy, úzce spolupracují s vyučujícími i s výchovou poradkyní. 
 

2. Práce s vycházejícími žáky, volba povolání 
 
Stejně jako v minulých dvou letech jsem mohla pro práci s vycházejícími žáky využít vyučovací 
hodiny předmětu „Pracovní činnosti“, eventuálně „Občanská výchova.  Žáci byli informováni  
o možnostech dalšího studia, o nabízených učebních oborech, o přijímacím řízení a správném 
vyplnění přihlášek a zápisového lístku. Měli k dispozici informační nástěnku z propagačních 
materiálů středních škol. Prostudovali brožury s přehledem středních škol, navštívili Informu 
(burzu středních škol). Přínosné byly i návštěvy zástupců několika SŠ ve výuce. Pokud jde 
o exkurze, letos jsme navštívili SPŠ stavební v Opavě a druhá skupina pak firmu Strojírny 
Vehovský v Oticích.   
Spolupráce se zákonnými zástupci probíhala individuálně – osobně i v elektronické podobě, 
ale také na informativní schůzce, na níž jsem rodiče seznámila s nejdůležitějšími údaji 
o přijímacím řízení. Následně probíhaly konzultační schůzky podle zájmu rodičů či žáků.  
Také letos vyšli učitelé žákům vstříc při přípravě na přijímací zkoušky. Pravidelně se scházeli 
v bezplatných přípravných kurzech z českého jazyka i matematiky.  
Všech 26 žáků 9. ročníku bylo na SŠ přijato. Tři žáci neuspěli v 1. kole a zúčastnili se 2. kola 
na dalších školách. Na gymnáziích budou studovat 3 žáci, na odborných SŠ v maturitním 
oboru 17 žáků a učebním oboru bez maturity pak 6 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 nejčastěji nekamarádské chování 
ke spolužákům, posmívání se i následnou nepřiměřenou reakci vysmívaného žáka, hrubé chování 
ke spolužákům, vulgární vyjadřování, narušování výuky nekázní a provokacemi, neplnění 
žákovských povinností, osobní problémy v soukromém životě žáků. Objevil se i případ skryté 
šikany (postupně se zhoršujících vztahů několika žáků 6. A ke spolužačce), který jsem řešila 
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společně s třídní učitelkou a s rodiči dvou žákyň. Rozvíjející se šikanu se podařilo zastavit, 
ale vztahy mezi žáky stále nejsou ideální.  
Jako problémová se jeví 1. třída, 6. A, 7. A a 7. B. V těchto třídách se vyskytují problémoví 
jedinci, kteří opakovaně porušují pravidla a narušují pracovní atmosféru a často i vztahy mezi 
spolužáky. 
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Příloha č. 9: Zpráva školního metodika prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2018/2019 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. 
Cíle Minimálního preventivního programu a Školní preventivní strategie byly naplňovány 
především prací třídních učitelů s žáky během třídnických hodin, vyučujícími občanské výchovy, 
výchovy ke zdraví, přírodopisu, informatiky. 
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. Dalšími projevy 
nevhodného chování jsou vulgarita, agresivita a skryté záškoláctví.  
Nejvíce problémů bylo spojeno s třídou 7. A – nerespektování pokynů učitele, předvádění se – 
„machrování“. Někteří žáci této třídy byli řešeni také policií ČR a OSPOD v souvislosti 
s vandalismem v obci. Škola byla požádána vedením obce a OSPOD o spolupráci. 
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. 
Prevence vyházela především z témat obsažených ve školním vzdělávacím programu, 
zařazováním do třídnických hodin, preventivních programů pro I. a II. stupeň – besedy s Policií, 
dopravní hřiště, Hasík, besedy s pracovnicemi OSPOD, přednáška Preventivní vlak, interaktivní 
prožitkové techniky Poradny pro primární prevenci Ostrava (Nebezpečí šikany, Nebezpečí 
kyberšikany, Bezpečné sexuální chování v dospívání, Drogy v dospívání) pro žáky 5.–9. třídy. 
Žáci se účastnili charitativních akcí a sbírek a zvyšovali tak své sociální kompetence. 
Krátkodobým cílem byl projekt Dopravní výchova, který probíhal během celého roku. 
Na spolupráci se formou přednášek podílela policie ČR, děti navštívily dopravní hřiště a pracovaly 
v projektových hodinách, průběžně plnily testy. 
Metodik prevence se účastnil akcí pro rozšíření svých znalostí problematiky – Dny restorativní 
justice na okresním soudu v Opavě, přednáška E-bezpečí Univerzity Palackého, schůzky s okresní 
metodičkou prevence v PPP v Opavě. Získané informace byly předávány kolegům pro další práci 
s žáky. 
Pro okresního metodika prevence byl vypracován dotazník – Vyhodnocení preventivních aktivit 
za školní rok 2018/2019. 
 
Plnění plánu třídnických hodin 
Třídní učitelé dostali seznam témat pro třídnické hodiny, která jsou uvedena v minimálním 
preventivním programu, další témata si vybrali ze školního vzdělávacího programu. Z prevence 
sociálně patologických jevů byla zařazena prevence úrazů, bezpečné chování cestou do školy, 
šikana a kyberšikana, rizika internetu, dopravní výchova, vztahy mezi spolužáky, komunikace. 
V případě potřeby třídní učitelé řešili aktuální problémy ve třídě. 
Třídní učitelé naplňovali témata z minimálního preventivního programu, připravovali se 
a hodnotili test z dopravní výchovy a ze zdravovědy, řešili aktuální problémy ve třídě, pracovali 
na zlepšování klimatu třídy a pravidlech slušného chování nebo nacvičovali program vystoupení 
na Vánočních trzích. Průměrně vychází cca 7 hodin na třídu za čtvrtletí.  
Na základě dodaných podkladů je zřejmé, že plánovaná témata prevence rizikového chování byla 
zařazována a plněna v průběhu celého školního roku a upravována dle potřeby a věku dětí. 
Celkový počet třídnických hodin byl 374, což odpovídá průměru cca 29 hodin na třídu. Vysoký 
počet na prvním stupni vyplývá především ze zařazení témat prevence do výuky, jak máme 
uvedeno ve školním vzdělávacím programu. V souvislosti s projektem dopravní výchova se toto 
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téma objevuje především v souvislosti s přípravou na test a rozborem výsledků. Třídní učitelé dále 
zařazovali mapování klimatu třídy a vztahy mezi dětmi, nácvik na třídní besídky. 
 
Počet TH za čtvrtletí: 
  

I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 
1. 6 10 8 11 35 

2. A 24 14 25 14 77 
2. B 11 7 6 10 34 
3. 5 7 5 8 25 

4. A 6 10 7 5 28 
4. B 9 10 6 13 38 
5. 11 4 3 6 24 

6. A 10 5 3 3 21 
6. B 5 5 2 4 16 
7. A 7 4 5 3 19 
7. B 7 6 5 4 22 
8. 7 6 5 5 23 
9. 3 3 2 4 12 

celkem 111 91 82 90 374 
 
Počet žáků za čtvrtletí: 
  

I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 
1. 143 183 165 234 725 

2. A 356 191 331 191 1069 
2. B 150 103 164 137 554 
3. 107 152 103 170 532 

4. A 91 152 105 71 419 
4. B 157 164 90 214 625 
5. 239 77 65 120 501 

6. A 205 102 61 62 430 
6. B 116 89 34 77 316 
7. A 160 93 99 65 417 
7. B 152 129 83 83 447 
8. 186 169 132 128 615 
9. 72 57 45 97 271 

celkem 2134 1661 1477 1649 6921 
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Příloha č. 10: Zpráva školního koordinátora EVVO  

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 
Školními aktivitami jsme se v letošním školním roce 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 důvod a významnost těchto dní. Vybraní žáci připravují prezentace různých forem pro své 
spolužáky a seznámí tak všechny přítomné nejen s historií naší země. 
Pravidelně se také zapojujeme do sbírek charitativních společností. Podporujeme např. Fond 
Sidus, Život dětem, Den boje proti rakovině. V letošním roce proběhly dvě sbírky – Pomáháme 
sportem ve spolupráci s 53. plukem průzkumu EB generála Heliodora Píky. První z výtěžků byl 
věnován Dennímu stacionáři pro seniory v Opavě a ten druhý Dětskému oddělení Slezské 
nemocnice v Opavě. 
Vybraní žáci vyššího stupně své dovednosti a vědomosti získávali účastí na fyzikálních 
a chemických seminářích vedených studenty Slezského gymnázia. Naučili se chápat základní 
přírodní zákony, vyzkoušeli si i demonstrační pokusy. 
Podzimním a jarním sběrem papíru jsme dokázali nasbírat částku 5900 Kč. Tu jsme předali ZOO 
Ostrava na adopci pardála obláčkového. Díky tomu máme celý rok 2019 cedulku u jeho výběhu. 
Ve sběru papíru budeme určitě i nadále pokračovat, přispíváme tím i k lepšímu třídění druhotných 
surovin nejen ve Štítině. 
Další významnou aktivitou Ekotýmu je i příprava a reprezentace školy v soutěžích ZOO Ostrava. 
Podzimní Soutěž mladých zoologů a jarní Velká cena ZOO. Letos poprvé jsme se zúčastnili v září 
i soutěže pro žáky nižšího stupně – Soutěž malých zoologů. Společně se připravujeme na dané 
téma, žáci vzájemně spolupracují napříč ročníky, soutěží jako týmy, posilují tím vztahy, učí se 
rozdělit role v týmu, koordinovat práci týmu.  
Zapojili jsem se do soutěže pořádané Ministerstvem zemědělství pořádané ke Světovému dni 
vody. Žáci nižšího stupně měli za úkol namalovat výkresy a žáci vyššího stupně pořídit černobílé 
fotografie, které vystihují problematiku úbytku vody na Zemi. Ze všech zaslaných prací se žákyně 
9. třídy Kateřina Ignácová se svou fotografií umístila na 1. místě v republice. Cenu – fotoaparát jí 
přijely osobně předat zástupkyně ministerstva.  
Díky akci ODIS BUS se žáci seznámili s možnostmi a výhodami hromadné dopravy vůči 
životnímu prostředí. Přednáška se konala přímo ve speciálně upraveném autobusu. 
Letošní oslava Dne Země proběhla stylem exkurzí a výletů s rozličnými tématy. Každá třída pak 
ze své aktivity připravila krátkou prezentaci a představila v sále při konečném hodnocení oslavy. 
Třídy například navštívily ZOO Olomouc, vědecké centrum, Slezské zemské muzeum, PVE 
Dlouhé stráně, žáci 4. třídy hodnotili a fotili pořádek a množství odpadků v obci, žáci nižších 
ročníků navštívili Den mláďat za Střední zemědělské škole v Opavě, atd. Cílem bylo podpořit 
v žácích lásku k přírodě, pochopit a dodržovat její zákony, uvažovat nad vlastními možnostmi 
ve vztahu k ochraně přírody. 
Zapojením do projektu Recyklohraní se žáci učí odkládat elektrozařízení a vybité baterie 
do speciálních 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, k místu bydliště, k zemi, na které žijeme. 
Potřebujeme, aby si uvědomili, že jejich chování k přírodě ovlivní život jejich dětí a vnuků, 
protože klimatické změny postupují nezadržitelně dopředu, naše Země se díky tomu mění a my se 
těmto změnám musíme nejenom přizpůsobit, ale snažit se je zpomalovat, abychom mohli vést 
kvalitní a spokojený život. Snad se nám to daří a v našem snažení budeme určitě pokračovat 
i nadále. 
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Příloha č. 11: Zpráva vychovatelů školní družiny 

Všichni žáci byli do školní družiny přijati na základě přihlášek, o přijetí každého žáka rozhodl 
ředitel školy. 
 
Školní družina i v tomto školním roce 2018/19 pracovala s 60 žáky ve dvou odděleních, a to 
pod vedením vychovatelů Dany Baranové a Lukáše Vlčka. Provoz byl rozdělen na ranní družinu, 
která probíhala od 6:00 do 7:40 hodin, a denně ji využilo v průměru 20 žáků. Odpolední družina 
začínala vždy v 11:40 a končila v 16:30 hodin. Pro činnost je ve škole vyčleněná místnost družiny 
a třída 4. A. Během roku lze ve škole využívat sál školy, učebnu PC, tělocvičnu a dílnu školy. 
Každý žák, který družinu navštěvoval, byl přijat na základě řádně vyplněné přihlášky, na které 
jsou uvedené odchody dětí domů. Rodiče byli seznámeni s řádem školní družiny. 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. 
Činnosti v družině byly plánované a vycházely z cílů ŠVP vyjmenovaných níže. 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. 
Samotné aktivity byly prováděny v oblastech pracovních činností, sportovních, výtvarných 
i hudebních. Po obědě následovaly odpočinkové a klidové činnosti, pak jsme nenásilnou formou 
prováděli rekreační zájmové činnosti a přípravu na vyučování. Snažili jsme se pobývat co nejvíce 
venku. Pohybové a sportovní činnosti jsme zařazovali při pobytu na hřišti a také i formou 
vycházek. Při nepřízni počasí jsme využívali sál školy. I když pracujeme ve dvou odděleních, 
jsme prakticky natolik propojení, že si děti vždy vybírají činnosti dle svých zájmů. Někdo třeba 
maluje nebo vyrábí, jiný tancuje s druhou skupinou v sále apod.  
V uplynulém školním roce se družina účastnila těchto akcí:  
Drakiáda, Strašidelná show, Šlapání zelí, Soutěž ve stavění sněhuláků, Exkurze do truhlářské 
dílny, Nákup kapra na Vánoce, Opékání vánočního špekáčku, Zimní lidové tradice… a možná 
přijde i Mikuláš…, návštěva knihovny (čtenářská gramotnost), soutěž Pepa stavitel, poznávací 
vycházky po obci, výzdoba tělocvičny na maškarní ples, soutěž Štítina má talent, stavba kamenné 
pece, soutěž Nejrychlejší Štítiňák, Štítinský snajper, Den matek, vaření bezové šťávy, sekání 
kosou, Den Země, ortopedické pochody, střelba ze vzduchovky, exkurze k hasičům, zdravotnická 
beseda, beseda o myslivosti, poznávání brouků a motýlů. 
Družinový divadelní kroužek pod vedením vychovatele Lukáše Vlčka postoupil na celostátní 
přehlídku loutkových divadel „Divadelní rolnička“ v Chrudimi. Malí ochotníci takto reprezentují 
nejen Opavu, ale především naši školu. Patří jim poděkování za celoroční snahu a píli. 
V květnu proběhla ve školní družině pedagogická praxe studentky SŠ Dominiky Bastlové. 
 
Zpracovali: paní Dana Baranová a pan Lukáš Vlček
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Příloha č. 12: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole – 
korektivní opatření 

Čtenářská gramotnost na nižším stupni   
 
V rámci korektivního opatření projektu zaměřeného na čtenářskou gramotnost na 1. stupni psali 
žáci v tomto školním roce vstupní a výstupní testy. V září psali vstupní testy zaměřené 
na čtenářskou gramotnost žáci 2.–5. třídy (žáci 1. třídy v této době ještě neměly osvojenou 
potřebnou dovednost). Na konci školního roku už výstupní testy psali žáci 1.–5. třídy. Každé třídě 
byl vybrán jiný text. S tímto textem žáci pak pracovali na začátku i konci školního roku, to proto, 
aby výsledky byly co nejobjektivnější.  
 
Názvy textů, které třídy vypracovávaly: 
1. třída – Popelnice 
2. A a 2. B třída – Pirátská výprava 
3. třída – Paní Láry Fáry 
4. A a 4. B – Dračí polévka 
5. třída – Bertík a čmuchadlo    
 
Asi největší problém s testy měla 1. třída. Děti bohužel nerozuměly zadání, tudíž jim musela paní 
učitelka každý úkol vysvětlovat a i přesto žákům test činil veliké obtíže. Na druhou stranu tato 
činnost je pro ně zcela nová a třídní učitelka tak může tyto žáky posouvat k lepším výkonům. 
Ostatní třídy zvládly výstupní testy mnohem lépe, než ty testy vstupní.  
Testovací otázky byly zaměřeny na pochopení, orientaci a práci s textem. Každá otázka byla 
ohodnocena body a testy byly následně zpracovány v procentuální úspěšnost jednotlivých tříd. 
Žáci byli seznámeni se svými výsledky i výsledky celé třídy. 
  
Výsledky vstupních a výstupních testů jsou shrnuty v následující tabulce. 
 

Třída Vstupní test v % Výstupní test v % 
1. - 39 % 

2. A 88 % 95 % 
2. B 86 % 93 % 
3. 73 % 74 % 

4. A 60 % 82 % 
4. B 67 % 88 % 
5. 80 % 92 % 

 
 
Zpracovala: Mgr. Veronika Čížová 
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Čtenářská gramotnost na vyšším stupni  
 
1 CÍL 
Korektivní opatření z minulého školního roku. 
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. 
 
2 PRŮBĚH 
Čtenářská gramotnost byla nadále podporována ve všech třídách vyššího stupně.  
 
          2.1 Podpůrné aktivity v hodinách 
 
- Referáty o knize – žáci měli 2x za rok referát na libovolnou knihu, kterou přečetli.  
- Besedy v knihovnách – návštěva 2x za školní rok. 
- Prezentace aktualit v hodinách občanské výchovy a přírodovědy – žáci vybírali aktuality 

ze světa medicíny, přírody, politiky. Poté nejdůležitější informace vlastními slovy prezentovali 
před třídou. Vytvářeli doprovodné prezentace v aplikaci PowerPoint.  

- Tvorba komiksů a četba zjednodušených cizojazyčných knih v hodinách anglického jazyka. 
- Výroba „biomagazínů“ na zvolené téma v hodinách přírodopisu. 

 
2. 2  Školní akce 

- 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 pro 8. a 9. třídu. 
- Po celý školní rok mají žáci možnost objednávat si knihy za zvýhodněné ceny prostřednictvím 

katalogů vydavatelství Albatros a Fragment. 
- Beseda na téma Židovství a jeho prvky v literatuře – výňatky z knih, židovští autoři, soutěže. 
 
3 TESTOVÁNÍ 
Ve druhém pololetí školního roku proběhlo testování všech tříd vyššího stupně. Jeden test psali 
žáci 6. A, 6. B třídy („Knihovna“), další 7. A a 7. B třídy („Nagano“), třetí test poté byl pro 8. a 9. 
Třídu („Karetní hra“). Výsledky jsou následující:  
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Manipulace autora neměla již na žáky takový vliv, jako tomu bylo při testování v minulém 
školním roce. Žáci už tyto pasáže registrovali a snažili se dát spíše na svůj vlastní úsudek. Největší 
chybovost se u žáků objevila v otázkách, kde je zadán dlouhý text, žáci se v něm mají orientovat 
a vyhledávat informace, na které se v následujících úlohách autoři ptají. Žáci k takovému textu, 
z důvodu jeho délky a náročného tématu, často přistupují s nechutí, nejsou u něj tak soustředění 
a ztrácí se v něm. 
 
4 ZÁVĚR 
V rámci korektivních opatření proběhla beseda o Židovství a jeho prvcích v literatuře. Žáky jsme 
se pomocí tohoto atraktivního téma, které je podle očekávání zaujalo, snažili seznámit s knihami, 
jež by je mohly zajímat a ve čtení více aktivizovat. Dále se žáci naučili lépe rozpoznávat rozdíly 
mezi subjektivitou a objektivitou autora. Jsou schopni přesněji určit pasáže, které mohou být 
zkreslující a čtenáře tak záměrně ovlivňovat. Stále více se v dnešním mediálním světě objevují 
tzv. hoaxy, proto je dobré, když si žáci s těmito texty budou do budoucna schopni poradit. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Petra Vacenovská 
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Příloha č. 13: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole – Staň se 
literárním kritikem 

Celoroční projekt 5. a 6. B třídy ZŠ gen. Heliodora Píky Štítina ve spolupráci s Obecní knihovnou 
Štítina a Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, p. o. 

 
Projekt Staň se literárním kritikem byl zahájen koncem listopadu 2018. Projektu se zúčastnilo 
celkem 47 žáků, z nabídky 150 titulů (dobrodružná literatura, detektivky, dívčí romány, příběhy 
o dětech, o zvířatech, horory, klasické i moderní pohádky, komiksy, sci-fi, fantasy, poezie, naučná 
literatura) si žáci během 3 návštěv vybrali celkem 72 knih, které si ve škole po přečtení dále 
půjčovali mezi sebou. Nabídka knih byla neustále doplňována o knihy z Obecní knihovny Štítina 
a Knihovny Petra Bezruče Opava. 
 

     
Foto: Zahájení projektu - zasedací místnost Obecního úřadu Štítina 

 
Cílem projektu bylo vypůjčené knihy nejen přečíst, ale především ke každé knize vypracovat 
hodnocení. Následně byla data ze všech hodnocení statisticky zpracována: 
 

● Nejčtenější knihy 
Deník mimoňky – Příběhy nerozumný poradkyně (Rachel Renée Russellová) 
Chyťte zloděje (Gerit Kopietzová, Jörg Sommer) 
Deník malého poseroutky – Ponorková nemoc (Jeff Kinney) 
Uzdravený poník (Sarah Hawkins) 
Deník mimoňky – Příběhy neoblíbený pařičky (Rachel Renée Russellová) 
Originálně a vtipně zpracovaný videozáznam, ve kterém hlavní postava z vybraných knih 
představuje sebe sama a knihu, ve které se objevuje, naleznete na: http://zsstitina.cz/wpweb/stan-
se-literarnim-kritikem-vystup-z-projektu/ 
 

● Nejlépe hodnocené knihy (čtenářů více než 5) 
Uzdravený poník (Sarah Hawkins) 
Deník mimoňky – Příběhy neoblíbený pařičky (Rachel Renée Russellová) 
Deník malého poseroutky – Poslední kapka (Jeff Kinney) 
Zapomenuté jehňátko (Kate Davies) 
Deník mimoňky – Příběhy nehorázný primadony (Rachel Renée Russellová) 
 

● Nejlepší čtenáři 5. třída (rozhodující je počet stránek) 
1. místo: Markéta Šimečková (8023 stránek, 49 knih) 
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2. místo: Amálie Vaňková (7712 stránek, 43 knih) 
3. místo: Tereza Onderková (5980 stránek, 32 knih) 
4. místo: Věra Samolejová (3050 stránek, 10 knih) 
5. místo: Andrea Stašková (2351 stránek, 11 knih) 
 
 

● Nejlepší čtenáři 6. třída (rozhodující je počet stránek) 
1. místo: Jakub Bittner (2953 stránek, 14 knih) 
2. místo: Dorota Stareczková (2426 stránek, 9 knih) 
3. místo: Jonáš Grussmann (2208 stránek, 9 knih) 
4. místo: Jiří Gebauer (1761 stránek, 8 knih) 
5. místo: Lukáš Hulva (1313 stránek, 12 knih) 
 
 

● Celkové shrnutí 
5. třída 
Celkem přečtených stránek  47 228 
Celkem přečtených knih   275 
Průměr na žáka (počet stránek)  1 967,8 
Průměr na žáka (počet knih)  11,4 
6.B třída 
Celkem přečtených stránek  27 932 
Celkem přečtených knih   161 
Průměr na žáka (počet stránek)  1 214,4 
Průměr na žáka (počet knih) 7 

 
 

Nejaktivnější čtenáři z každé třídy byli během závěrečného vyhodnocení projektu odměněni 
hodnotnými cenami věnovanými KPBO a Obecní knihovnou Štítina. 

     
Foto: Ukončení projektu – zasedací místnost Obecního úřadu Štítina – Nataša Šlosárková a Zuzana Klimešová  



98 
 

    
Foto: Závěrečné shrnutí projektu – za Obecní knihovnu Štítina Jana Šimečková, za Knihovnu Petra Bezruče Opava – Nataša Šlosárková a Zbyněk 
Kotzian  
 

          
Foto: Pohled na mladé čtenáře a ceny  
 

    
Foto: Ocenění čtenáři - 5. a 6. B třída ZŠ. gen. Heliodora Píky Štítina  
 
 
Zpracovaly:  Ing. Jana Šimečková, Mgr. Zuzana Klimešová 
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Příloha č. 14: Podpora rozvoje informační gramotnosti 

Úvod 
Na začátku projektu jsme se zaměřili na správné pochopení pojmu Informační gramotnost a jejího 
zařazení do kontextu vzdělávání. Vycházeli jsme zejména z materiálů Evropský rámec digitálních 
kompetencí pedagogů a Vymezení pojmu Digitální gramotnost. Informační gramotnost je totiž 
pouze jednou z dílčích kompetencí Digitální gramotnosti, proto je vhodné její rozvíjení řešit 
v souladu s rozvojem gramotnosti digitální. 
  
Zařazení Informační gramotnosti do kontextu vzdělávání 
Informační gramotnost je jednou z dílčích kompetencí Digitální gramotnosti. Obvykle je uváděna 
i společně s tzv. datovou gramotností, kdy vycházíme z obecné vazby data-informace. Samotnou 
Informační a datovou gramotnost dělíme na tři oblasti: 
-      Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu. 
-      Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu. 
-      Správa dat, informací a obsahu. 
Vzhledem k tomu, že celá oblast Digitální gramotnosti má být rozvíjena zejména v přirozeném 
kontextu vzdělávání (tzv. organicky), mělo by k rozvíjení docházet ve výuce všech předmětů, ne 
pouze v předmětu IVT. Dílčí kompetence Informační gramotnosti pak úzce souvisí 
s problematikou vyhledávání informací, hodnocení jejich kvality a věrohodnosti, způsobu 
uchovávání a kategorizaci informací atp. Zde se jedná o činnosti, které jsou (nebo by měly být) 
rozvíjeny během celého vzdělávacího procesu. 
  
V souladu s požadavky na standardy učitele podle Evropského rámce digitálních kompetencí 
pedagogů (DigCompEdu) a nastavením minimální úrovně B1, jak to předpokládá MŠMT ve své 
koncepci vzdělávání, bude nutné připravit učitele na výrazně větší zapojení informačních 
technologií do výuky. Úroveň B1 v oblasti Informační gramotnosti je definována takto: 
  
Zavádím do výuky takové činnosti, které vedou žáky k použití digitálních technologií pro získávání 
informací. Učím žáky, jak vyhledávat informace, hodnotit jejich spolehlivost, jak kombinovat 
a porovnávat informace z různých zdrojů.  
  
V dalším období jsme se zaměřili na vyhledání vhodných postupů aplikovatelných ve výuce 
z pohledu učitelů. 
  
Šířili jsme osvětu v oblasti pojmů Informační gramotnost a Digitální gramotnost a jejich zařazení 
do kontextu vzdělávání dle požadavků revidovaných RVP. 
Rozvoj Informační gramotnosti byl realizován zejména v hodinách IVT pomocí projektového 
vyučování. V 6. třídě žáci vytvořili materiály založené na vyhledaných informacích, součástí bylo 
také vyhodnocení a ověření jejich validity. V 9. třídě žáci dokončili projekt tvorby elektronického 
herbáře, jednalo se více o rozvoj digitální gramotnosti, avšak byly zde zastoupeny i všechny dílčí 
kompetence Informační a datové gramotnosti. 
 
V následujícím období jsme se snažili o větší zapojení rozvoje IG v jiných předmětech. Proběhlo 
školení, ve kterém jsme se zaměřili zejména na rozvoj digitální gramotnosti. Pedagogové si 
připomněli nástroj Socrative sloužící k tvorbě vlastních digitálních materiálů pro evaluaci žáků. 
Seznámili se s aplikací Apple Třída (kontrola iPadů ve výuce) a aplikací NearPod (prezentační 
nástroj s řadou interaktivních cvičení). Pedagogové byli rovněž seznámeni s návrhem nového 
RVP ICT a se zapojením průřezových kompetencí digitální gramotnosti v RVP ostatních 
předmětů.  
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Rozvoj kompetencí informační gramotnosti proběhl ve všech hodinách, ve kterých se používá 
iPad pro vyhledávání informací. Snažili jsme se být nápomocni při řešení problémů, pomáhali 
jsme při zavádění nových nástrojů do výuky, vyhledávali nové aplikace a doporučovali k využití 
do hodin. 
 
V posledním období proběhla dvě školení. Pedagogové se seznámili s dalšími aplikacemi, které 
zatraktivňují a individualizují výuku. Cílem tohoto projektu by mělo být nenásilné proniknutí 
iPadů do výuky a nahrazení některých zažitých postupů klasického vyučování. Někteří 
pedagogové již aktivně využívají prezentované nástroje, jiní méně, někteří vůbec. Snažili jsme se 
pomáhat s jejich začleňováním do výuky – poukazovali jsme na možnosti využití. Sdíleli jsme 
nápady a také vytvořená cvičení nebo testy (Socrative, Learningapps.org, Pic Collage, Chatter 
Kids, NearPod, Sock Puppets, Story Wheels…). Žáci tuto inovaci výuky hodnotili kladně.  
 
Korektivní opatření a nástin možného pokračování projektu 
V dalším školním roce budou zřízeny žákovské školní e-mailové účty pro sdílení materiálů 
a výuky v prostředí Google Classroom. Budou nadále probíhat školení a projekty rozvíjející 
informační gramotnost nejen učitelů, ale také žáků. 
Pro četnější zapojení pedagogů splňujících základní požadavky na standardy učitele podle 
Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů by se jevila větší spolupráce v jednotlivých 
předmětových komisích. Vhodné by bylo sdílení digitálních materiálů, ale zejména nápadů, jak 
používat nové a stávající aplikace ve všech fázích výuky. 
Má-li dojít ke skutečnému rozvoji informační gramotnosti alespoň na úroveň B1, je nutné změnit 
přístup většiny pedagogů k využívání didaktických pomůcek. Představa, že si žák ve 21. století 
vyhledává informace téměř výhradně v tištěných materiálech (atlas, slovník, pravidla pravopisu, 
…), není veden k využívání potenciálu svého mobilního telefonu (výukové aplikace, simulační 
funkce, k podpoře učení 24/7…) či není veden ke kritickému zpracování nalezených informací 
z různých zdrojů, tedy že pouze opisuje učivo z tabule či prezentace, způsobuje pasivitu ve výuce, 
sklon k mechanickému vykonávání předepsaných úkolů, a v konečném důsledku i neschopnost 
fungování v moderním světě. Rozvoj informační gramotnosti je pouze dílčím prvkem v celém 
komplexu rozvoje gramotnosti digitální a není možné ji vnímat izolovaně. 
 
 
Zpracovali: Mgr. Zuzana Klimešová, Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.  
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Příloha č. 15: Podpora rozvoje jazykové gramotnosti 

ÚVOD 
V letošním školním roce jsme se zaměřili na podporu rozvoje jazykové gramotnosti. Projekt byl 
zařazen do výuky 3. – 9. třídy, tedy do všech tříd, ve kterých se vyučuje nějaký cizí jazyk. Stále 
více pociťujeme nutnost motivovat žáky pomocí různých aktivit k chuti učit se a využívat cizí 
jazyk, jelikož umění domluvit se v zahraničí je dnes nutností. Naši žáci však bohužel často 
pociťují ostych a nejistotu a proto se bojí cizí jazyk používat. 
  
CÍL 
• rozvíjet komunikační dovednosti 
• rozvíjet a posilovat schopnost využívat správnou gramatiku 
• rozvíjet a posilovat schopnost orientace v textu  
• rozvíjet schopnost porozumění slyšenému slovu 
• rozvíjet schopnost písemného projevu 
• umět využívat cizojazyčné materiály 
• využívat již dříve osvojené znalosti a dovednosti 
 
FORMY 
• individuální 
• skupinová 
• hromadná 
 
METODY 
• Didaktické hry 
o Piškvorky (Princip získávání křížků a koleček v polích. Žáci se v týmech snaží získat co 

nejvíce polí a vyhrát.) 
o AZ kvíz (Princip TV hry, kdy jsou žáci rozděleni do skupin a snaží se buď propojit tři 

strany pyramidy, nebo získat co nejvíce polí.) 
o Kufr (Konverzační hra, kdy dvojice žáků proti sobě soupeří. Jeden z dvojice vidí nabídku 

slov, které vysvětluje, a druhý z dvojice musí slova podle daného popisu uhodnout. Dvojice 
s největším počtem bodů vyhrává.) 

o Hádej, kdo jsem (Jeden z žáků odpovídá na otázky třídy, která se snaží uhodnout jeho 
vymyšlenou identitu. Někdy může spolužákům poskytnout nápovědu.) 

o Běhací diktát – Žáci běhají po třídě a hledají informace, které pak musí zapsat. Vyhrává ten, 
kdo má první kompletní text. 

o  Kreslící diktát – Žáci kreslí podle diktátu. Diktovat může učitel, nebo oni sami. Tato hra je 
velmi oblíbená.  

o Bingo – Žáci musí znát překlad určité skupiny slov, která učitel náhodně vybírá, když mají 
více slov, která patří do stejného řádku/sloupce a stojí vedle sebe, pak jsou vítězi hry 
(pokud ale označili správná slova). 

o ,,Živé” pexeso – Založeno na principu klasického pexesa, akorát že žáci jsou sami 
,,kartičkami” a dva vybraní žáci se snaží najít správnou dvojici patřící k sobě  (anglické 
slovo a jeho překlad). Vyhrává ten, který odhalí více dvojic.  

o Město, jméno, zvíře a věc – Žáci vymýšlí na zadané počáteční písmeno jakékoliv město, 
zvíře v anglickém jazyce, pokud mají slova originální, jsou lépe bodově ohodnocení než ti, 
kteří mají slova stejná jako ostatní. 
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• Řízené čtení – Žáci čtou společně po úsecích/odstavcích text. Tím trénují výslovnost. 
Po každém odstavci nebo úseku dostanou otázky, nebo úkoly, které je vedou k analýze textu 
a ke kritickému uvažování. Otázky směřují jak k obsahu textu, tak k rozvíjení fantazie 
a domýšlení si. Podstatné je jak porozumění textu, tak využití cizího jazyka k vyjádření 
vlastních myšlenek. 

• Čtenářský průvodce – Žáci dostávají text spolu s pracovním listem, který v průběhu četby 
doplňují. 

• Metoda doslovného překladu – Pomocí této metody je žákům vysvětlován rozdíl mezi 
mateřským a cizím jazykem. Díky doslovného překladu si žáci upevňují slovosled v různých 
časech cizího jazyka.  

• Metoda kontrolované konverzace – Metoda, při které se učitel ptá a žák odpovídá. Pokud 
žák neví, jak odpovědět, učitel ho vede, pomáhá mu, v některých případech mu může vkládat 
slova do úst.  

• Simulovaný dialog – Žáci pracují s předem připravenými rozhovory zaměřenými na různé 
komunikační situace (v obchodě, na letišti). Dále pak také mohou konverzovat mezi sebou 
či s učitelem na předem stanovené konverzační otázky (zadané otázky podněcují diskuzi). 

• Vysvětlování – Nové učivo je žákům vždy vysvětleno, zejména učivo týkající se gramatiky. 
• Metoda deduktivní – Na základě předchozích znalostí žáci odvozují nová gramatická 

pravidla.  
• Metoda drillu – Využívá neustálého opakování probíraného jevu do té doby, než se stane 

automatickým a zafixovaným. 
• Alternativní metoda Helen Doron – Žáci nižšího stupně se hravou metodou učí novou slovní 

zásobu, vytváří si obrázkový slovník a na právě probíranou slovní zásobu zpívají písničky.  
• Brainstorming – Žáci se snaží vymyslet co nejvíce slov k určitému tématu, která už jsou 

pro ně známá. 

PRŮBĚH 
PŘÍPRAVA NA HODINY 
Mgr. K. Ješinová a Mgr. H. Richterová byly v rámci školení “Nové metody“ proškoleny na různé 
typy metod, které se dají ve výuce použít. Některé z metod byly úspěšně využity pro rozvoj 
vědomostí. Spolu s vyučujícími AJ jsme několikrát řešily nejen zadání testů, ale také jak je 
známkovat, aby byly podmínky podobné pro všechny žáky všech jazykových skupin. Také jsme 
probíraly jakým stylem např. tvořit testy, jak dalece probírat určité gramatické jevy,  
co je vhodné a co už příliš složité. Doporučovaly jsme si různé osvědčené články, pracovní listy 
nebo hry. 
 
PODPŮRNÉ AKTIVITY V HODINÁCH: 
Jazyková gramotnost byla rozvíjena napříč hodinami anglického, ruského a německého jazyka.  
o Čtení v časopisu GATE – Žáci deváté třídy několikrát měsíčně četli aktuální články    

z anglického časopisu GATE. Ke každému textu pak dostali několik úkolů, které museli 
splnit, aby prokázali znalost přečteného. Na každý text pak také navazovala konverzace 
o daném tématu, kdy se žáci pokoušeli shrnout obsah, popřípadě text a jeho myšlenky 
hodnotili, vyjadřovali své názory k tématu. Někdy žáci četli text individuálně v rámci 
domácí přípravy. Vhodné články jsme kopírovaly i pro žáky osmých tříd. Pro nižší třídy 
jsme používaly texty z internetových zdrojů (např. z https://breakingnewsenglish.com/).  
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o Kroužky – v průběhu celého roku probíhal kroužek Angličtina hravě pro druhý ročník. 
V prvním pololetí probíhal pro šestý ročník kroužek Anglická konverzace, který byl 
bohužel v 2. pololetí z časových důvodů zrušen. 

o Příprava žáků deváté třídy na anglickou olympiádu - pomocí vlastních materiálů i testů 
z časopisu GATE, žáci posilovali své poslechové dovednosti. 

o Příkladové úlohy certifikátů PET A KET – rovněž z jednotlivých čísel časopisu GATE, 
které jsme zadávaly podle jejich složitosti napříč sedmým až devátým ročníkem. Vše bylo 
důkladně zkontrolováno a probráno. Procvičovala a testovala se gramatika, porozumění 
textu, poslechové dovednosti i schopnost napsat krátký text na zadané téma. V rámci 
tréninku poslechů byly některé nahrávky přepracovány i do psané formy, což sloužilo 
zejména slabším žákům, kteří si po kontrole a dodatečném poslechu mohli text zároveň 
pročítat a tím se zvýšila jejich šance dodatečně porozumět.  

o Videa v původním znění – k tréninku poslechu a porozumění se velmi osvědčily kratší 
videa, jako např. „Jak nás vidí svět“. Všichni žáci vždy pozorně sledovali a poslouchali, 
dokonce si některá videa znovu přehrávali i doma. Jelikož je videa bavila, byl pro ně jejich 
obsah i větší motivací ke konverzaci.  

o Projektová výuka – probíhala jednou za čas ve všech ročnících v rámci AJ, NJ i RJ. 
Navazovala na probírané učivo. Žáci tvořili různé plakáty a prezentace. Většinou se na tyto 
hodiny těšili, protože mohli využít něco, co už se naučili a zároveň tvořili „něco vlastního“. 
Projekty žáci tvořili střídavě na počítačích v programu Microsoft PowerPoint, na ipadech 
v aplikaci iMovie nebo jen tak ručně na papír. V průběhu roku vznikla celá řada opravdu 
pěkných prací.  

o V hodinách AJ, RJ i NJ se žáci zaměřovali na dovednosti související s překladem 
cizojazyčného textu (práce se slovníkem, tlumočení – tedy správná formulace přeloženého 
textu v mateřském jazyce) a následného zpracování získaných informací tak, aby je byli 
schopni využít v běžném životě. 

 
ŠKOLNÍ AKCE 
o Evropský den jazyků (26. září 2018) – pro žáky 5.–9. třídy byl připraven kvíz, ve kterém žáci 

zjišťovali informace o jazykových skupinách a světových jazycích, podle indicií hádali, 
o které  státy světa se jedná, a učili se, jak se v různých světových jazycích řekne „dobrý 
den“. Tyto aktivity byly zařazeny do hodin českého a cizích jazyků. 

o Soutěž v anglických jazykolamech – K příležitosti Evropského dne jazyků byla 
připravena soutěž v jazykolamech. Pro žáky 6.–9. tříd to byla soutěž v anglických 
jazykolamech, žáci 8.–9. třídy si navíc připravovali jazykolamy i do hodin ruského 
a německého jazyka. Z předem daného soupisu si žáci jednotlivých tříd vybrali 2-3 
jazykolamy, které nacvičovali v hodinách i individuálně. Závěrem byla třídní kola, kdy žáci 
z obou jazykových skupin porovnali své schopnosti.  

o Školní kolo anglické olympiády (18. a 21. ledna 2019) – pro osmou a devátou třídu 
o Soutěž “O nejlepší anglický komiks“ (3. čtvrtletí) – žáci si individuálně stanovili téma 

i složitost gramatiky, kterou použili (samozřejmě v mezích jejich schopností). Žáci byli 
limitováni pouze počtem slov. Podmínkou byl vlastní texty, obrázky se mohli inspirovat 
na internetu. S tvorbou začali již v hodinách AJ a jejich vyučující se ty nerozhodné snažily 
inspirovat k podnětným nápadům, radily jim, jak skládat věty, aby byly jednodušší 
k překladu apod.  

o Anglická prezentace „Nový Zéland“ (24. dubna 2019) – pro žáky osmé a deváté třídy. 
O Novém Zélandu jim anglicky povyprávěl pan Schelie Nielsen z Austrálie (Dr Klutz 
English Theatre). V průběhu prezentace se naši žáci dozvěděli jak obecné informace, tak 
spoustu zajímavostí, zhlédli tematická videa, poslechli si písničky a naučili se pár nových 
slov.   
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o „Show s vařením a kouzly“ (24. dubna 2019) – show pro 3., 4.A, 4.B a 5. třídu, opět 
zprostředkovaná panem Nielsenem. Show se zaměřovala na slovní zásobu jídla, tvoření vět, 
výslovnost a děti si i zazpívaly.  

o Interaktivní hodina s Američanem – pro žáky 9. třídy. Seznámili se s rodilým 
Američanem, který pro ně vedl zábavnou hodinu plnou her. V závěru jim představil 
prázdninový Anglický camp a jeho náplň, tedy možnost jak strávit alespoň část prázdnin 
s angličtinou.  

o Beseda s rodilou mluvčí – pro 7.B třídu byla uspořádána beseda s paní Judy Tomita 
z Floridy. Paní Tomita byla velmi milá, vstřícná a po dobu jedné vyučovací hodiny 
vyprávěla o svém dětství, mládí, rodině, životě v USA a rozdíly mezi našimi životními 
styly. Sedmákům byl dán po celou dobu povídání prostor pro jejich dotazy. 

o Poznávací zájezd do Vídně – pro žáky 8. a 9. třídy. Cílem tohoto zájezdu bylo posílit 
jazykové kompetence v jazyce německém. Cizojazyčné prostředí přimělo žáky k aktivní 
účasti.  Žáci rozvíjeli, mimo jiné dovednosti v cizím jazyce, také schopnost porozumět 
psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k rozvoji vlastních 
vědomostí a potenciálu. Žáci četli např. názvy jednotlivých institucí, kulturních památek, 
jména ulic, směrové tabule, přičemž se snažili se o porozumění a získání informací 
potřebných k dalšímu využití. Žáci obdrželi také mapu Vídně, kdy tento autentický 
tematický „výukový“ materiál posílil vzdělávání v oblasti odborné terminologie a posloužil 
k vzájemnému sdílení zkušeností. 

 
ZÁVĚR 
Myslím si, že se pro naše žáky podařila zorganizovat a zrealizovat celá řada aktivit a pěkných 
akcí. Evropský den jazyků fungoval jako pěkné zpestření klasických hodin. Musím pochválit 
přípravu většiny žáků do jazykolamové i komiksové soutěže. Přes první vlnu nevole dokázala 
většina dětí zapracovat a pěkně si připravit jazykolamy i vytvořit krásné a nápadité práce. 
S nadšením bylo přivítáno také zpestření výuky krátkými anglickými videi. Jejich výhodou byly 
české titulky, takže i slabší žáci byli schopni udržet pozornost a pochopit smysl sdělení. S tím však 
souvisela jediná nevýhoda – někteří pohodlně sledovali pouze titulky a nevnímali mluvené slovo. 
Nesporně však fungovaly jako podnět k debatám. Show a beseda i poznávací zájezd byly také 
přivítány s velkým nadšením. Děti se cítily spokojeně, když zjistily, že rodilým mluvčím rozumí 
(úměrně svým znalostem).  
 
KOREKTIVNÍ OPATŘENÍ 
Jako jednu z největších slabin všech tříd vidím jejich komunikační dovednosti. Velká část dětí se 
bojí mluvit, mluvit nechce, nebo ani nedokáže. To je pro nás velkým úkolem do budoucna – snažit 
se najít ještě lepší cestu, jak jim ukázat, že umět konverzovat cizím jazykem je opravdu to 
nejdůležitější. Většina konverzačních úkolů se týká právě probíraných témat, takže vždy mají 
oporu v probrané slovní zásobě i gramatice. Také musíme zapracovat na lepší motivaci, protože 
největší překážkou a důvodem pouze pozvolných pokroků je neochota konverzovat. Úkol 
rozmluvit naše žáky bude tedy pravděpodobně dlouhodobějšího rázu.  
 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Chřibková 
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Příloha č. 16: Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti 

Během celého školního roku jsme se snažili o to, aby se u žáků zvýšila přírodovědná gramotnost, 
a to nejen učením, ale zejména různými soutěžemi, výlety, exkurzemi či přednáškami. 
 
14. září 2018 proběhla v Zoologické zahradě v Ostravě soutěž s názvem Velká cena malých 
zoologů. Soutěž spočívala v tom, že žáci se pohybovali po trase v celé ZOO a nesoutěžili tedy 
pouze v jedné místnosti. Z toho vyplývá, že kromě znalostí zde také rozhodovala rychlost 
a bystrost při rozhodování. Nakonec se družstvo naší školy umístilo na krásném 19. místě 
z celkových 67 přihlášených družstev. 
 
10. října pak proběhl Přírodovědný klokan, do kterého se zapojili žáci 8. a 9. třídy. Ačkoliv se zde 
objevily úlohy na učivo, které žáci ještě neprobírali (zejména u 8. ročníku), vedli si v tomto 
někteří žáci opravdu dobře a logickou úvahou k výsledku dospěli. 
 
V průběhu listopadu byli žáci 8. ročníku testováni Českou školní inspekcí v oblasti přírodovědné 
gramotnosti. Na začátku prosince pak škola získala výsledky. Výsledky celé třídy byly 33%, což 
opravdu není mnoho. Sám jsem byl tímto výsledkem nemile překvapen. 
 

	
	
	
Ovšem když se podíváme na graf, který obsahovala příloha s výsledky, můžeme zjistit, že právě 
mezi 21 – 40% se nachází nejvíce testovaných škol a žáků.  
Inspekce v prosinci také uvolnila obdobné úlohy, jakými byli žáci testováni. Když jsem tyto úlohy 
s žáky procházel, zjistil jsem, že problém není pouze v tom, že žáci nevědí, jak daný úkol vyřešit, 
ale zejména to, že žáci nejsou z množství textu, které samotné úloze předchází, schopni vybrat 
důležité informace a pracovat s nimi. Místo toho, aby řešili zadaný problém, se žáci dohadovali, 
zda zadání textu odpovídá skutečnosti a neřešili odpovědi na zadané otázky. Domnívám se, 
že kromě rozvíjení přírodovědné gramotnosti je potřeba také rozvíjet i čtenářskou a informační 
gramotnost, a to nejen v hodinách jazyků, ale například i v přírodovědných předmětech.  
 
V květnu jsme se s žáky sešli v sále školy, abychom si řekli, co to je Den Země a proč se slaví. 
Žáci se také dozvěděli, jak bude Den Země letos pojat u nás ve škole. Kromě příprav 
na prezentace ke Dni Země podnikly třídy během tohoto čtvrtletí různé exkurze, někdy i v rámci 
výletů. Žáci 5. třídy navštívili výstavu ve Slezském muzeu, která byla věnována právě Dni Země. 
Pro 8. a 9. třídu byla přichystána anglická prezentace o Novém Zélandu. 1. třída a 4. A navštívili 
akci Den mláďat. Žáci celé školy zhlédli naučné divadelní představení věnované životu a dílu 
mistra Leonarda da Vinci. Kromě toho si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet některé z jeho 
vynálezů. Žáci 2. a 3. třídy navštívili ve Slezském muzeu výstavu s názvem Krajina kolem nás. 
Třídy 6. A a 7. B navštívily v rámci školního výletu ZOO v Olomouci. Na to samé místo se o den 
později vydali také žáci 7. A a 8. třídy, kteří si navíc prohlédli ještě Pevnost poznání v Olomouci. 
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S žáky 8. a 9. ročníku jsme absolvovali exkurzi na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. 
Nejprve jsme byli v infocentru, kde jsme viděli krátký dokument o vzniku elektrárny. Poté jsme se 
přesunuli do podzemí, kde jsme se mohli podívat na turbíny elektrárenské turbíny. Následně jsme 
vyrazili k oběma vodním nádržím této elektrárny. Při cestě zpět do školy jsme navštívili ještě 
lávový proud u Meziny. 26. června proběhla na sále školy prezentace výstupů jednotlivých tříd. 
Nejčastěji se jednalo o videoprezentace, popř. powerpointové prezentace. Pro vytvoření výstupů 
žáci využívali rozličných programů, a to jak na počítačích, tak zejména na iPadech, kterými je 
naše škola vybavena. Mohli jsme tedy kromě již zmíněných prezentací vidět práce v iMovie, 
programu PicColage či ChatterPix. Kromě informací z výše jmenovaných exkurzí a výletů jsme se 
dozvěděli také o třídění odpadů nejen v naší obci, ohrožených zvířatech a aktuálních tématech 
jako nebezpečí vyplívající z nadměrného používání plastů, nadměrná spotřeba vody, její 
nedostatek. Prezentace se všem třídám povedly a věřím, že se každý účastník dozvěděl něco 
nového a zajímavého. Krátký videosestřih z prezentace lze nalézt na YouTube kanále naší školy. 
 
Ke zvýšení podpory přírodovědné gramotnosti byla realizovaná tandemová výuka. V přírodopise 
tandemovou výuku vedli Mgr. Klubalová a Mgr. Schreier. V zeměpisu a fyzice jsem tandemovou 
výuku vedl společně s Mgr. Drkalem. Žáci si tuto formu výuky velmi pochvalovali, jelikož jsme 
se tandem snažili napasovat právě do hodin, ve kterých se fyzika se zeměpisem protínají (jako 
například během probírání meteorologie, časových pásem či vesmíru).  
 
Letošní školní rok začal ve škole fungovat přírodovědný kroužek. Žáci měli možnost vyzkoušet si 
pokusy, ke kterým se během běžných hodin nedostanou či rozšířit si poznatky zejména z oblasti 
fyziky, a to klidně i v učivu, které ještě neprobírali (kroužek navštěvovali žáci 6. a 7. ročníku). 
Také jsme si povídali o astronomii a kosmonautice, sledovali starty raket a vesmírných lodí či jiná 
videa věnující se právě těmto tématům. Zejména to byla videa z cyklu (Nez)kreslená věda 
či Dobré vědět. První jmenovaný kanál pochází z dílny Akademie věd ČR, druhý pak vznikal pod 
taktovkou absolventů Slezské univerzity v Opavě. Žáci M. Balnar a N. Štivar si jako výstupní 
práci z kroužku vytvořili videonávody na dva pokusy – důkaz působení atmosférického tlaku 
ve vzduchu a propustnost světla. Své pokusy natočili a upravili opět pomocí iPadů a programu 
iMovie. Práce lze nalézt na YouTube kanále školy. 
 
Naše škola je již několik let i díky Mgr. Hoňkové zapojena do projektu Emise Slezského 
gymnázia v Opavě. Jednou za měsíc probíhá školení žáků zapojených základních škol. Školení 
z fyziky se účastnili žáci 7. ročníku, školení z chemie žáci 8. a 9. ročníku. A k čemu vůbec taková 
školení jsou? Žáci mají možnost si například vyzkoušet pokusy, ke kterým se u nás na škole 
nedostanou. Nebo naopak – žáci pokusy znají, ale mají možnost si je vyzkoušet jinak upravené. 
Žáci se dozvídají především prakticky, jak vznikají různé jevy, které ohrožují nejen naši planetu, 
ale i člověka jako takového. Z každého školení žáci odjížděli s nově nabytými vědomostmi 
a pracovními listy. Poté měli možnost některé pokusy předvést ve třídě, nebo v rámci 
přírodovědného kroužku. 
 
Co říci závěrem? Myslím si, že co se přírodovědných předmětů týče a rozvoje zájmu o ně měli 
žáci celé školy možnost zúčastnit se mnoha akcí a soutěží. Ne všechny plánované akce se povedly 
zrealizovat, ale přes to měli žáci nabízených aktivit dostatek. 
 
 
Zpracoval: Mgr. Bc. Ondřej Pika 
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Příloha č. 17: Hlasová a řečová výchova – Každý mluví jinak  

Úvod 
Řečová výchova má svou nezastupitelnou funkci v rozvoji komunikačních schopností žáků. Pokud 
má být řeč kultivovaným nástrojem sloužícím pro komunikaci mezi lidmi, musí být její uživatelé 
schopni vyjádřit nejrůznější zážitky, záměry, myšlenkové pochody zřetelně, sdělně a tak, aby 
odpovídaly estetické hodnotě. (ŠTAMBERGEROVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Š. Metodika mluvní 
výchovy dětí. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1993) 
Řečová výchova není jen o mluvení, ale také o přípravě na mluvní projev. Ten zahrnuje správné 
rozdýchání formou různých cvičení, hlasovou rozcvičku (správné nasazení tónu, rozmluvení, 
rozezpívání) a artikulační rozcvičku (jazykolamy). Těmito zásadami se řídí moderátoři, herci, 
zpěváci a měli by také učitelé. Učitelé v řečovém projevu hrají nezastupitelnou roli, protože jsou 
vzorem pro všechny žáky ve školním prostředí. Je tomu tak vždy? 
Projekt zaměřený na řečový projev si bude všímat jen mluveného projevu, nikoliv psaného.  
 
Harmonogram, seznámení s projektem a cíle 
• Nahrávka 1 hodiny učitele (pro vlastní hodnocení),  
• seznámení s projektem – učitelé (hodnocení vlastní hodiny), 
• pololetí - seznámení s projektem – žáci (rétorická cvičení) – 1. stupeň (dle uvážení učitele), 

2. stupeň (ČJ a HV) – hodnocení učitelem písemné, 
• pokračování projektu v II. pololetí – žáci (rétorická cvičení) - 1. stupeň (dle uvážení učitele) 

2. stupeň (ČJ, HV a jiné předměty) - hodnocení učitelem písemné. 
 
Žáci 1. stupně mluví se svými učiteli podstatně více než žáci 2. stupně. Mluví o každodenních 
maličkostech, o tom, co dělali o víkendu, o své oblíbené knížce. Mluvní projev by ale měl již 
od 1. třídy přecházet od dětské spontánnosti projevu po cílenou mluvu.  
Nejčastější chyby v mluvené podobě se týkají zejména referátů, kdy se žák ukloní, přečte nebo 
převypráví naučený text, žáci mu zatleskají a tím mluvený projev končí. Mnohdy chybí následná 
zpětná vazba mluveného projevu, která sice prodlouží jeho vystoupení, ale posunula by jej 
a ostatní žáky právě v mluveném projevu. Pro učitele prvního stupně je navrhnuto, aby se zaměřili 
na hodnocení řečového projevu v předem vytyčeném mluvním cvičení (např. referát na knihu – 
stačí jedna oblast), aby buď přejali pravidla zveřejněná v tomto dokumentu, nebo si je mohli 
vytvořit a použít vlastní pravidla.  
Výstupem bude učitelské hodnocení projevu jednotlivých žáků. V rámci hudební výchovy dle 
svých úvah vyzkoušejí dechová, hlasová a artikulační cvičení. 
Žáci 2. stupně se v 1. pololetí v hodinách českého jazyka (5. a 6. ročník) a v hodinách hudební 
výchovy (6. až 9. ročník) seznámí se všemi náležitostmi správného řečového projevu. V hodinách 
hudební výchovy se připravují na to, jak má vypadat správný mluvní projev. Výstupem bude 
učitelské hodnocení projevů.  
Ve 2. pololetí proběhnou rétorická cvičení ve všech ročnících v hodinách českého jazyka, hudební 
výchovy a dalších předmětů, kde lze tato cvičení realizovat (OV, Př….). 
Je vhodné pro nácvik hodnocení žáků vybrat téma, na které se snadno hovoří, pro první seznámení 
s řečovým projevem volíme témata jako: Co jsme dělali o prázdninách, Co dělám ve volném čase, 
Já a má rodina, Roční období... Žáci zapisují hodnocení prvních pěti mluvčích do předem 
připravené tabulky v papírové verzi. Pro rychlejší zpětnou vazbu doporučuji také použít on-line 
nástroj socrative.com (hlasování). Klademe otázky na hodnocení žáka jednotlivě, čekáme 
na odezvu a celkové hodnocení zapíšeme do učitelské tabulky (doporučuji pro celkové hodnocení 
brát v potaz i názor žáků). Projev následně hodnotíme podle předem připravených kritérií (viz 
Žákovské hodnocení projevu a Kritéria hodnocení projevu). 
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Kritéria hodnocení žákovského projevu: 
• stupeň dle uvážení každého vyučujícího, 
• třída: 1,5 minuty (nebo dle uvážení vyučujícího), 
• ročník a 7. ročník: 2 minuty (nebo dle uvážení vyučujícího), 
• 8. a 9. ročník: 2,5 minuty (nebo dle uvážení vyučujícího). 

 
Učitel jako vzor: 
Mimo školní prostředí nepřijdou žáci do kontaktu se spisovnou podobou jazyka téměř vůbec. 
Ačkoliv by někdo mohl namítnout, že pravidelně sledují televizní pořady, poslouchají hudební 
stanice nebo tráví hodiny prohlížením internetových stránek, my bychom oponovali tím, že 
za řečový vzor dnes nemůžeme tato média považovat. Alespoň ne ta, která jsou atraktivní 
pro mládež, proto škola zůstává jedním z posledních míst, kde se dětem může dostat kvalitních 
mluvních vzorů.   
Tato instituce by měla zajistit, aby se děti naučily základům spisovné mateřštiny a byly poučeny 
o jejích nespisovných variantách. Zasadit by se o to měli především učitelé českého jazyka během 
vyučovacích hodin, kde by měli žáky směřovat k používání spisovnosti v jejich vlastním 
vyjadřování. Učitel nese zodpovědnost za úroveň jazyka, především to platí pro učitele mateřštiny.  
„Zanedbává-li jazykovou výchovu svých žáků, demoralizuje-li je svým špatným příkladem, 
kapituluje-li před náporem nekultivovaného nespisovného vyjadřování, chce-li získat popularitu 
tím, že mluví nespisovně (ze snahy přiblížit se žákům), nebo dokonce pokládá-li spisovnou formu 
jazyka za nevhodnou, proviňuje se proti svému poslání učitele a proti příslušnosti k národu a škodí 
svým žákům, protože je nevede k užívání spisovného jazyka.“ (MÁLKOVÁ, J. Mluvený projev 
učitele ve výukové komunikaci. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, str. 33)  
Pedagogové v hodině komunikují dvěma způsoby. Při oficiální, čistě výukové komunikaci, se drží 
spisovnosti. V konverzaci komunikační se pak naopak častěji setkáváme s nespisovnými 
lexikálními a morfologickými tvary. Tu používají např. při pochvalách, výtkách, k okomentování 
situace ve třídě. Učitele s delší praxí používají daleko méně komunikace konverzační a méně 
inklinují k nespisovným prostředkům. (SVOBODOVÁ, J. a kol. Fenomén spisovnosti v současné 
české jazykové situaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011, str. 105) 
Můžeme říci, že pokud žáci vycítí ochotu učitele probírat i jiná než výuková témata, snaží se pak 
jeho pozornost od náplně vyučovací hodiny odvádět častěji. Je dobré, pokud ve třídě panuje 
přátelská atmosféra, musí se však pevně stanovit přípustné meze.   
 Při volbě jakýchkoliv jazykových prostředků je pro učitele coby řídícího komunikanta ve školním 
(výukovém) dialogu směrodatné zejména to, aby zajistil pochopení informace pro recipienty - 
žáky. Nad rámec tohoto pochopení informace směřuje (nebo by měla směřovat) snaha 
komunikanta - učitele využívat takové (srozumitelné) výrazové prostředky a jejich uskupení, aby 
zajistil a podnítil ochotu a zájem žáka aktivně vstupovat do společné činnosti včetně (společné) 
dialogické komunikace. (SVOBODOVÁ, J. a kol. Fenomén spisovnosti v současné české 
jazykové situaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011, str. 103) 
Podle Jany Svobodové, autorky knih o komunikaci a výuce mateřštiny, by se měl učitel řídit 
těmito zásadami:  
Jak by měl učitel postupovat: „Moderně, svěže, živě, vtipně, hravě, zajímavě, poutavě 
a komunikačně, aby mateřština, hlavně u nejmladších žáků, vyvolávala kladné pocity, zájem 
a zvídavost, nikoliv záporné emoce, zmatek a obavy. “  
Proč by měl takto postupovat: „Pro život a komunikaci v něm, tedy pro všestranné praktické 
použití v každodenní práci aktuální i budoucí.“  
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Úkol pro pedagogy: 
Každý pedagog naší školy si sám nahraje jednu hodinu na začátku školního roku zhodnotí ji 
doplněním odpovědí na otázky zveřejněné na Socrative.com (není třeba psát jméno, stačí číslo) – 
název místnosti je VYUKA2. Pro toto sebehodnocení a následnou práci v dalších hodinách 
použije Přílohu č. 1. 
 
Přílohy, materiály a pomůcky 

1. Kritéria hodnocení projevu (na nástěnce třídy) - žáci 
2. Rady ke správnému projevu – stručně (na nástěnce třídy) - žáci 
3. Žákovské hodnocení projevu - žáci 
4. Učitelské hodnocení projevu – učitelé hodnotí žáky 
5. Příloha č. 1 - Chyby v učitelské praxi, Rady pro správnou pedagogickou komunikaci - 

učitelé 
6. Dotazník pro pedagogy na Socrative.com 
7. iPad (program socrative.com) 

 
Výstupy 
• Hodnocení projevů žáků učitelem. 
• Sebehodnocení učitele. 
• Hodnocení projektu učitelem. 

 
Celkové hodnocení projektu 
První pololetí: 
Na prvním stupni probíhal projekt hned po prvotním seznámení. Některé učitelky považují řečový 
projev za nedílnou součást celé výuky, proto mluvní cvičení žákům nedělala potíže. Velkým 
přínosem se jeví zařazení dramatické výchovy do výuky.  
Někteří žáci však mluvili tímto způsobem před ostatními poprvé. Problémem se zdál časový limit. 
Jiní žáci měli problém zejména v případě, kdy byl projev zaznamenán na iPad. V první třídě 
proslov ovlivnily výslovnostní nedostatky a mnohdy i nepřipravenost žáků.  
Na druhém stupni probíhalo seznámení s projektem a mluvními cvičeními v hodinách hudební 
výchovy a českého jazyka (6.B). Žáci si připravili referát o hudební skupině, který prezentovali 
před celou třídou. Spolužáci mluvčího hodnotili na základě tabulky s jednotlivými kritérii. 
6. ročník a 7. ročník hovořil 2 minuty, 8. a 9. ročník 2,5 minuty. Čím byli žáci starší, o to víc byli 
nervóznější. Zvláště žáci 9. třídy. Nervozita byla patrná zejména z hlasu, ale také z postoje. Před 
tabulí nervózně přešlapovali nebo se houpali. Při referátech mohli držet v ruce papír, který sloužil 
jako nápověda pro data a jména. Jednotlivé projevy byly hodnoceny známkou, protože by se 
polovina z žáků na referát nepřipravila. I přes toto opatření se někteří žáci ale nepřipravili. Dalším 
nešvarem bylo používání hezitačních zvuků a dlouhých souvětích, která nebyla v promluvě 
ukončena tečkou (klesnutím hlasu). K ukončení došlo až na konci celého referátu. Někteří působili 
velmi sebejistě a mluvili před ostatními výborně, někteří s řečovým projevem bojovali. 
 
2. pololetí a závěrečné shrnutí: 
Projekt Každý mluví jinak (řečová a hlasová výchova) proběhl na obou stupních ZŠ. Ve všech 
ročnících byla řečová cvičení zařazena do výuky českého jazyka, kde byly využity zejména 
hodiny literární výchovy. Žáci nejčastěji prezentovali děj knih. Všechny ročníky nižšího stupně 
využily také hodin prvouky, ve kterých se věnovali zejména tématům o ročních obdobích, trávení 
volného času apod. 
Na 2. stupni probíhala řečová výchova v různých předmětech. Někteří učitelé navázali na práci 
v předchozích ročnících, kterou ale obohatili hodnocením samotných žáků. V hodinách českého 
jazyka se hodnotily nepřipravené projevy, připravené referáty o známých spisovatelích, referáty 
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o knihách… Ve všech ročnících se žáci hudební výchovy prezentovali referátem o zpěvákovi, 
hudební skupině nebo koncertu. Ve fyzice si připravili aktuality na fyzikální téma, které ale 
nebylo vždy dodrženo. I v občanských výchovách byl prostor určený k tomu, aby si žáci připravili 
aktuality na různá témata. V přírodopise a chemii se věnovali tématům z této oblasti. Největším 
problémem žáků 2. stupně byla příprava na referát. Žáci nebyli tak důslední a často se stávalo, že 
si referát nepřipravili vůbec. Někteří měli problém dodržet časový limit zadaný učitelem. Proto 
také došlo ke zkrácení doby u některých vyučujících. Někteří neměli problém mluvit i déle, slabší 
žáci limit nezvládali.  
Z jednotlivých zpráv je však patrné, že došlo k celkovému zlepšení projevu. Někteří žáci se 
zbavili ostychu, jiným nervozita zůstala. Žáci (zejména 2. stupně) si stěžovali na to, že jim 
největší potíže činí mluvit před ostatními a stát k nim čelem. Ti byli více nervózní než žáci nižšího 
stupně. 
Největší problémy dělaly žákům: parazitní slova (jako, a tak, vlastně, jakože, jakoby…), intonace 
(nekonečné souvětí - žáci neklesali hlasem), hezitační zvuky (hmmm, eeeee…) a dodržení 
časového limitu. 
Přínosem pro učitele bylo hodnocení žáků, při kterých si uvědomovali také své chyby. 
Součástí projektu jsou hodnocení jednotlivých čtvrtletí, zpracovaná hodnocení žáků učitelem 
a přílohy. Vše je dispozici u ředitele školy. 
 
Návrh a opatření k další práci 
Do dalších let doporučuji zařazovat neustále mluvní cvičení do všech hodin zejména na nižším 
stupni (mluvení o prožitém víkendu, zážitky z výletu, z různých představení, referátů…). 
Na vyšším stupni určitě využít ty předměty, ve kterých lze prezentovat novinky formou referátů 
a aktualit z dané oblasti (občanská výchova, hudební výchova, fyzika, přírodověda). V hodinách 
literární výchovy se zaměřit na referáty o knihách nebo spisovatelích. Jakákoliv promluva ke třídě 
by měla být komplexně zhodnocena jednak samotnými žáky, ale také potom i učitelem. Tak by si 
mohli žáci uchovat povědomí o tom, jak probíhal projekt v předešlém školním roce. 
Pokud by projekt probíhal dál, doporučovala bych se zaměřit v dalším kroku na řečový projev 
učitelů. V samotném projektovém dni by bylo vhodné uspořádat seminář, který by rozvíjel jejich 
řečové schopnosti. 
Žákovský projev bych dále doporučila rozvíjet v projektových dnech rozdělených na více skupin 
dle jednotlivých ročníků, které by mohly být zaměřeny na debatní soutěže. Jednou z nejstarších 
a nejznámější soutěží je debatní pohár (soupeření týmů) nebo debatní liga (soupeření jednotlivců), 
ve kterých se rétoricky soupeří o nejlepší argumenty a řečový projev. 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Klimešová 
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Příloha č. 18: Vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou  

Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících 
s dopravní výchovou 
 
Cíl dopravní výchovy (dále jen DV) 
Zařazení DV do výuky má několik cílů. Tím základním je získání vědomostí, dovedností a návyků 
v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, těmi dalšími jsou výchova 
k toleranci a ohleduplnosti k ostatním, rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, 
odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných, a následně pak snížení nehodovosti 
a rizikových situací v silničním provozu. 
 
Učivo 
Na 1. stupni je věnována DV velká pozornost a prostor přímo ve vyučování, a to hlavně 
v prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Často se setkáme s prvky DV i v českém jazyce. Na 2. stupni 
se však toto učivo ve výuce vyskytuje spíše sporadicky, a proto je důležité přijít s náhradní 
organizací, s jinými metodami a formami práce, aby byly cíle DV splněny.  
 
Akce a činnosti, ve kterých probíhala dopravní výchova 
Před každou akcí, prázdninami a opuštěním školy jsou žáci poučeni o dodržování bezpečnosti 
při přesunech po komunikacích a o chování v prostředcích hromadné dopravy.     
Velkou zodpovědnost za zvládnutí dopravních předpisů mají třídní učitelé, proto se toto téma 
často vyskytuje v třídnických hodinách. 
Významnou úlohu v DV plní návštěva dopravního hřiště. Žáci v Malých Hošticích získávají jak 
teoretické znalosti, tak také praktické dovednosti jízdy na kole při zdolávání křižovatek, 
železničních přejezdů, odbočování a čtení dopravních značek. Letos se nám podařilo zajistit 
návštěvu hřiště na podzim i na jaře. Bohužel výuka na hřišti není pro všechny třídy, ale je 
koncipována hlavně pro 4. a 5. ročník. Pro 1.-3. třídu jsem objednala alespoň Mobilní dopravní 
hřiště. V tělocvičně naší školy lektoři postavili provizorní dráhu a děti jezdily na čtyřkolkách. 
Absolvovaly jak praktickou, tak i teoretickou přípravu a hodně se toho naučily. 
Bývalý vyšetřovatel policie ČR, pan Kotala, přišel za žáky sedmých tříd s videem „To nedáš“. 
Tato akce s názvem Preventivní vlak seznamovala žáky se základními pravidly bezpečnosti 
na železnici a v jejím okolí, informovala o rizikovém chování a možných fatálních důsledcích. 
Pro  6. a 7. ročníky byl určen ODIS BUS. Cílem přednášky v upraveném autobusu bylo propojit 
otázky ekologie a veřejné hromadné dopravy. 
Žáci se vzdělávali také v kroužcích. Mgr. Klubalová s panem Z. Tomáškem otevřela pro zájemce 
z 6. a 7. tříd Kroužek první pomoci. Učitelé Mgr. Vacenovská a  Mgr. Drkal vedli zase v 5. třídě 
Dopravní kroužek. V něm s vybranými žáky probírali pravidla silničního provozu, orientaci 
na mapě, dopravní značky, testy DV a první pomoc. V květnu se družstvo zúčastnilo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů 2019. Žáci se umístili na 4. místě (viz Příloha č. 3). 
K dopravní výchově patří i zdravotní příprava a poskytování první pomoci. Všechny třídy 
1. stupně postupně absolvovaly 1-2 hodinovou zdravotnickou přednášku s ukázkami první 
pomoci. Vedli je naši pedagogové, ale i MUDr. Řimák. V poskytování 1. pomoci se zdokonalovali 
žáci 2. a 6. tříd také pod vedením opavských hasičů při akci Hasík. Konala se 2x a hasiči u nás 
ve škole besedovali s žáky celkem 8 hodin. Žáci 6.–9. ročníků se zdravotní přípravě věnovali 
na akci POKOS, kde si vyzkoušeli masáž srdce, ošetření různých typů zranění a transport 
zraněného na nosítkách. Podobné aktivity vykonávalo také družstvo 8. třídy na branně - 
bezpečnostní soutěži Wolfram. Úspěšní soutěžící obsadili 3. místo a postupují do krajského kola. 
Největší akcí DV v naší škole byl projektový den s názvem „Bezpečně na silnice s Fandou 
záchranářem“. Kromě našich učitelů se do projektového dne zapojila Armáda ČR, Policie ČR 
a studenti VŠ. Od 8 do 12 hodin měly třídy 2. stupně pravidelný rozvrh změněný za aktivity 
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spojené s dopravní tematikou a s první pomocí (např. jízda zručnosti, natáčení videoklipů „Naše 
křižovatky“, přednáška „Křižovatky – jak na ně“, zdravotní příprava „Jak poskytovat 1. pomoc“, 
test DV, soutěž „Matematika v dopravě“…). Před polednem se sešli šesťáci s žáky 1. stupně v sále 
a předvedli jim naučené scénky o poskytování 1. pomoci.  
 
Použité formy a metody práce  

ü Využití forem zážitkové pedagogiky 
Žáci 1.–9. ročníků v hodinách slohu, v dramatických kroužcích či v třídnických hodinách hráli 
různé scénky s dopravní tematikou nebo o poskytování první pomoci. Dbali na bezpečnost 
a dopravní kázeň při všech výletech a akcích mimo školu. 

ü Vycházky s dopravní tematikou  
Žáci 1.–4. ročníku se vydávali na vycházky obcí, aby si ukázali místa, kde jim hrozí největší 
nebezpečí. Učili se poznávat dopravní značky, správně přecházet vozovku, chodit po chodníku 
i po krajnici. 

ü Soutěže 
Třída 4. B se připravovala na soutěž „Policejní pohádky hrou“. Vybraní žáci 5. třídy absolvovali 
„Dopravní soutěž mladých cyklistů 2019“. 6. a 7. ročníky soutěžily při projektovém dnu 
na školním hřišti v jízdě zručnosti a žáci 8. a 9. tříd se utkali v příkladech s dopravní tematikou 
v soutěži „Matematika v dopravě“. 

ü Vytváření a řešení modelových situací, dramatizace a demonstrace situací  
Tuto metodu používaly 1.–6. ročníky při předvádění chování u dopravní nehody, cestování 
v hromadných dopravních prostředcích, přivolání první pomoci, nácviku používání linek 
tísňového volání… 

ü Vyprávění, popis a další slohové útvary 
Žáci psali hodnocení všech akcí s tematikou dopravní a zdravotní výchovy a první pomocí. Tato 
hodnocení si vkládali do portfolií. Vyprávěli podle obrázkové osnovy, popisovali dopravní situaci, 
popisovali cestu do školy z pohledu chodce, ale i cyklisty, popisovali obrázky s dopravní nehodou. 
Dotvářeli příběhy, vymýšleli vypravování. Hovořili o dopravních nehodách, vyhledávali 
a přednášeli aktuality s danou problematikou a diskutovali o nich. Psali slohové práce na zajímavá 
témata: Liduška je sirotek, Příprava na cyklistický výlet, Svědek nehody, Ujel(a) jsem od dopravní 
nehody, Zimu si užívejme, nebezpečí předcházejme, Dopravní nehoda, První pomoc u velkého 
požáru, Pravidla na sjezdovce. Žáci 6. třídy si natáčejí vlastní Televizní noviny. Podmínkou bylo, 
aby se alespoň jedna zpráva týkala první pomoci nebo dopravní výchovy. 

ü Grafický a výtvarný projev spojený s tvorbou textových celků 
Děti kreslily jízdní kolo a psaly popisky s povinnou a doporučenou výbavou. Znázorňovaly 
křižovatky a dopravní značky s popisky. Kreslily plakát s názvem Nebezpečí v zimě. Žáci si 
malovali své domečky s adresou, které pak umisťovali na mapu Štítiny. 

ü Výtvarné techniky a techniky pracovního vyučování  
Žáci 1.–6. třídy si zhotovili složky „Portfolio dopravní výchovy“. Vyráběli dopravní značky, 
dopravní prostředky, křižovatky s autíčky, předváděli vhodné oblečení s reflexními prvky. 

ü Propojení tématu s etickým vzděláváním  
Všichni žáci vstupují do vztahů s ostatními účastníky silničního provozu. Tyto vztahy vznikají 
při cestování dopravními prostředky a při pohybu po komunikacích. Žáci se svými učiteli 
diskutovali, řešili a hlavně hodnotili chování dětí i dospělých při nejrůznějších dopravních 
situacích. 

ü Praktická cvičení a lekce 
1.–3. třída si vyzkoušela průjezd křižovatkami na čtyřkolkách na mobilním dopravním hřišti. Žáci 
4. a 5. tříd prošli praktickou jízdou zručnosti na dopravním hřišti v Malých Hošticích a šesťáci 
a sedmáci soutěžili v jízdě zručnosti na nádvoří školy. Všechny třídy si během roku jednou 
i víckrát vyzkoušely poskytování první pomoci.  
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ü Práce formou seminářů, kurzů a odborných besed, přednášky (viz bod Akce 
a  činnosti) 

ü Tvorba projektů  
Kromě výše zmiňovaného projektu „Bezpečně na silnice s Fandou záchranářem“ si učitelé 
připravovali i třídní projekty: 5. třída a 6. B „Ze školy k domovu“, 6. B "Moje město", 7. A „DV 
a životní prostředí“, 9. třída „Složky českého záchranného systému“.  

ü Činnosti spojené s prací s výpočetní technikou  
5. třída připravovala test pro ostatní žáky v programu Power Point a psala test v aplikaci Socrative. 
7. A a 7. B natáčela videoklipy s dopravní tematikou a vystavovala je na kanále YouTube.   

ü Skupinová a meziročníková spolupráce 
Děti z 5. třídy vytvořily test poznávání dopravních značek, který ověřili v praxi žáci 2. a 7. třídy. 
Žáci 6. tříd připravili pro 1. stupeň vystoupení Poskytování první pomoci. 

ü Aktivní práce s daty přístupnými přes internet  
Žáci vyhledávali na internetu informace o dopravních nehodách, které zavinily děti, o dětských 
úrazech atd. Získané zprávy prezentovali třídě. 

ü Další metody spojené s výpočetní technikou:  
Práce s multimediální učebnicí DV a učebnicí Malý záchranář na stránkách Záchranného kruhu, 
práce s pracovní učebnicí BESIP, promítání výukových spotů DV a instruktážních videí BESIP, 
využití šablon s dopravní tematikou, výukový program na iPadech, práce s testy na internetu, 
promítání výukových spotů na YouTube s názvem Ježkovy voči. 

ü Další použité metody a formy práce  
Myšlenková mapa, brainstorming, diskuze, výklad, prezentace před žáky, samostatná, skupinová 
a frontální práce, nástěnka.  
 
Výstupy 
Z celoroční práce existují různé výstupy. V Příloze číslo 1 nalezneme informace k projektu, které 
jsem zaslala všem vyučujícím na začátku školního roku (cíle dopravní výchovy, průřezová témata, 
klíčové kompetence, začlenění dopravní výchovy v současném RVP ZV, doporučené formy 
a metody práce, specifikace na jednotlivé ročníky, výstupy na konci ročníku, testy DV 
a 1. pomoci…). 
 
Rekapitulace 
Na začátku každého čtvrtletí obdrželi učitelé pokyny, co se od nich v daném období očekává, 
s jakými akcemi mají počítat. Na konci každého čtvrtletí mi vyučující posílali hodnocení projektu 
DV (viz Příloha č. 2), které jsem zpracovala a posílala ke kontrole ředitelství školy. 
V Příloze č. 3 jsou shromážděny ukázky žákovských prací – hodnocení jednotlivých akcí, slohové 
práce, zápisy k DV, výsledky testů, vyplněné pracovní listy, vybarvené omalovánky k dané 
problematice. A jsou zde samozřejmě ke zhlédnutí i výkresy a fotografie z akcí. Žáci si výstupy 
vkládali do osobních portfolií (7.–9. třída) nebo přímo do „Portfolií DV“ (1.–6. třídy). 
V 1. čtvrtletí jsem potřebovala zjistit, jaké vědomosti naši žáci z DV a poskytování 1. pomoci 
mají. Po krátkém zopakování učiva jsme s žáky napsali vstupní testy. Výsledky testů DV ukázaly, 
že vědomosti žáků věkem spíše klesají, než aby narůstaly. Bylo jasné, že starší žáci potřebují 
„oprášit staré“ vědomosti a hlavně přísun nových informací. Test 1. pomoci dopadl mnohem lépe. 
V něm nejhůř skončil 2. ročník, který se s tímto tématem teprve seznamoval a učivo měl probírat 
v lednu. 1. třída testy nepsala, vyřešili si je s paní učitelkou společně ústně.  
Ve 2. čtvrtletí učitelé 1. stupně pracovali stejně svědomitě jako v 1. čtvrtletí, ale mnohem více se 
zintenzivnila práce na 2. stupni. Učitelé zařazovali DV do třídnických hodin, ale také 
do nejrůznějších předmětů. Organizovaly se nejrůznější akce, učitelé používali různorodé metody 
a formy práce (viz Příloha č. 2).  
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Ve 3. čtvrtletí na 2. stupni zdárně proběhl projektový den, do kterého se nakonec zapojil 
i 1. stupeň. Byla jsem spokojená, že se všichni zhostili svých úkolů svědomitě a také hodnocení 
akce žáky a učiteli byla velice příznivá.  
Opět i 4. čtvrtletí bylo plné akcí zaměřených na DV a první pomoc. Učitelé se dané problematice 
opravdu věnovali a předkládali ji žákům nejrůznějšími metodami a formami. Největší pozornost 
vyučujících směřovala k výstupním testům. Probírali je s žáky ve vyučování, v třídnických 
hodinách, při mimoškolních i mimotřídních akcích. Vysvětlovali, předváděli, diskutovali, 
prověřovali… V testu první pomoci se žáci zlepšili z 83,37 % bodů na 86,77 %, tedy o 3,4 % bodů 
(viz Příloha č. 4). U testu DV na začátku roku získali žáci 70,63 % bodů a na konci roku 79,22 %, 
tedy o 8,59 % bodů více (viz Příloha č. 5). Zjistila jsem, že u testů existuje určitá hranice, 
přes kterou se není možné dostat. Ať děláme sebevíc, někteří žáci test lépe nenapíší.  
 
Korekce 
Smyslem projektu ale nebylo získání určitého počtu bodů. Šlo o plnění cílů DV (viz začátek) 
a hlavně – mít čisté svědomí, že jsme se tématu opravdu věnovali a udělali jsme vše (nebo aspoň 
hodně), co bylo v našich silách. Přes veškeré úsilí, které jsme letos DV věnovali, nemůžeme být 
spokojeni. Žáci jsou pořád nepozorní, riskují, vstupují do vozovky bez rozhlédnutí, nosí sluchátka 
v silničním provozu, vyhazují PET láhve z oken autobusu, dělají kliky na silnici, protože jim to 
přikázal spoluhráč z nějaké nesmyslné hry… A značné nedostatky vidím i v samotné jízdě 
na kole. Jízda zručnosti měla obrovské nedostatky. Žáci neměli pořádná kola, jen pár jedinců 
projelo překážkovou dráhou bez zakolísání. 
Proto doporučuji, abychom příští rok a další roky znovu vytáhli testy DV a 1. pomoci a znovu je 
s žáky prošli a vysvětlovali, co je správné, jak postupovat, co se smí a co ne… Doporučuji, 
abychom i nadále organizovali akce, které nám pomohou plnit cíle DV. Ale moc bych si přála, 
aby nám pomohla i „vyšší místa“. Aby se nad danou problematikou zamysleli třeba obecní 
zastupitelé a „potlačili“ stavbu cyklostezek. Protože proč bychom měli ve škole vést cyklistický 
kroužek, jehož členové by jezdili tak akorát po školním hřišti? Proč by měli rodiče kupovat kolo 
svému dítěti, když by ho pak stejně nepustili na naši frekventovanou silnici?  
Máme skvělé silniční, autobusové i vlakové spojení, ale přesto jsme „odříznuti od světa“. Chybí 
nám propojenost s okolními obcemi cyklistickými stezkami. Věřím, že cyklostezka ve Štítině by 
děti zvedla do sedel kol. Děti by šláply do pedálů a svěží větřík by jim přivál i chuť k naučení se 
a dodržování dopravních předpisů.   
 
Podrobné informace k tomuto projektu jsou zapsány v přílohách číslo 1 – 6 a jsou uloženy 
u ředitele školy. 
 
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Řimáková 
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Příloha č. 19: Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ 
 

Střední škola Obor 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava kadeřník 

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

Střední škola technická a dopravní, Ostrava mechanik opravář motor. vozidel 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava kuchař – číšník 

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola, Krnov praktická sestra 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava cestovní ruch 

AHOL – střední odborná škola, Ostrava ekonomika a podnikání  

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava ekonomické lyceum 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava chemik – operátor 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava hotelnictví  

Střední škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov cestovní ruch 

Soukromá škola podnikatelská, Opava tiskař na polygrafických strojích 

Střední zdravotnická škola, Opava praktická sestra 

Mendelovo gymnázium, Opava gymnázium 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava mechanik elektrotechnik 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava mechanik opravář motor. vozidel 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava agropodnikání 

Střední odborná škola IUVENTAS, Ostrava pedagogické lyceum 

Slezské gymnázium, Opava gymnázium 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava informační technologie 

Slezské gymnázium, Opava gymnázium 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava informační technologie 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava logistické a finanční služby 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava kuchař – číšník 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava hotelnictví 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava hotelnictví 
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Příloha č. 20: Obrazová příloha 
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�ivot d�tem tímto srde�n� a s úctou d�kuje

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

Komenského 26, $títina
za ú�ast p⇠i sbírce ve ⇢kolním roce 2018/2019 a finan�ní �ástku 2 190 K↵

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

                       

        'ástka bude pou(ita na pomoc d�tem se záva(n)mi onemocn�ními, které jsou stabiln� odkázány
         na domácí  pé�i sv)ch rodi�$ a to konkrétn� na po⇠ízení rehabilita�ních a kompenza�ních pom$cek,
                        na úhradu zdravotnického materiálu, speciální v)(ivy, rehabilita�ních pobyt$ apod. 

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

 
Při poskytování informací postupovala Základní škola gen. H. Píky a Mateřská škola Štítina, okres 
Opava, příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j: 31-479/99-14, 
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Údaje za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018: 
 
Počet podaných žádostí o informace: 1 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu  
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

Nejsou 

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

Nebyly žádné výdaje 

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

Nebyly poskytnuty 
žádné licence 

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

Nebyly podány žádné 
stížnosti 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Štítině, 28. 02. 2019                                            Mgr. Daniel Matyášek 
                  ředitel školy 
 


