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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: 00300764 
Statutární zástupce: Ing. Radek Malohlava, starosta 
bytem Hlavní 125, 747 91, Štítina 
tel. 724216141, starosta@stitina.cz 

Ředitel školy: 
 

Mgr. Daniel Matyášek, 
bytem Palackého 20, 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: 
 
 
 

Ing. Radek Malohlava – předseda 
paní Michaela Malohlavová  
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 2020/2021 byla ve škole celkem 3 oddělení mateřské školy, 7 tříd 1. stupně, 
7 tříd 2. stupně a 2 oddělení školní družiny.  
 
 Součásti školy        

 

Školská zařízení IZO Nejvyšší 
povolený počet  

Stav              
k 31. 01. 2021 

Stav              
k 30. 06. 2021 

Základní škola 102432741 350 žáků 296 žáků 296 žáků 
Mateřská škola 107628961 60 dětí 60 dětí 60 dětí 
Školní družina 120003791 60 žáků 60 žáků 60 žáků 
Výdejna stravy 120003805 340 stravovaných 259 stravovaných 259 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 má povoleno individuální vzdělávání podle § 41 
zákona č. 561/2004 Sb. 
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 
 

 

36

8

48

38

96

143

8

Statistika dle místa trvalého bydliště k 30. 06. 2021

Háj ve Slezsku

Kravaře

Mokré Lazce

Nové Sedlice

Opava

Suché Lazce

Štítina

Ostatní
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Materiálně-technické podmínky školy 
 
V budově základní a mateřské školy je celkem 23 učeben, 7 kabinetů, tělocvična, 2 sály 
a výdejna stravy s jídelnou. Z celkového počtu učeben je 5 speciálních – počítačová učebna 
s žákovskými stanicemi, přírodovědná učebna, školní dílna, 2 herny školní družiny, 4 herny 
mateřské školy. Některé třídy jsou vybaveny pianem. 

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 přístupovým bodem pro šíření internetového signálu, což dovoluje v plném rozsahu 
využívat notebooky, tablety a také osobní mobilní zařízení žáků. V loňském roce byla 
realizována dodávka a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM 
pro kybernetické zabezpečení sítě a také pro zajištění dálkového přístupu k síťovým službám 
školy. 

Škola využívá cloudové řešení Google Workspace jako hlavní vzdělávací platformu pro žáky 
a také jako společné pracovní prostředí pro zaměstnance. Žáci i učitelé mají vlastní                   
e-mailovou školní schránku. Ve školním roce 2020/2021 byla platforma Google Classroom 
využívána všemi žáky nižšího i vyššího stupně zejména v distanční výuce. Platforma Google 
Workspace poskytuje škole neomezené úložiště pro data, což výrazně snižuje nároky 
na údržbu a další náklady na provoz školního serveru. Ten je momentálně využíván zejména 
pro provoz systému Bakaláři. 

Cloudové řešení však klade vyšší nároky na materiálně technické vybavení pedagogů a také 
na posilování výkonu a zajištění spolehlivosti vnitřní sítě školy. Proto byla letos 
rekonstruována část hlavní sborovny posílením rozvodů k hlavnímu serveru školy. 

ICT vybavení 
 Celkem z toho pro žáky z toho pro zaměstnance 
Pracovní stanice 74 40 34 
Tablety 180 151 29 
Dataprojektory 20 20 
Apple TV 20 20 
 

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory s Apple TV.  
V sále školy je instalováno elektrické plátno s dataprojektorem. Toto zařízení je využíváno 
i zájmovými útvary obce Štítina. Pro podporu výuky tzv. Nové informatiky byla zakoupena 
sada Ozobotů. 
Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity má škola průběžně formou 
dlouhodobé zápůjčky k dispozici další IT vybavení, zejména z oblasti didaktických pomůcek. 
Jedná se například o robotické stavebnice Lego, roboty Ozobot, Sphero a jiné. 
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. Pro podporu IT vzdělávání byla zakoupena robotická Včelka 
(BeeBot). 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.  
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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. Základní škola má v nájmu 
multifunkční kopírovací stroj – Ineo+308 a mateřská škola kopírovací stroj Ineo 224. 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 a také 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, která je  průběžně doplňována novými tituly. 
Učebny jsou vybaveny židlemi a lavicemi splňujícími hygienické požadavky na výškově 
stavitelný nábytek.   
Zahrada mateřské školy je vybavena zahradním domkem, dvěma pískovišti, zahradní 
pergolou, 3 ks stolů s lavicemi, lavičkou kolem stromu, bylinkovou zahrádkou a stojanem 
na kola. Součástí jsou tyto hrací prvky: závěsná dvojitá houpačka, sestava Briga, lanové 
centrum, skluzavka ve svahu, zvonkohra, pyramida, kreslicí tabule, smyslový chodník.  
Součástí školy jsou dva salónky, které jsou k dispozici žákům a veřejnosti. Velký sál 
disponuje 220 ks židlí. 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 i přilehlá kuchyňka jsou vybaveny 
klimatizačními jednotkami. 
Výdejna stravy je vybavena nerezovým gastro nábytkem, lednicí, myčkou na nádobí 
a potřebným gastro vybavením.  
K dispozici je automat s chlazenými nápoji. 
Tělocvična školy 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 66 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 
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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. 
V letošním školním roce proběhla rekonstrukce jedné ze dvou sboroven. Proběhla v ní montáž 
podlahy, výměna stropních svítidel, provedly se instalatérské, elektrikářské a malířské práce, 
byla vybavena novým nábytkem. V současnosti jsou tak k dispozici dvě nově 
zrekonstruované sborovny, které poskytují potřebné zázemí všem pedagogům. 
Kvůli vzrůstajícímu počtu tříd byla hudební učebna přizpůsobena potřebám kmenové třídy. 
V této učebně a také ve dvou dalších přízemních třídách byla provedena montáž podlahy 
a tabule.   
Škola informuje o záležitostech ve správním řízení i prostřednictvím úřední desky. 
Proběhl nákup materiálního vybavení základní školy: nábytek do sborovny, 15 ks 
kancelářských židlí, 3 ks nabíječek, nábytek a podlaha do kanceláře vedoucí učitelky MŠ, 
UPC zdroj, SDD disk, učebnice a pracovní sešity pro 1. třídu, výstražné stojany, gastro nádobí 
do výdejny stravy a 2 ks rychlovarných konvic do sálu. 
Byl zakoupen také drobný hmotný majetek (razítka, výstražné tabulky, svítilna,  síťové 
adaptéry, prodlužovačky, nabíječky, elektrody, klíče, fotografie, zásuvky, objímky, datové 
kabely, HDMI kabely, redukce, vybavení lékárniček, umyvadlové sifony, žákovské listy 
a jiný podružný materiál). 
Z krajských prostředků ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) jsme pořídili učebnice pro žáky, 
učební pomůcky do MŠ (stolní hry, stavebnice, demonstrační obrázky, skládačky, odrážedla, 
vzdělávací kartičky, Bee-Bot a Blue-Bot aj.), pomůcky do tělesné výchovy (dresy, trenýrky, 
míče reflex, míče kopaná) a 4 perkusní sady. V rámci mimořádné dotace byla realizována 
dodávka techniky k podpoře distanční výuky. Jednalo se o nákup: 19 ks iPadů pro pedagogy, 
4 ks iPadů pro žáky, 22 ks Apple pencil, 2 ks notebooků a 32 ks licencí Microsoft Office.  
Z dotačního titulu „Inovace ve výuce II.“ bylo zakoupeno 6 ks robotických Včelek (BeeBot), 
15 ks Ozobotů pro robotiku, výukové elektronické materiály pro ZŠ a učební pomůcky 
pro potřeby MŠ. 
Z dotačního titulu „Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních 
zařízení“ bylo zakoupeno pro naši školu 35 ks iPadů pro žáky, 8 ks iPadů pro lektory, 43 ks 
obalů na iPady, 4 ks Apple TV, 2 ks techniky pro záznam (kamera, stojan, příslušenství) 
a 2 kufry na iPady (Paraproject Case). Pro zapojené partnerské školy bylo zakoupeno 140 ks 
iPadů pro žáky, 140 ks obalů na iPady, 16 ks Apple TV, 4 sady bezdrátového připojení, 
4 licence MDM správy  a 8  kufrů na iPady (Paraproject Case). 
 
 
V rámci celoročních a prázdninových oprav a údržby bylo mj. realizováno:  
 

• aplikace bioenzymů do WC,  
• čerpání a odvoz fekálií z ČOV,  
• čištění  a kontrola spalinových cest, 
• elektro práce, 
• instalatérské práce, 
• malířské práce, 
• měření těsnosti průmyslového plynovodu DN 80, 
• montáž podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu ve 3 kmenových třídách, 
• oprava myčky ve výdejně stravy, 
• opravy omítek sklepů, 
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• oprava střechy tělocvičny,  
• oprava sušičky, 
• opravy po OTK tělocvičného zařízení, 
• opravy po revizi elektro, 
• opravy žaluzií, 
• OTK hracích prvků hřiště MŠ, 
• rekonstrukce sborovny (elektro, zednické, malířské práce a dodávka nábytku), 
• sadové úpravy,  
• servis a údržba klimatizačních jednotek,  
• 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 a židlí v ZŠ a MŠ, 
• úprava PC sítě a reinstalace datových kabelů v části 2. NP,  
• vyčištění 19 ks dataprojektorů, 
• výměna lampy některých dataprojektorů, 
• výměna oken na půdě, 
• výměna sedátek na WC v MŠ, 
• výměna stropních svítidel ve 3 kmenových třídách, v jedné herně MŠ, ve sborovně 

a ve dvou kancelářích, v jídelně a výdejně stravy (LED svítidla), 
• výměna žacích nožů v zahradní sekačce, 
• výměna žaluzií, 
• zahradnické práce spojené s úpravou venkovních ploch a udržováním ekosystémů. 
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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 
 

 
Aktualizace ŠVP   

 
V proběhlém školním roce se škola připravovala na změny v RVP, které vstupují v platnost  
01. 09. 2021. Školy mají povinnost ŠVP aktualizovat nejpozději do 01. 09. 2023 na nižším 
stupni a do 01. 09. 2024 na vyšším stupni. Vzhledem k personálnímu složení (učitelé ICT) 
a nadstandardnímu vybavení školy IT technikou se ŠVP aktualizovalo již nyní, větší změny se 
týkaly nového obsahu předmětu Informatika (dříve Informační a komunikační technologie) 
a integrace digitálních kompetencí do všech ostatních předmětů. 
 

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. 2020 

Průměrný 
přepočtený počet 
za 1.-3. Q. 2020            

Průměrný 
přepočtený počet 
za 1.-2. Q. 2021            

Pedagogičtí zaměstnanci 
z toho externí zaměstnanci 

32 26,0713 28,5463 
0 0,0000 0,0000 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

11 8,5798 8,7126 
3 1,6421 1,9375 

Celkem  43 34,6511 37,2589 
Vyplněno podle čtvrtletního výkazu P 1-04 
 
 
Ředitel školy:                  Mgr. Daniel Matyášek 
Zástupce ředitele školy:    Mgr. Eva Klubalová 
Výchovná poradkyně:      PaedDr. Ludmila Hulvová 
Třídní učitelé: 
 1. A třída Mgr. Kateřina Grussmannová  
 1. B třída Mgr. Veronika Čížová 
 2. třída Mgr. Eva Martínková 
 3. třída Mgr. Bohdana Friedlová 
 4. A třída Mgr. Zuzana Řimáková 
 4. B třída Mgr. Veronika Týnová 
 5. třída Mgr. Hana Gaideczková 
 6. A třída  Mgr. Marie Nevludová 
 6. B třída  Mgr. Kristýna Havelková 
 7. třída Mgr. Zuzana Klimešová  
 8. A třída Mgr. Jana Slimáčková 
 8. B třída Mgr. Michal Schreier 
 9. A třída PaedDr. Ludmila Hulvová 
 9. B třída Mgr. Petr Drkal 
Bez třídnictví:  Mgr. Alexandra Hoňková 
 Mgr. Monika Kokošková 
 Mgr. Hana Richterová 
 Ing. Jiřina Staňurová 
 Mgr. Michaela Strýčková 
 Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. 
 Mgr. Matěj Kaštovský 
Asistent pedagoga: paní Kateřina Jasenková 
 Bc. Jana Otáhalová  
Vychovatelé školní družiny:  paní Dana Baranová 
 pan Lukáš Vlček 
Učitelé MŠ:   paní Dana Buroňová                               
 paní Markéta Malohlavová 
 Bc. Petra Ondrová   
 paní Petra Pchálková 
 Bc. Oto Polášek                      
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Nepedagogičtí zaměstnanci:   pan Petr Šimeček – školník školy               
                                               paní Veronika Dobrušová – uklízečka školy 
 paní Monika Hanzlíková – uklízečka školy 

 paní Jana Polachová – uklízečka školy 
paní Alena Žídková – uklízečka školy  

                                               paní Jana Beilnerová – školnice MŠ 
                                                paní Markéta Rádková – kuchařka výdejny stravy  
 paní Adriana Hřivnáčová – pomocná síla ve VS 
 Bc. Irena Polášková – pomocná síla ve VS 
 paní Kateřina Jasenková – školní asistent v ŠD 
    paní Hana Paroulková – správce víceúčelového zařízení 
 
 

Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 09. 2020 

Druh školského zařízení 
Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 25 21,0469 
Mateřská škola 5 5,0000 
Školní družina 2 1,8386 
Celkem 32 27,8855 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitel prvního stupně základní školy (§ 7) 6 6,0000 
Učitel druhého stupně základní školy (§ 8) 17 14,4094 
Učitel mateřské školy (§ 6) 5 5,0000 
Asistent pedagoga (§ 20) 2 0,6375 
Vychovatel (§ 16) 2 1,8386 
Učitel náboženství (§ 14) 0 0,0000 
Celkem 32 27,8855 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
32 25 7 

 

 
 
 
 

78%

16%
6%

ZŠ

MŠ

ŠD

22%

78%

Muži

Ženy
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Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 
 
K 01. 09. 2020 z 32 pedagogických pracovníků splňovalo 30 předpoklady pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů. 
K 30. 06. 2021 z 32 pedagogických pracovníků splňovalo 32 předpoklady pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů.   
 
K 01. 09. 2020 z 25 zaměstnanců základní školy splňovalo požadavek odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků dle § 7, § 8, a § 20 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů 24 zaměstnanců. K 30. 06. splňovali všichni 
zaměstnanci odbornou kvalifikaci. 
 
V mateřské škole k 01. 09. 2020 z 5 pedagogických pracovníků splňovali 4 učitelé požadavek 
odborné kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. K 30. 06. splňovali všichni zaměstnanci odbornou kvalifikaci. 
                                                                                               
Ve školní družině vyučují 2 zaměstnanci, z nichž všichni splňují požadavek odborné 
kvalifikace dle § 16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů.  
 
 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 09. 2020 

Druh školského zařízení 
Počet nepedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 6 5,3750 
Mateřská škola 1 1,0000 
Školní družina 1 0,4000 
Školní jídelna – výdejna stravy 3 1,9375 
Celkem 11 8,7125 
 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
11 10 1 

 
 

 

55% 9%
9%

27%

ZŠ
ŠD
MŠ
VS

9%

91%

Muži

Ženy



14 
 

ČÁST IV 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a k předškolnímu 
vzdělávání 

Zápis k povinné školní docházce 
 

Kapacita školy Počet 1. tříd 
k 01. 09. 2020 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet 1. tříd 
k 01. 09. 2021 

350 2 31 8 32 2 
 
Během zápisu, který proběhl bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou 
dálkové podoby v termínu od 01. 04. 2021 do 16. 04. 2021, podalo žádost o přijetí 
k základnímu vzdělání 32 zákonných zástupců dětí. 
 
Čtyřem dětem byla na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a odborného 
posouzení PPP odložena školní docházka již během zápisu.  
 
Přijato k základnímu vzdělávání bylo 32 dětí.  
 
Po ročním odkladu povinné školní docházky nastoupí 5 dětí.  
 
Po ukončení zápisu podali zákonní zástupci šesti dětí žádost o odklad školní docházky a všem 
bylo po splnění podmínek daných zákonem vyhověno. 
 
Zapisovaných dětí bylo 42, z toho 11 po odkladu. 
Zapsaných žáků bylo 31, z toho 10 po odkladu a 1 žák přestoupil na jinou školu. 
Ze spádové oblasti bylo přijato 23 žáků. Z celkového počtu zapsaných žáků je 8 mimo 
spádový obvod (Háj ve Slezsku – 1, Hrabyně – 1, Mokré Lazce – 2, Opava – 1, Ostrava – 2, 
Pustá Polom – 1). 
 
Po ukončení zápisu podali zákonní zástupci jednoho dítěte žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání. Toto dítě bude plnit povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon).   
 
Do 1. tříd ve školním roce 2021/2022 nastoupí 32 žáků. Fyzický stav však bude činit 31 žáků.  
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Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

Kapacita MŠ Počet tříd 
k 01. 09. 2020 

Počet 
zapsaných dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 01. 09. 2021 

Počet volných 
míst 

60 3 60 17 3 0 
 
Stav před zápisem 

Kapacita MŠ Počet 
zapsaných dětí 

Počet 
odcházejících 

dětí do ZŠ 

Počet volných 
míst 

60 60 17 17 
 
K zápisu, který proběhl bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou dálkové 
podoby v termínu od 02. 05. 2021 do 16. 05. 2021 podalo 22 zákonných zástupců dětí žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Posuzováno bylo tedy 22 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 2021/2022. Přijato bylo 17 dětí. 
Po ukončení správního řízení oznámili 2 zákonní zástupci, že jejich děti nenastoupí. 
Vzhledem k této situaci byly po zápise dodatečně přijaty 2 děti, z toho 1 dítě, které nebylo 
u zápisu, ale  má trvalý pobyt v obci. Celkově tedy nebylo vyhověno 4 žádostem.  
Ze spádové oblasti bylo přijato všech 14 dětí. Z celkového počtu 17 zapsaných dětí jsou 
3 mimo spádový obvod (Mokré Lazce, Komárov a Stěbořice). 
 
Do mateřské školy ve školním roce 2021/2022 nastoupí 17 dětí. 

 
Kapacita školy Počet tříd 

k 01. 09. 2021 
Počet 

zapsaných dětí 
Počet 

přijatých dětí 
Počet volných 

míst 
60 3 60 17 0 
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ČÁST V 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Prospěch žáků na základní škole 

 1. pololetí 2020/2021 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1. A 14 14 0 0 1,000 
1. B 16 16 0 0 1,000 
2.  21 20 1 0 1,102 
3.  27 26 1 0 1,083 

4. A  14 13 1 0 1,119 
4. B 15 12 3 0 1,311 
5.  24 18 6 0 1,258 

Celkem na 1. st. 131 119 12 0 1,124 
6. A 21 14 7 0 1,248 
6. B 25 15 10 0 1,303 
7.  23 11 12 0 1,488 

8. A 19 7 12 0 1,596 
8. B 23 14 8 1 1,446 
9. A 23 12 11 0 1,685 
9. B 28 13 15 0 1,496 

Celkem na 2. st. 162 86 75 1 1,466 
 

 
 
 
 

Celkový průměrný prospěch        1,369 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 205 
prospěl 87 
neprospěl 1 
nehodnocen 0 

1. stupeň 
vyznamenání 

119
40,61%

2. stupeň 
vyznamenání

86
29,35%

1. stupeň prospělo
12

4,10%

2. stupeň prospělo
75

25,60%

Neprospělo
1

0,34%

Prospěch v 1. pololetí 2020/2021
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   2. pololetí 2020/2021 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Průměrná 
známka 

1. A 14 14 0 0 1,051 
1. B 16 16 0 0 1,000 
2.  21 21 0 0 1,116 
3.  27 25 2 0 1,130 

4. A  14 14 0 0 1,071 
4. B 15 12 3 0 1,378 
5.  24 18 6 0 1,288 

Celkem na 1. st. 131 120 11 0 1,147 
6. A 21 13 8 0 1,286 
6. B 25 20 5 0 1,311 
7.  23 9 14 0 1,469 

8. A 19 7 12 0 1,547 
8. B 23 16 7 0 1,412 
9. A 23 9 14 0 1,783 
9. B 28 14 14 0 1,521 

Celkem na 2. st. 162 88 74 0 1,476 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. stupeň vyznamenání
120

40,96%

2. stupeň vyznamenání
88

30,03%

1. stupeň prospělo
11

3,75%

2. stupeň prospělo
74

25,26%

Neprospělo
0

0,00%

Prospěch ve 2. pololetí 2020/2021

Celkový průměrný prospěch        1,385 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 208 
prospěl 85 
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 7 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 30 

Střední vzdělání s výučním listem 14 

Střední vzdělání 0 

Neumístěno 0 

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

51 
0 

Počet žáků celkem 51 
           
   Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ je součástí přílohy č. 11 této výroční zprávy. 

      
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

 
 Počet uchazečů Počet přijatých 
5. ročník 1 1 
7. ročník 0 0 

 
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 

 

14 žáků
27,45%

30 žáků
58,82%

7 žáků
13,73%

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 2020/2021 
 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 14 245 0 17,500 0,000 
1. B 16 258 0 16,125 0,000 
2.  21 736 0 35,048 0,000 
3.  27 371 0 13,741 0,000 

4. A 14 175 0 12,500 0,000 
4. B 15 210 0 14,000 0,000 
5.  24 517 0 21,542 0,000 

6. A 21 309 0 14,714 0,000 
6. B 25 582 0 23,280 0,000 
7.  23 1014 0 44,087 0,000 

8. A 19 602 0 31,684 0,000 
8. B 23 502 0 21,826 0,000 
9. A 23 1459 0 63,435 0,000 
9. B 28 908 0 32,429 0,000 
 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
omluvených 7888 26,922 
neomluvených 0 0,000 
 
2. pololetí 2020/2021  

 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 14 226 0 16,143 0,000 
1. B 16 99 0 6,188 0,000 
2.  21 500 0 23,810 0,000 
3.  27 312 0 11,556 0,000 

4. A 14 177 0 12,643 0,000 
4. B 15 304 0 20,267 0,000 
5.  24 680 0 28,333 0,000 

6. A 21 223 0 10,619 0,000 
6. B 25 513 0 20,520 0,000 
7.  23 605 0 26,304 0,000 

8. A 19 401 0 21,105 0,000 
8. B 23 642 0 27,913 0,000 
9. A 23 964 0 41,913 0,000 
9. B 28 708 4 25,286 0,143 
 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
omluvených 6354 21,686 
neomluvených 4 0,014 
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Výchovná opatření  

Kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Napomenutí třídního učitele 17 16 
Důtka třídního učitele 17 14 
Důtka ředitele školy 5 2 
 
Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 218 210 
Pochvala ředitele školy 8 10 
Dárkový poukaz 8 10 
 
Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování 
Počet žáků Procento z celkového 

počtu žáků 1. pololetí 2. pololetí 
2. 0 1 0,341% 
3. 0 0 0,000% 

 
Údaje o integrovaných žácích 

Celkem bylo k 31. 01. 2021 evidováno ve škole 34 žáků s SVP (10 žáků s požadavkem 
na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). Celkem bylo k 30. 06. 2021 evidováno ve škole 
33 žáků s SVP (2 žáci s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT – AP). 
  
Podle doporučení poradenského pracoviště mají žáci vypracovaný IVP a všichni procházejí 
reedukací. S těmito žáky v rámci pedagogické intervence pracovaly v 8 pracovních 
skupinách: Mgr. Eva Martínková, Mgr. Veronika Týnová, Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Jana 
Slimáčková, Mgr. Zuzana Klimešová, PaedDr. Ludmila Hulvová a ve 4. čtvrtletí také Mgr. 
Bohdana Friedlová a Mgr. Monika Kokošková. Personální pedagogickou podporu 2 žákům 
zajišťovaly asistentky pedagoga: Bc. Jana Otáhalová a paní Kateřina Jasenková. 
 
Stupeň PO 2 – PO 5 Stav k 31. 01. 2021 Stav k 30. 06. 2021 
Vývojové poruchy chování 1 1 
Vady řeči  3 3 
Těžká porucha dorozumívání 0 0 
Lehké mentální postižení 1 1 
Tělesné postižení  2 2 
Vývojové poruchy učení 20 19 
Celkem 27 26 
 
Stupeň podpůrného opatření Stav k 31. 01. 2021 Stav k 30. 06. 2021 
Stupeň PO 1 7 7 
Stupeň PO 2 23 23 
Stupeň PO 3 4 3 
Stupeň PO 4 0 0 
Stupeň PO 5 0 0 
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Testování žáků  

Škola se měla zúčastnit na jaře 2021 Zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 
inspekčního systému elektronického testování InspIS SET se zaměřením  na výsledky žáků 
5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S ohledem 
na situaci související s covidovými opatřeními nebylo toto testování realizováno.  
Vzhledem k této situaci škola nenabídla další testování žákům, ale snažila se se svými i cizími 
zdroji o co nejlepší zpětnou vazbu v průběhu vzdělávání v době pandemie COVID-19. 
 
Škola dále testovala žáky 5.–9. třídy v rámci tzv. závěrečných evaluačních testů, které 
vypracovali jednotliví vyučující vybraných předmětů. Opravené a vyhodnocené testy byly 
uloženy do žákovských portfolií. S žáky byl proveden rozbor výsledků.  
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 5 této výroční zprávy.  
 
Škola byla vybrána v hlavním šetření mezinárodního projektu PIRLS 2021 (Progress 
in International Reading Literacy Study), které bylo realizováno v květnu 2021. Cílem šetření 
je zjišťovat aktuální úroveň čtenářských vědomostí a dovedností žáků ve čtvrtém roce školní 
docházky a sledovat jejich vývoj v čase. Organizátorem šetření je Mezinárodní asociace 
pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA, www.iea.nl) a v České republice jej realizuje Česká 
školní inspekce. Testování se zúčastnili žáci 4. A a 4. B třídy. Do šetření bylo zapojeno 280 
škol z ČR a na mezinárodní úrovni bylo do PIRLS 2021 zapojeno přes 50 států. Zveřejnění 
zjištění z PIRLS je plánováno na prosinec 2022. 
 
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 2020/2021, z Koncepce 
rozvoje školy, Autoevaluačního plánu školy a reaguje na potřeby a možnosti školy.  
Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášeným omezením pobytu žáků ve škole nebyly 
naplánované specifické úkoly, které měly probíhat formou celoročních projektů, realizovány 
v zamýšleném rozsahu, s výjimkou bodů 1, 2, 8, 9, 11 a 12. 
Body 1, 4, 5, 6, 7, a 9 byly opět zveřejněny v Plánu hlavních úkolů ČŠI na školní rok 
2021/2022  a  budou realizovány dle možností v následujícím školním roce. 

1) Hodnocení dopadů mimořádných opatření na podobu vzdělávání v základních školách  
2) Hodnocení podpory rozvoje informační gramotnosti (příloha č. 10) 
3) Hodnocení podpory rozvoje jazykové gramotnosti  
4) Hodnocení podpory rozvoje finanční gramotnosti  
5) Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících 

s výukou moderních dějin ČR na 2. stupni základních škol 
6) Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na podporu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků základních škol 
7) Hodnocení podpory pohybových dovedností a aktivit žáků základních škol  
8) Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole  
9) Hodnocení rizikového chování žáků základních škol se zaměřením na oblast 

kyberšikany  
10) Využívání digitálních technologií v mateřských a základních školách  
11) Profesní orientace žáka – volba povolání (příloha č. 11) 
12) Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání a k předškolnímu 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 

Abeceda peněz 1 24 1 
Adaptační pobyty žáků 3 98 7 
Akce v rámci volného času 1 17 6 
Dopravní výchova – dopravní a mobilní hřiště 0 0 0 
Exkurze 0 0 0 
Knihovnické lekce 0 0 0 
Kulturní pořady 0 0 0 
Lyžařský výcvikový kurz 0 0 0 
Plavání 0 0 0 
Pobyty v přírodě 7 287 33 
Prezentace státních svátků 0 0 0 
Projekt Pepa stavitel 0 0 0 
Projekt branné výchovy  0 0 0 
Přednášky, besedy 1 55 5 
Sportovní a jiné soutěže školy 2 67 6 
Školní výlety 10 307 23 
Třídnické hodiny 233 4244 233 
Veletrh povolání 0 0 0 
Výstavy 0 0 0 
Vzdělávací pořady 9 533 44 

 
 

Některé aktivity neproběhly v prezenční formě, jak je tomu v jiných letech zvykem, ale 
učitelé všech předmětů a zejména třídní učitelé zařazovali témata prevence různých oblastí 
v distanční podobě. Třídní učitelé plnili plán preventivních činností v on-line třídnických 
hodinách, aktuální problémy řešili v on-line hodinách svého úvazku, dále elektronickou 
cestou formou soukromých zpráv – učitel x žák, komunikovali přes platformu Bakaláři – 
učitel x rodič. Problémy s distanční výukou byly pravidelně zaznamenávány v týdenních 
zprávách a konzultovány s ředitelem školy. Při přetrvávajících problémech byla situace 
konzultována s rodiči ve škole a byl v jednom případě kontaktován i Orgán sociálně-právní 
ochrany dětí v Kravařích (OSPOD). 
Po návratu žáků do škol postupovali učitelé dle doporučení MŠMT, zaměřili se zejména 
na bezproblémovou adaptaci žáků. Důraz byl kladen na socializaci, upevňování vztahů 
v kolektivu, odbourávání strachu z neúspěchu a sumativního hodnocení.  
V distanční podobě probíhaly i akce organizované jinými subjekty, např. každoroční akce 
věnovaná volbě povolání byla ostatními školami prezentována on-line formou. Rodičům 
a vycházejícím žákům byl doporučen on-line seminář „Rodiče coby důležití průvodci dětí 
při volbě povoláním“ s cílem najít další pohled na výběr následujícího studia. 
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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, 26. 08. 2020. Na základě jednání pracovníka 
školy a vedení školy byl 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 2020/2021. 
Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i spolupracovníkům zpětnou 
vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím procesu, doporučují 
účasti v 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 se zaměřením na naplňování podpůrných opatření, 
• vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou, 
• revize ŠVP v souvislosti s úplnou změnou vzdělávací oblasti Informatika 
a se zavedením klíčové kompetence digitální, 
• podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v čtenářské, jazykové, 
matematické, informační, finanční a sociální gramotnosti. 

 
Kvalifikační studium 
Ve školním roce 2020/2021 bylo realizováno získávání odborné kvalifikace jedné učitelky 
mateřské školy ve vzdělávacím programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  
Ve školním roce 2020/2021 bylo zahájeno 4semestrové Studium pro výchovné poradce ZŠ 
a SŠ podle § 8 vyhlášky 317/2005 Sb. – Mgr. Hana Gaideczková. 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání 
Hlavní oblastí byla realizace vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (Čtenářská, 
matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj a Inkluze) v rámci projektu „Inovace 
ve výuce II.“. 
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Placené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Čtenářská pregramotnost s iPadem v mateřské škole I. 5 
Čtenářská pregramotnost s iPadem v mateřské škole II. 5 
Jóga pro děti 1 
Kurz anglického jazyka A2 1 
Letní škola s iPadem 2021 2 
Matematická gramotnost v praxi učitele – webinář  1 
Matematika s iPadem v mateřské škole I. 5 
Matematika s iPadem v mateřské škole II. 5 
Metodická poradna 1 
Metodický seminář dopravní výchova 1 
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – týmový  2 
SOS – První pomoc při obtížích žáků v 1.-3. ročníku ZŠ 1 
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP) v ZŠ 4 

Systém péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na 
základní škole 2 

Školení BOZP  32 
Školení požární hlídky 3 

 
Neplacené kurzy 
 

 Typ kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pedagogů 

Seminář ohledně finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2020 a zásady rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021 1 

 
 
Kurzy ve školním roce 2020/2021 
 

 Celkový počet 
osob 

Celkový počet 
absolvovaných 
kurzů 

Celkový počet 
hodin 

Průměrný 
počet hodin 

Pedagogičtí 
zaměstnanci 32 72 444,00 13,88 
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ČÁST VIII 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  
Ve školním roce 2020/2021 byly v naší škole vedeny tyto zájmové útvary: 
 
Zájmové útvary MŠ 

• Hravá angličtina   
• Logohrátky 
• Malá Bejatka 
• Výtvarný kroužek Šikulka  

 
Zájmové útvary ZŠ 

Nebyly v letošním školním roce na základě doporučení MŠMT realizovány. 
 
ZUŠ Háj ve Slezsku, pobočka Štítina  
 

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

Základní škola 
• Digitální gramotnost 
• Emise 

• Recyklohraní 

 
Mateřská škola 

• Co dělají řemeslníci v zimě? 
• Já muzikant, přicházím k Vám 

z české země 

• Svatá Tonička má úsměvná očička 
• Svatý Václav zavírá zem 

 
Třídní projekty 

1. A třída 
• Domácí mazlíčci 
• Lidské tělo 
• Od semínka k rostlině… 
• Slet čarodějů a čarodějnic 
• Z pohádky do pohádky 

1. B třída 
• Budulínek 
• Hrátky s čerty 
• Lidské tělo 
• Loučení s vlaštovkou 
• Masopust 
• Růst a klíčení rostlin 

2. třída 
• Aprílové vysvědčení 
• Jaro na zahradě 
• Léto na louce a zahradě 
• Maškarní vysvědčení 
• Noc s Andersenem 
• Péče o zdraví 
• Stavby 
• Zvířata v zimě 

 

3. třída 
• Člověk 
• Jaro 
• Léto 
• Povolání 
• Rostliny 
• Živočichové 

4. A třída 
• Divadlo 
• Louka plná motýlů 
• Pole a zahrada 
• Různé podoby vody 
• V okolí lidských obydlí 
• Vánoce  

4. B třída 
• Čarodějnice 
• Putování za pohádkou 
• Svatý Martin 
• Tři králové 
• Voda 

5. třída 
• Abeceda peněz 
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Olympiády a soutěže 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo 
0. kategorie – L. Saleem – 2. místo, N. Halšková – 3. místo – obě postup  
do krajského kola 
1. kategorie – M. Klimeš – 1. místo – postup do krajského kola 
2. kategorie – J. Vaňková – 1. místo – postup do krajského kola 

 3. kategorie – V. Samolejová – 1. místo, A. Kupčíková – 2. místo – obě postup  
do krajského kola 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská sólová recitace – krajské kolo 
0. kategorie – L. Saleem – cena poroty 
2. kategorie – J. Vaňková – cena poroty 

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu“ – krajská literární  
soutěž  

E. Riedlová, A. Riedlová, A. Moravcová, A. Onderková, N. Němcová,  
Š. Malohlava, V. Kupčíková, J. Hajduk – 1. místa 

Mezinárodní soutěž Intersteno 2020 – psaní na klávesnici všemi deseti  
M. Lindovská – 52. místo, V. Janošková – 185. místo 

„Nakopni se marketingem“ – soutěž OA Opava  
M. Lindovská – 1. místo 

Olympiáda z jazyka anglického – poslech – školní kolo 
Olympiáda z jazyka anglického – konverzace – školní kolo 
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo  

D. Stareczková – 23. místo 
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo  

J. Grussmann – 6. místo 
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – okresní kolo  

Literární práce: 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 1. místo 

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – krajské kolo 
Literární práce: 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 1. místo – postup do republikového kola 

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – celorepublikové kolo 
Literární práce: 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 3. místo  

„Volný jako pták“ – celostátní literární soutěž  
M. Bortel – 2. místo, S. Kupková – 3. místo 

Výtvarná soutěž „Masopust“  
E. Solnařová – 3. místo, T. Ondrová – 1. místo, J. Kříbková – 3. místo 
 

Sportovní soutěže 

Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 
           kategorie mladší přípravka – TJ Tatran Štítina – 1. místo 

kategorie starší přípravka – TJ Tatran Štítina – 1. místo 
 
Kulturní akce 
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Vzdělávací programy, exkurze, přednášky, besedy 

Tajemné světy pod hladinou – 3D kino – 6. B třída 
Ukázka dravců – 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
Ukázka dravců – 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B, 9. A, 9. B třída 
Veselé zoubky – preventivní akce – 1. A, 1. B třída 
 
Ostatní akce 

Adaptační den – 1. A, 1. B třída 
Adaptační den – 3. třída 
Adaptační den – 6. A, 6. B třída 
Český den proti rakovině 
Den dětí – zábavný program – 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
Fotografování tříd – MŠ, 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
Fotografování tříd – 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B, 9. A, 9. B třída  
Konzultační pohotovost 
Pedagogická porada – hodnocení 1. čtvrtletí 
Pedagogická porada – hodnocení 1. pololetí 
Pedagogická porada – hodnocení 3. čtvrtletí 
Pedagogická porada – hodnocení 2. pololetí 
Pobyt v přírodě – 7. třída 
Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce  
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. třídy 
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 
Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 
Školní výlet – Jilešovice – Děhylov – 5., 6. A třída 
Školní výlet – Brno – 6. B, 8. A třída 
Školní výlet – splav na cyklostezce u Lhoty – 7. třída 
Školní výlet – hasičské hřiště Štítina – 8. B a 9. B třída 
Školní výlet – Mlýn vodníka Slámy – 1. A, 1. B třída 
Školní výlet – okolí Štítiny – 3. třída 
Školní výlet – Javoříčko, Úsov – 2., 4. A, 4. B třída 
Školní výlet – Přerovec a okolí – 9. A třída 
Testování PIRLS 2021 – 4. A třída 
Testování PIRLS 2021 – 4. B třída 
Třídní schůzky a konzultační hodiny 
Turistický pochod – 2. třída 
Uctění památky gen. H. Píky – památník 
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část  
Zápis k základnímu vzdělávání – forma dálkové podoby zápisu 
 
Aktivity mateřské školy 

Beseda o koních, projížďka na koních  
„Co dělají řemeslníci v zimě?“ – školní projekt  
Členské a výborové schůze klubu rodičů  
Den dětí 
Den pozdravů – projektový den  
Den Země  
„Filipojakubský den, který je kouzlům zasvěcen“  
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Fotografování 
„Já muzikant, přicházím k Vám z české země“ – školní projekt 
Kateřinská zábava  
Mikulášská nadílka v mateřské škole 
„O zlobivém Péťovi“ – pohádka  
Písničkový slabikář – interaktivní program  
„Putování za čarodějným kvítím“  
Rozloučení s předškoláky  
Řemeslnické hry – zahrada MŠ  
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do MŠ  
„Svatá Tonička má úsměvná očička“ – školní projekt  
„Svatý Václav zavírá zem“ – školní projekt  
Školní výlet – Mlýn vodníka Slámy  
Školní výlet – jízdárna Mokré Lazce  
Třídní schůzky  
Ukázka dravců  
Uspávání zahrady – zahrada MŠ 
Vánoční nadílka  
„Velká zajíčkova pátračka“  
Zápis k předškolnímu vzdělávání – forma dálkové podoby zápisu 
„Zimní olympiáda“  
 
 
Harmonogram akcí školního roku 2020/2021 je součástí přílohy č. 1 této výroční zprávy.  
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ČÁST IX 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí a jinými kontrolními orgány 
Kontrola ČŠI 
Ve školním roce 2020/2021 proběhla telefonická inspekční činnost ČŠI zaměřená na průběh 
distančního vzdělávání – závěr není znám. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání 
a analyzování informací dle § 174 odst. 2 písmeno a) školského zákona. 
 
Škola se účastnila inspekčních elektronických zjišťování, která v dané záležitosti nahrazovala 
inspekční činnost na místě. Konkrétně se jednalo o elektronické zjišťování týkající se návratu 
žáků do škol po distanční výuce.  
 
Kontrola PO 
Datum kontroly – 10. 12. 2020 
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., o požární prevenci  
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 hasicích 
přístrojů bez závad. 
Periodické školení pedagogů a správních zaměstnanců bylo provedeno dne 27. 08. 2019. 
Školení preventivní požární hlídky bylo provedeno dne 27. 08. 2020. 
Byla provedena kontrola funkčnosti a provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení 
(nouzových osvětlení, požárních uzávěrů otvorů) a veškerá zařízení jsou funkční 
a provozuschopná, bez zjevných závad.  
Závady z roční prověrky PO byly odstraněny v plném rozsahu. 
 
Kontrola BOZP 
Datum kontroly – 10. 12. 2020 
Předmět kontroly – pravidelná roční prověrka BOZP dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce 
Závěr kontroly – prováděná 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 27. 08. 2020, 
platnost školení je aktuální. Periodické školení vedoucích zaměstnanců bylo provedeno dne 
27. 08. 2020. 
Periodická revize elektroinstalace budovy ZŠ, MŠ a tělocvičny, sálu a příslušenství byla 
provedena ve dnech 13.–17. 07. 2020, podle normy ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, a je stále 
aktuální. Revize hromosvodu byla provedena 20. 09. 2018 a je stále aktuální. 
Inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2014 byla provedena dne 07. 10. 2019 a je 
stále aktuální. 
Pochůzkou objektu nebyly zaznamenány z hlediska dodržování BOZP žádné zjevné závady 
a drobné závady byly odstraněny. 
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Závěry z roční prověrky BOZP ze dne 10. 12. 2020 byly odstraněny v plném rozsahu. 
 
Kontrola provedena obcí Štítina 
Datum kontroly – 14. 12. 2020 
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. 2019 až 31. 12. 2019. 
Závěr kontroly – při kontrole příspěvkové organizace nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Kontrola provedena Státním okresním archivem Opava 
Datum inspekční činnosti – 19. 11. 2020  
Předmět a cíl kontroly – skartační řízení - povinnost ukládat dokumenty podle spisového 
a skartačního plánu po dobu trvání skartační lhůty ve spisovně úřadu (§ 68 odst. 1 zákona 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), povinnost vydat spisový řád a zaslat jej 
příslušnému archivu, označovat dokumenty spisovnými znaky, skartačními znaky 
a  skartačními lhůtami (§ 66 odst. 1–3 zákona 499/2004 Sb.) a povinnost stanovit postup 
při provádění spisové rozluky ve spisovém řádu (§ 68a odst. 6 zákona 499/2004 Sb.). 
Závěr kontroly – v rámci předmětného skartačního řízení provedeného podle § 7 odst. 3–4, § 
8 odst. 1–3 a § 9 „zákona“, byly v souladu s § 3 odst. 1, 3, 5 a 6, § 4–6 a § 7 odst. 1 „zákona“ 
z navržených dokumentů vybrány archiválie, jejichž soupis je uveden v „Příloze A“ tohoto 
protokolu.  
 
Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 
Objekt kontroly – budova ZŠ a MŠ, výdejna stravy při ZŠ 
Datum kontroly – 01. 06. 2021 
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, 
zákon č. 94/2021, o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně 
některých souvisejících zákonů, plnění povinností stanovených v Mimořádných opatřeních. 
Kontrola evidence testování žáků a zaměstnanců, potvrzení po prodělání COVID 19, kontrola 
zpěvu ve škole a sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech. Předmětem kontroly 
na místě dále byla prohlídka izolační místnosti a používání roušek a respirátorů v školních 
prostorech. 
Závěr kontroly – v rámci kontrolního zjištění nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Kontrola provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky  
Datum inspekční činnosti – 12. 05. 2021 
Předmět inspekční činnosti – kontrola oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích 
základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání 
přehledů o platbách pojistného za období 01. 01. 2018 do 31. 03. 2021. 
Závěr kontroly – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 
evidenční nedostatky, plátce dodržuje ustanovení § 10, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ustanovení § 2, § 3, § 5, § 25 odst. 1 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na veřejné  zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrola provedena Okresní správou sociálního zabezpečení Opava  
Datum inspekční činnosti – 19. 10. 2020 
Předmět inspekční činnosti – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní 
politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Kontrolované období: 01. 03. 2017 do 31. 08. 2020. 
Závěr kontroly – ke dni kontroly nebyly zjištěny nedostatky.  
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ČÁST X 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu 

     v Kč 

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2020       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

kraje 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2020 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 
vypořádání 

 Neinvestiční dotace celkem 22 422 894,00 0,00 22 422 894,00 0,00 
 v tom:         

33353 

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 22 422 894,00 0,00 22 422 894,00 0,00 

     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 15 957 828,00   15 957 828,00 0,00 
         b) OON zaměstnanců 23 700,00   23 700,00 0,00 
         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 6 441 366,00   6 441 366,00 0,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve 
školním roce 2018/2019 – Excelence středních škol 
2019 

     0,00 0,00 

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2020 (VII. etapa)    0,00 0,00 

33071 Pokusné ověřování Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol        0,00 0,00 

33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách     0,00 0,00 

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, 
středních školách a konzervatořích – modul A 
(mateřské školy) 

   0,00 0,00 

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, 
středních školách a konzervatořích – modul B 
(základní školy) 

   0,00 0,00 

33166 Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro rok 2020       0,00 0,00 
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Rozpis přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33353) stanovený oddělením přímých nákladů 
OŠMS KÚ MSK: 
 
a) závazné ukazatele: 
 
Limit počtu zaměstnanců 34,89 
 

v Kč  
Přímé výdaje celkem (NIV) 22.422.894 
z toho: Prostředky na platy  15.957.828 
 Ostatní osobní náklady  23.700 
 
b) orientační ukazatele: 
 

Zákonné odvody 5.401.814 
Příděl do FKSP 319.156 
ONIV  720.396 

 
 
Poskytnuto:                                    22.422.894,00 Kč 
Vyčerpáno:                                    22.422.894,00 Kč         

Z toho: 
  na platy zaměstnanců            15.957.828,00 Kč 
  OON2          23.700,00 Kč 

pojistné               5.407.259,00 Kč 
ONIV3        713.683,00 Kč 
FKSP4          320.424,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ostatní platby pedagogických pracovníků – učitel náboženství, lyžařský výcvikový kurz 
3 Ostatní neinvestiční výdaje (drobný dlouhodobý majetek, software, učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby, 

školení, vzdělávání, ochranné pomůcky, obědy zaměstnanců, zákonné pojištění proti odpovědnosti, náhrady 

za PN) 
4 Fond kulturních a sociálních potřeb 
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Neinvestiční dotace – přímé výdaje na vzdělávání 
Účelový 

znak 
Prostředky 

na platy 
Zákonné 
odvody 

Příděl do 
FKSP 

OON ONIV NIV celkem 

ÚZ 33353 15 957 828 5 401 814 319 156 23 700 720 396  22 422 894 

Skutečné 
čerpání 

15 957 828 5 407 259 320 424  23 700 713 683  22 422 894 

 
 
Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33353) 

Kategorie 
Prostředky na 

platy 
OON 

Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

Náhrady 
za PN 

Pedagogové  14 171 320,00 23 700,00 3 514 487,34 1 275 425,29 59 519,53  284 564,38 56 899,00 

Nepedagogové  1 786 508,00 0,00 443 054,05 160 768,44 7 503,30 35 859,34 6 459,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 0,00 9 920,00 3 607,07 168,00 0,00 0,00 

celkem 15 957 828,00 23 700,00 3 967 461,39  1 439 793,80 67 190,83 320 423,72 63 358,00 

 

Čerpání přímých výdajů na vzdělávání dle kategorií (ÚZ 33353) 

Kategorie 
Prostředky na 

platy OON 
Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

Náhrady 
za PN 

Učitelé – ZŠ   11.231.814,00 23 700,00 2.785.489,92 1.010.868,49 47.173,58 225.198,58 28.115,00 

Učitelé – MŠ    1.946.611,00 0,00 482.759,49 175.195,00 8.175,79 39.443,18 25.548,00 

Vychovatelé – 
ŠD 823.203,00 0,00 204.154,34 74.088,00 3.457,47 16.464,06 0,00 

Asistenti 
pedagoga – ZŠ 169.692,00 0,00 42.083,59 15.273,80 712,69 3.458,56 3.236,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci – 

ZŠ 
1.112.976,00 0,00 276.018,10 100.158,39 4.674,44 22.366,80 5.364,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci – 

MŠ 
265.730,00 0,00 65.901,04 23.916,04 1.116,06 5.314,60 0,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci – 

ŠD 
7.178,00 0,00 1.780,14 646,01 30,16 143,56 0,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci –

VS 
400.624,00 0,00 99.354,77 36.048,00 1.682,64 8.034,38 1.095,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 0,00 9 920,00 3 600,07 168,00 0,00 0,00 

celkem 15 957 828,00 23 700,00 3 967 461,39  1 439 793,80 67 190,83 320 423,72 63 358,00 
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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 4,6552 20,1018 1,8386 0,0000 26,5956 
Platy zaměstnanců 
celkem 1 946 611 11 401 506 823 203 0 14 171 320 

Nepedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 5,2834 0,0302 1,7164 8,0300 
Platy zaměstnanců 
celkem 265 730 1 112 976 7 178 400 624 1 786 508 

Zaměstnanci 
celkem 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,6552 25,3852 1,8688 1,7164 34,6256 

Platy zaměstnanců 
celkem 2 212 341 12 514 482 830 381 400 624 15 957 828 

 

Členění dle profesí pedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Celkem 

Učitelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 4,6552 19,6310 0,0000 24,2862 

Platy zaměstnanců 
celkem 1 946 611 11 231 814 0 13 178 425 

Vychovatelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,0000 1,8386 1,8386 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  0 823 203 823 203 

Asistenti 
pedagoga 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,4708 0,0000 0,4708 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  169 692 0 169 692 

 
 
Členění dle profesí nepedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky v Kč 

Druh činnosti  
Mateřská 

škola 
Základní 

škola 
Školní 

družina 
Výdejna 
stravy Celkem 

Provozní 
zaměstnanci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 5,2834 0,0302 1,7164 8,0300 

Platy zaměstnanců 
celkem 265 730  1 112 976 7 178 400 624 1 786 508 
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Zaměstnanci a mzdové prostředky v Kč podle profesí – vyjmuto ze mzdové regulace 

Druh činnosti  
Mateřská 

škola 
Základní 

škola 
Školní 

družina 
Výdejna 
stravy 

Celkem 

Průměrný evid. počet zam. přepočtený 
celkem 0,0000 3,5362 0,2655 0,0000 3,8017 

Vyplacené ost. platby za provedenou práci 0 1 397 266 71 029 0 1 468 295 

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 0,0000 3,5362 0,2655 0,0000 3,8017 
Platy zaměstnanců 
celkem 0 1 397 266 71 029 0 1 468 295 

Vyplacené ost. platby za provedenou práci 0 600 330 0 0 600 330 

Platy a ost. platby za provedenou práci 0 1 997 596 71 029 0 2 068 625 

Prostředky na platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou vyjmuty z limitu mzdové regulace. 
 
 

Přehled počtu pracovníků a mzdových prostředků v Kč 

Druh činnosti  
Mateřská 

škola 
Základní 

škola 
Školní 

družina 
Výdejna 
stravy 

Celkem 

Učitelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 4,6552 19,6310 0,0000 0,0000 24,2862 
Platy zaměstnanců 
celkem 1 946 611 11 231 814 0 0 13 178 425 

Vychovatelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,0000 1,8386 0,0000 1,8386 
Platy zaměstnanců 
celkem 0 0 823 203 0 823 203 

Asistenti 
pedagoga 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,4708 0,0000 0,0000 0,4708 
Platy zaměstnanců 
celkem 0 169 692 0 0 169 692 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 9,1478 0,2957 1,7164 12,1599 
Platy zaměstnanců 
celkem 265 730 2 636 561 78 207 400 624 3 381 122 

OPPP 

Pro nepedagogické 
pracovníky 0 114 000 0 0 114 000 
Pro pedagogické 
pracovníky 0 662 270 0 0 662 270 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 5,6552 29,2496 2,1343 1,7164 38,7555 

Mzdy, platy a ost. platby za 
provedenou práci 2 212 341 14 814 337 901 410 400 624 18 328 712 
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Druh činnosti  
Mateřská 

škola 
Základní 

škola 
Školní 

družina 
Výdejna 
stravy 

Celkem 

Průměrný evid. počet zam. přepočtený 
celkem 5,6552 29,2496 2,1343 1,7164 38,7555 

Celkové mzdy a platy zaměstnanců 2 212 341 14 038 067 901 410 400 624 17 552 442 

Vyplacené ost. platby za provedenou práci 0 776 270 0 0 776 270 

Z toho 
pro pedagogické zaměstnance 0 662 270 0 0 662 270 
pro nepedagogické zaměstnance 0 114 000 0 0 114 000 

Platy a ost. platby za provedenou práci 2 212 341 14 814 337 901 410 400 624 18 328 712 

 
 
Čerpání ONIV   
Plavání5 0,00 Kč 

DVPP6 26 400,00 Kč 

Kooperativa7 67 190,83 Kč 

Učební pomůcky, učebnice 120 824,45 Kč 

Ochranné pomůcky 6 505,00 Kč 

Náhrady za PN 63 358,00 Kč 

Jiné sociální náklady8 8 500,00 Kč 

Software 43 662,86 Kč 

Materiál DHM 377 242,14 Kč 

CELKEM 713 683,28 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 2020  

učitelé ZŠ – 47.679,- Kč 

učitelé MŠ – 34.847,- Kč 

vychovatelé ŠD – 37.311,- Kč 

ostatní pedagogové ZŠ (asistent pedagoga) – 30.036,- Kč 

provozní pracovníci ZŠ – 17.555,- Kč 

provozní pracovníci MŠ – 22.144,- Kč 

provozní pracovníci ŠD – 19.807,- Kč 

       obchodně provozní pracovníci výdejny stravy – 19.451,- Kč 
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele v roce 2020 

Výnosy 
Dotace Obecního úřadu Štítina                                      3.450.000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek na provoz 3.450.000,00 Kč 
Investiční příspěvek 0,00 Kč 
Tržby z pronájmu tělocvičny, sálu a nápojových automatů                82.338,00 Kč 
Tržby za příspěvky za obědy                                                  40.673,50 Kč 
Bankovní úroky                                                                      1.217,63 Kč 
Získané sponzorské dary 20.000,00 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti – dar  130.027,70 Kč 
Zaúčt. odpisy minulých let (Vyhl. č. 549/2004 Sb.)            130.200,00 Kč 
 
Výnosy celkem: 3.704.256,83 Kč 
Náklady na provoz celkem:                                                   3.725.560,99 Kč 
 
Hospodářský výsledek: účetní ztráta 21.304,16 Kč. 
Ztráta vznikla kvůli pozastavení doplňkové činnosti v důsledku Covidové situace. 
 
Výnosy a náklady jsou součástí příloh 2 a 3 této zprávy. 
Seznam svěřeného majetku k 31. 12. 2020 je součástí přílohy 4 této zprávy. 
 
Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 24. 02. 2021 schválilo účetní závěrku za rok 
2020 a Zprávu o hospodaření za rok 2020 a převedení účetní ztráty z rezervního fondu, což 
bylo realizováno.  
 
Podrobné rozčlenění jednotlivých položek je součástí výroční zprávy o hospodaření školy 
za rok 2020 – je uložena u ředitele školy. 
 

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2020 (BRUTTO):   
         60.881.243,08 Kč 

• stavby       48.808.097,82 Kč  
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí      855.406,50 Kč                 
• pozemky                                                       757.314,08 Kč  
• drobný dlouhodobý hmotný majetek    10.460.424,68 Kč    

 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020:       77.731,68 Kč 

• software             77.731,68 Kč 
 

Jmění účetní jednotky (401):                                       
Hodnota majetku po odpisech (NETTO)    47.636.663,40 Kč 

  
Fondy účetní jednotky:                      1.995.211,80 Kč 
Stav fondů k 31. 12. 2020 

• Fond odměn (411)                              10.000,00 Kč 
• Fond kulturních a sociálních potřeb (412)               446.752,11 Kč 
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)     28.141,49 Kč 
• Rezervní fond z ostatních titulů (414)                      1.025.549,35 Kč 
• Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)           484.768,85 Kč 
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Fond odměn 
Počáteční zůstatek: 10.000,00 Kč. 
Nebyl čerpán. 

 
Fond FKSP  

Počáteční zůstatek: 291.969,31 Kč. 
Tvorba fondu – 321.844,30 Kč. 
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) – 0,00 Kč 
Příspěvek na stravování (§ 7) – 38.743,50 Kč 
Příspěvek na dovolenou a rekreaci (§ 8) – 78.718,00 Kč 
Kultura, tělovýchova a sport (§ 9) – 0,00 Kč 
Příspěvek na životní pojištění (§ 12a) – 9.600,- Kč 
Příspěvek odborové organizaci (§ 13) – 0,00 Kč 
Dary peněžní (§ 14 – životní výročí, odchod do starobního důchodu) – 40.000,00 Kč 

 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  

Počáteční zůstatek: 28.141,49 Kč. 
Tvorba fondu – zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 133.089,16 Kč. 
Čerpání fondu – zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 133.089,16 Kč (převod 
do investičního fondu). 

 
Rezervní fond z ostatních titulů  

Počáteční zůstatek: 4.316.838,26 Kč. 
Tvorba fondu – získané sponzorské dary ve výši 20.000,00 Kč jsou automaticky převedeny  
do tohoto fondu. 
Čerpání daňové rezervy ve výši 30.970,00 Kč na nákup tabule do kmenové třídy a šatních 
skříní (daňová úspora 2019). 
Čerpání nespotřebované dotace z EU (DIGI 2) roku 2019 ve výši 3.765.156,02 Kč (v roce 
2020 došla záloha 1.000.000,00 Kč). 
Čerpání nespotřebované dotace z EU (Inovace ve výuce II.) roku 2019 ve výši 515.162,89 Kč. 
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 162.521,79 Kč (DIGI 2). 
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 337.608,11 Kč (Inovace ve výuce 
II.). 

 
Fond reprodukce majetku, investiční fond 

Počáteční zůstatek: 221.479,69 Kč. 
Tvorba fondu – odpisy ve výši 130.200,00 Kč a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 
ve výši 133.089,16 Kč (převod z rezervního fondu). 
Nebyl čerpán. 
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Na kalendářní rok 2021 byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 
3.500.000,- Kč.  

 
 

Vývoj provozní dotace poskytnuté zřizovatelem školy – Obcí Štítina 
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ČÁST XI  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
I 
Škola realizovala aktivity v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci 
výzvy „Šablony II.“ – „Inovace ve výuce II.“. Registrační číslo projektu je 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013232. Celková způsobilé výdaje činí 1.669.412,- Kč. Fyzická 
realizace projektu probíhala v období od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2021.  
Aktivity projektu 

• Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů – 1 aktivita. 
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ – 2 aktivity. 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská 

pregramotnost – 20 aktivit. 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická 

pregramotnost – 20 aktivit. 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv – MŠ – 8 aktivit. 
• Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – matematická pregramotnost – 3 

aktivity. 
• Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – polytechnické vzdělávání – 3 aktivity. 
• Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – ICT – 3 aktivity. 
• 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) – 20 aktivit. 

• Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ – 6 aktivit. 
• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů – 4 aktivity. 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 1 šablona = 1 blok doučování 

– 16 hodin pro 3 žáky – 20 aktivit. 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně 

sociální rozvoj – 1 aktivita. 
• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 

8 hodin – 2 aktivity. 
• Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK – 1 šablona = 1 měsíc při úvazku 0,1 – 55 

aktivit. 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv – ŠD – 1 aktivita. 

 

Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2019:                       1.669.412,00 Kč 
 
Vyčerpaná dotace v roce 2019: 816.641,00 Kč 
Vyčerpaná dotace v roce 2020: 515.162,89 Kč 
Vyčerpaná dotace v roce 2021: 342.746,49 Kč 
 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                   1.674.550,38 Kč 
Mzdové náklady:      744.662,38 Kč 
DVPP:  157.800,00 Kč 
DDHM:  752.603,00 Kč 
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DDNM:    11.980,00 Kč 
Materiál:      7.505,00 Kč 
 
Celková nevyčerpaná částka dotace:   - 5.138,38 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2019:    816.641,00 Kč 
Mzdové náklady:      130.450,00 Kč 
DDHM:       686.191,00 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2020:    515.162,89 Kč 
Mzdové náklady:      393.557,89 Kč 
DVPP:            68.750,00 Kč 
DDHM:          40.875,00 Kč 
DDNM:           11.980,00 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2021:    342.746,49 Kč 
Mzdové náklady:      220.654,49 Kč 
DVPP:            89.050,00 Kč 
DDHM:           25.537,00 Kč 
Materiál:              7.505,00 Kč 
 

Rok Kategorie Prostředky 
na platy 

Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

2019 

Nepedagogové – 
školní asistent  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pedagogové – 
DPP 130 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 

Nepedagogové – 
školní asistent  71 029,00 17 615,17 6 393,80 298,31 1 420,58 

Pedagogové – 
DPP 296 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 

Nepedagogové – 
školní asistent  56 384,00 13 983,22 5 073,90 236,81 1 127,68 

Pedagogové – 
DPP 143 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 698 513,00 31 598,39 11 467,70 535,12 2 548,26 

CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY 744 662,47 

 
Zákonné odvody v roce 2020 byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 17.615,00 Kč 
(-0,17 Kč) a zdravotní odvody 6.395,00 Kč (+1,20 Kč). Celkové čerpání mzdových nákladů je 
proto v haléřovém vyúčtování o 1,03 Kč vyšší.  
Zákonné odvody v roce 2021 byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 13.983,00 Kč 
(-0,22 Kč) a zdravotní odvody 5.073,00 Kč (-0,90 Kč). Celkové čerpání mzdových nákladů je 
proto v haléřovém vyúčtování o 1,12 Kč nižší.  
 
Všechny aktivity byly v průběhu dotace zrealizovány. 
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II 
Škola byla úspěšná s žádostí o podporu z OP VVV – výzva Implementace Strategie 
digitálního vzdělávání II. Jedná se o projekt s názvem „Individualizace výuky a rozvoj 
digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“, reg. č. projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012283. Fyzická realizace projektu probíhá v období od 01. 01. 
2020, s předpokládaným ukončením 31. 12. 2021.       
Celková poskytnutá dotace činí 8.364.793,75 Kč.  
Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské školy s finančním příspěvkem. 
Hlavním cílem projektu je profesní podpora pedagogických pracovníků (zapojených 
partnerských škol a vzorové školy) – zvyšování jejich znalostí a dovedností v integraci 
a využívání mobilních digitálních technologií ve vzdělávacím procesu se sekundárním cílem 
rozvoje a zvýšení digitální gramotnosti žáků pomocí mobilních technologií a odstranění 
nevýhody frontálního způsobu výuky ve směru k individualizaci.  
Projekt zahrnuje 2 klíčové aktivity. Hlavními výstupy projektu budou profesní podpora 
pedagogů partnerských škol i vzorové školy, vzorové hodiny každého zapojeného pedagoga, 
metodické materiály, videozáznamy příkladů dobré praxe a zlepšení technické vybavenosti 
škol díky nákupu nových digitálních technologií. 
Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace KA 2 – Šíření příkladů dobré praxe 
škol, v rámci které bude vzorová škola realizovat vzdělávací aktivity – poskytovat zapojeným 
partnerským školám, resp. jejím pedagogům, příklady dobré praxe, které se jí osvědčily 
při využívání digitálních technologií ve výuce. Cílové skupině bude poskytnuto metodické 
vedení, technická a individuální podpora ze strany lektorů vzorové školy. Budou jim předány 
zkušenosti s využíváním mobilních zařízení v prostředí běžné výuky. Dalším cílem je pak 
podpora modelu BYOD ve výuce. 
Pro dosažení nastavených cílů bude využito také KA 1 – Řízení projektu, prostřednictvím 
kterého bude celý projekt řízen a realizován.  
Mezi hlavní výstupy projektu lze zařadit zejména: 

• modelové příklady a postupy integrace mobilních zařízení do výuky, 
• metodické postupy využití nástrojů pro podporu frontální výuky, 
• metodické postupy individualizace pomocí mobilních zařízení v běžné třídě, 
• metodické postupy pro využití modelu BYOD ve výuce, 
• vzájemné návštěvy pedagogů zapojených škol, 
• pozitivní dopad systémové intervence v 5 organizacích, 
• vzorová hodina – výstup každého zapojeného pedagoga,  
• navýšení počtu mobilních zařízení a zlepšení technologického vybavení v zapojených 

školách, 
• zvýšení profesních znalostí a dovedností pedagogů partnerských škol i vzorové školy 

v oblasti integrace digitálních strategií do vzdělávání měřené nástrojem Profil Učitel 
21. 

 
Přidělená dotace celkem:                                                 8.364.793,75 Kč 
 
Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2019:                       2.927.677,81 Kč 
Poskytnutá 2. záloha dotace v roce 2020:                       1.000.000,00 Kč 
Poskytnutá 3. záloha dotace v roce 2021:                       2.500.000,00 Kč 
Poskytnutá 4. záloha dotace v roce 2021:                       1.500.000,00 Kč 
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Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                    7.003.848,79 Kč 
Přímé náklady:               5.663.935,53 Kč 
Nepřímé náklady: 1.339.913,26 Kč 
 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                    7.003.848,79 Kč 
Mzdové náklady:      4.184.792,97 Kč 
Ostatní služby:           128.469,57 Kč 
DDHM:       2.690.586,25 Kč 
 
Celková nevyčerpaná částka vzhledem k zálohám:    923.829,02 Kč 
 
Celková nevyčerpaná částka dotace: 1.360.944,96 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2020:                                        3.765.156,02 Kč 
Přímé náklady:               2.947.012,07 Kč 
Nepřímé náklady:            818.143,95 Kč 
 
Z toho v roce 2020:      3.765.156,02 Kč 
Mzdové náklady:      2.386.730,06 Kč 
Ostatní služby:             85.953,57 Kč 
DDHM:          1.292.472,39 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2021:                                        3.238.692,77 Kč 
Přímé náklady:               2.716.923,46 Kč 
Nepřímé náklady:            521.769,31 Kč 
 
Z toho v roce 2021:      3.238.692,77 Kč 
Mzdové náklady:      1.798.062,91 Kč 
Ostatní služby:             42.516,00 Kč 
DDHM:          1.398.113,86 Kč 
 

Rok Kategorie Prostředky 
na platy DPP Sociální 

odvody 
Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

2020 Realizátoři 
projektu 1 523 585,00 341 770,00 377 849,08 137 126,50 6 399,06 

2021 Realizátoři 
projektu 1 010 217,00 442 150,00 250 533,81 90 920,60 4 242,91 

CELKEM 2 533 802,00 783 920,00 628 382,89 228 047,10 10 641,97 

CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY 4.184.793,96  

 
Zákonné odvody v roce 2020 – byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 377.850,00 
Kč (+0,92 Kč) a zdravotní odvody 137.126,00 Kč (-0,50 Kč). Celkové čerpání mzdových 
nákladů je proto v haléřovém vyúčtování tedy o 0,42 Kč vyšší. 
Zákonné odvody v roce 2021 – byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 250.534,00 
Kč (+0,19 Kč) a zdravotní odvody 90.919,00 Kč (-1,60 Kč). Celkové čerpání mzdových 
nákladů je proto v haléřovém vyúčtování tedy o 1,41 Kč nižší. 
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Přímé náklady – platy a zákonné odvody (odborný tým, lektoři a koordinátoři), hmotný 
majetek (tablety, obaly na tablety, mobilní zařízení pro přepravu nabíjení tabletů, zařízení 
pro zobrazování obsahu, sada pro bezdrátové propojení, sady pro záznam příkladů dobré 
praxe, aplikace, vzdálená správa MDM), konferenční služby. 
Nepřímé náklady – platy a zákonné odvody (administrativní tým), občerstvení, právní služby, 
účetní služby, cestovné. 
 
III 
Zaměstnanci školy jsou zapojeni do aktivit NPI ČR zejména v oblasti informatiky a digitální 
gramotnosti. Jedná se o návazné aktivity na řešené koncepční projekty „Podpora rozvoje 
informatického myšlení“ a „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“. Jde o Mgr. Bc. Libora 
Klubala, Ph.D. a Mgr. Zuzanu Klimešovou, kteří jsou aktivními lektory a propagátory nové 
revize RVP v rámci tzv. Startovacího balíčku, kdy byli učitelé seznamováni se záměry revize. 
Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. je také zapojen do projektu Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů (SYPO) realizovaného Národním pedagogickým institutem. Vykonává 
funkci místopředsedy Národního metodického kabinetu ICT a také předsedy krajského 
Metodického kabinetu pro oblast ICT a naše škola je jedním z center oblastního Metodického 
kabinetu určeného k setkávání a výměně zkušeností ostatním učitelům z regionu. Podílel se 
také na vybudování sítě krajských ICT metodiků v rámci tohoto projektu. 
 
IV 
Škola je zapojena do mezinárodního projektu MenSI (Mentoring for Schools Improvement) 
realizovaného Domem zahraniční spolupráce. Naše škola je jednou z pěti mentorských škol, 
která aktivně působí na dalších školách a pomáhá jim při zavádění inovativních postupů 
digitální výuky. Projekt je podporován Evropskou unií. V rámci projektu absolvují čtyři 
zaměstnanci školy trénink mentorských dovedností. Jedná se o Libora Klubala, Zuzanu 
Klimešovou, Marii Nevludovou a Michaelu Strýčkovou.  
 
V 
Poznejme se prostřednictvím našich vášní –  projekt Euroregion Silesia Překračujeme 
hranice podporovaný EU. Žadatelem dotace byla polská škola Szkola Podstawowa im. Jana 
Pawla II w Kornowacu  a naše škola byla zapojeným partnerem. Cílem projektu je uvědomění 
si, že v minulosti byli na tomto území Češi a Poláci územně a kulturně „svázáni“. Společné 
setkání sblížilo mladé generace Čechů a Poláků, rozvinulo jazykové schopnosti, pomohlo 
prorážet bariéry, bořilo stereotypy a předsudky. Díky projektu došlo k posílení spolupráce 
mezi našimi školami. V rámci projektu měly proběhnout 3 aktivity (Sport a umělecké tvoření, 
Vědecké a technologické zajímavosti, Outdoorové aktivity) a závěrečné společné setkání 
střídavě v naší a polské škole. 
Bohužel i projekt s Polskem nám narušil koronavirus. Zbývající aktivity, které jsme měli 
naplánované, nemohly proběhnout. Polská strana, která projekt zaštiťuje, se snažila najít 
nějaké řešení. Nakonec jsme se dohodli, že vše budeme řešit na dálku a projekt dokončíme. 
Jednou z aktivit měla být návštěva Arboreta Bramy Morawskiej v Ratiboři. Samozřejmě, že 
nebylo možné s žáky vycestovat do Polska, proto nám polská strana natočila video 
s prohlídkou arboreta. Dané video poté zhlédli naši žáci.  
https://www.youtube.com/watch?v=xRen5Hp0B5Q 
Závěrečnou aktivitou mělo být setkání a vystoupení žáků obou škol. I tato aktivita nemohla 
být realizována podle plánu. Vyřešili jsme to tím, že žáci z polské i české strany natočili 
videa, ve kterých prezentovali své dovednosti a zájmy. Poté se vytvořilo jedno společné 
polsko-české video.  
https://www.youtube.com/watch?v=v6UZYM8rx0w 
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Je škoda, že projekt nemohl proběhnout za normálních podmínek. Jistě by si to žáci užili 
a odnesli si z něj spousty zážitků. Ale i v této improvizované formě jsme projekt dotáhli 
do zdárného konce a za to jsme rádi. 
 
VI 
Škola je dále zapojena do programů: 
Ovoce a zelenina do škol – projekt Státního zemědělského intervenčního fondu, jehož cílem 
je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,  
Mléko do škol – 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. 
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 Odměny – soutěže, pochvaly 35.000,00 11.448,00 
 

Mimorozpočtové 
zdroje Název projektu 

Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

MVCR Respirátory 16.137,00 16.137,00 
MVCR Testy Singclean 56.960,00 56.960,00 
MVCR Roušky 37.259,00 37.259,00 
MVCR Testy SEJOY 40.020,00 40.020,00 

 
 

Mimorozpočtové 
zdroje Název projektu 

Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

OP VVV Inovace ve výuce II. 1.669.412,00 1.669.412,00 

OP VVV 
Individualizace výuky a rozvoj 
digitální gramotnosti s využitím 
mobilních zařízení 

8.364.793,75 7.003.848,79 

 
Sponzorské dary Rezervní fond z ostatních titulů (414) 20.000,00 Kč 

 
Podrobné informace o financování ostatních projektů v části XI. 
 



50 
 

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 je jmenován zřizovatelem, jeden člen volen zákonnými 
zástupci nezletilých žáků a jeden je volen pedagogickými pracovníky naší školy. Funkční 
období členů školské rady je od 12. 12. 2019 do 11. 12. 2022. Za pedagogické zaměstnance 
školy byl zvolen Mgr. Petr Drkal, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků paní Michaela 
Malohlavová a za zřizovatele Ing. Radek Malohlava, který na základě volby členů školské 
rady zastává rovněž funkci předsedy 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 2019/2020, Výroční zprávy o hospodaření za rok 
2020, Návrhu rozpočtu na rok 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023, 
Výroční zprávy o hospodaření školy za 1. pololetí 2021 a aktualizace a revize ŠVP 
se zavedením nové klíčové kompetence digitální.  Dalšími tématy bylo projednání 
výběrových a poptávkových řízení, oprav, údržby a investičních záměrů školy, dokumentace 
školy, výsledků inspekčních kontrol, personálního obsazení a organizačních záležitostí školy, 
zavedení úplaty za předškolní vzdělávání. Je plně funkčním prostředníkem mezi zřizovatelem 
a příspěvkovou organizací. Ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla pětkrát (01. 10. 
2020, 12. 11. 2020, 03. 02. 2021, 20. 07. 2021, 31. 08. 2021). 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 2020, 2021, 
• 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, 
• tvorba a naplňování PHmaxů jednotlivých školských zařízení, 
• vzájemná informovanost z porad, 
• informovanost v oblasti BOZP a PO (školení, kontroly, odstraňování nedostatků), 
• informovanost o inspekční a kontrolní činnosti. 
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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. Vzhledem ke covidovým 
opatřením nebyly plánované aktivity realizovány, a tudíž ani nebyly financovány. Bylo 
rozhodnuto, že v letošním školní roce se příspěvky nebudou vybírat. V souladu se svými 
stanovami se Sdružení podílelo na finančním oceňování žáků za vzornou reprezentaci školy.  
Celkové výnosy činily 66.374,00 Kč (převod zůstatku 54.695,00 Kč, příspěvky 0,00 Kč, zisk 
z organizace akcí 11.679,00 Kč). Celkové náklady činily 11.448,00 Kč. Zůstatek 
z hospodaření v celkové výši 54.926,00 Kč bude převeden do dalšího školního roku.  
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci charitativní podpory 
 
Podporovanými organizacemi a osobami byly: Fond Sidus o. p. s., Život dětem, ZOO 
Ostrava. 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 

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

Bovys projekt Bovýsek 
ČŠI testování 
DM drogerie Veselé zoubky 
HZS MSK požární prevence – soutěže 
KVIC vzdělávací kurzy 
Magistrát města Opavy dopravní výchova, soutěže 
Obecní spolky Štivadlo, Zpívání u vánočního stromu 
PPPP Ostrava přednášky 
SCIO testování  
Slezské gymnázium Opava Projekt Emise, Den přírodních věd 
SRPŠ spolupráce při organizaci akcí školy 
SVČ Opava soutěže, přehlídky 
Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II. 
w Kornowacu projekt v rámci Euroregionu Silesia 

Škola ZAV soutěže a vedení výuky 
TJ Tatran Štítina mládežnické fotbalové turnaje  
TJ Tatran Štítina program žáků v rámci společenských akcí 
ZOO Ostrava exkurze a soutěže 
ZŠ Mokré Lazce soutěže, dny otevřených dveří, spolupráce  
ZUŠ Háj ve Slezsku koncerty žáků 
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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 22. 09. 2021. 
 
 
Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (Obec Štítina):  
Ing. Radek Malohlava   
 
Člen školské rady zvolený zákonnými zástupci žáků: 
paní Michaela Malohlavová 
 
Člen školské rady zvolený zaměstnanci školy: 
Mgr. Petr Drkal 
 
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2020/2021 dne 
27. 09. 2021 a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy 
a na přístupném místě ve škole. 
 
 
 
…………………………… 
Ing. Radek Malohlava 
 
 
 
 
…………………………… 
Mgr. Petr Drkal 
 
 
 
 
…………………………… 
paní Michaela Malohlavová 
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Č.j.: zsstit444/2021 
         ………………………… 
Zpracoval dne: 17. 09. 2021            Mgr. Daniel Matyášek 
 ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Harmonogram akcí školního roku 2020/2021 

ü 01. 09. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 
ü 08. 09. Ukázka dravců – MŠ 
ü 11. 09. Adaptační den – 1. A, 1. B třída 
ü 14. – 25. 09. „Svatý Václav zavírá zem“ – školní projekt MŠ 
ü 15. 09. Turistický pochod – 2. třída 
ü 15. 09. Adaptační den – 3. třída 
ü 15. 09. Pobyt v přírodě – 7. třída 
ü 15. 09. Adaptační den – 6. A, 6. B třída 
ü 24. 09. Řemeslnické hry – zahrada MŠ 
ü 30. 09. Český den proti rakovině 
ü 14. 10. Zahájení distanční výuky – celá škola 
ü 19. – 27. 10. „Já muzikant, přicházím k Vám z české země“ – školní projekt MŠ 
ü 05. 11.  Uspávání zahrady – zahrada MŠ 
ü 18. 11. Ukončení distanční výuky – 1. A, 1. B, 2. třída 
ü 23. 11.  Den pozdravů – MŠ 
ü 24. 11. Mezinárodní soutěž Intersteno 2020 – psaní na klávesnici všemi deseti  

M. Lindovská – 52. místo, V. Janošková – 185. místo 
ü 25. 11. Kateřinská zábava – MŠ 
ü 30. 11. Ukončení distanční výuky – návrat žáků do školy, rotační prezenční výuka pro  

žáky 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B tříd 
ü 04. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole 
ü 04. 12. „O zlobivém Péťovi“ – pohádka v MŠ 
ü 16. 12. Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
ü 17. 12. „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu“ – krajská  

literární soutěž – E. Riedlová, A. Riedlová, A. Moravcová, A. Onderková,  
N. Němcová, Š. Malohlava, V. Kupčíková, J. Hajduk – 1. místa 

ü 18. 12. Vánoční nadílka v MŠ 
ü 25. – 29. 01. „Co dělají řemeslníci v zimě?“ – školní projekt MŠ 
ü 25. 01. Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – J. Grussmann – 6. místo 
ü 27. 01.  Olympiáda z jazyka anglického – poslech – školní kolo 
ü 28. 01. Olympiáda z jazyka anglického – konverzace – školní kolo 
ü 17. 02. „Zimní olympiáda“ – MŠ  
ü 18. 02. Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo – D. Stareczková – 23. místo 
ü 01. 03. Zahájení distanční výuky – celá škola 
ü 11. 03. „Nakopni se marketingem“ – soutěž OA Opava – M. Lindovská – 1. místo 
ü 16. 03. Výtvarná soutěž „Masopust“ 

T. Ondrová – 1. místo, E. Solnařová – 3. místo, J. Kříbková – 3. místo 
ü 31. 03.  „Velká zajíčkova pátračka“ – MŠ 
ü 01. – 16. 04. Zápis k základnímu vzdělávání – forma dálkové podoby zápisu 
ü 12. 04. Zahájení rotační výuky pro 1. stupeň – 1. A, 1. B, 4. A, 4. B třída 
ü 12. 04. Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – okresní kolo  

Literární práce 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 1. místo 

ü 19. 04. Zahájení rotační výuky pro 1. stupeň – 2., 3., 5. třída 
ü 22. 04. Den Země – MŠ 
ü 29. 04. „Putování za čarodějným kvítím“ – MŠ 



55 
 

ü 30. 04. „Filipojakubský den, který je kouzlům zasvěcen“ – MŠ 
ü 30. 04. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo 

0. kategorie – L. Saleem – 2. místo, N. Halšková – 3. místo – obě 
postup do krajského kola 
1. kategorie – M. Klimeš – 1. místo – postup do krajského kola 
2. kategorie – J. Vaňková – 1. místo – postup do krajského kola 
3. kategorie – V. Samolejová – 1. místo, A. Kupčíková – 2. místo – obě 
postup do krajského kola 

ü 02. – 16. 05. Zápis k předškolnímu vzdělávání – forma dálkové podoby zápisu 
ü 03. 05. „Volný jako pták“ – celostátní literární soutěž  

M. Bortel – 2. místo, S. Kupková – 3. místo 
ü 10. 05. Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň – 7., 8. A, 8. B třída 
ü 12. 05. Testování PIRLS 2021 – 4. A třída 
ü 13. 05. Testování PIRLS 2021 – 4. B třída 
ü 14. 05. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská sólová recitace – krajské kolo 

0. kategorie – L. Saleem – cena poroty 
2. kategorie – J. Vaňková – cena poroty 

ü 17. 05. Ukončení distanční a zahájení prezenční výuky – 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 
5. třída 

ü 17. 05. Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň – 6. A, 6. B., 9. A, 9. B třída 
ü 17. 05. Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – krajské kolo 

Literární práce 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 1. místo 

ü 20. 05. Fotografování tříd – MŠ, 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
ü 24. 05. Ukončení distanční a zahájení prezenční výuky – 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B,  

9. A, 9. B třída 
ü 25. 05. Veselé zoubky – preventivní akce – 1. A, 1. B třída 
ü 25. 05. Výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 27. 05. Konzultační pohotovost 
ü 31. 05. Písničkový slabikář – interaktivní program – MŠ 
ü 01. – 04. 06. „Svatá Tonička má úsměvná očička“ – školní projekt MŠ 
ü 01. 06. Beseda o koních, projížďka na koních – MŠ 
ü 01. 06. Den dětí – zábavný program – 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída  
ü 09. 06. Fotografování tříd – 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B, 9. A, 9. B třída 
ü 09. 06. Tajemné světy pod hladinou – 3D kino – 6. B třída 
ü 10. 06. Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. tříd 
ü 14. 06. Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 – celorepublikové kolo 

Literární práce 
kategorie L 3 – M. Lindovská – 3. místo 

ü 17. 06.  Školní výlet – Mlýn vodníka Slámy – MŠ 
ü 17. 06. Školní výlet – jízdárna Mokré Lazce – MŠ 
ü 19. 06. Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
ü 19. 06. Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 

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

ü 21. 06. Ukázka dravců – MŠ 
ü 21. 06. Ukázka dravců – 1. A, 1. B, 2., 3., 4. A, 4. B, 5. třída 
ü 21. 06. Ukázka dravců – 6. A, 6. B, 7., 8. A, 8. B, 9. A, 9. B třída 
ü 24. 06. Rozloučení s předškoláky – MŠ 
ü 28. 06. Školní výlet – Jilešovice – Děhylov – 5., 6. A třída 
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ü 28. 06. Školní výlet – Brno – 6. B, 8. A třída 
ü 28. 06. Školní výlet – splav na cyklostezce u Lhoty – 7. třída 
ü 28. 06. Školní výlet – hasičské hřiště Štítina – 8. B a 9. B třída 
ü 28. 06. Schůzka se zákonnými zástupci dětí nastupujících do MŠ 
ü 29. 06. Školní výlet – Mlýn vodníka Slámy – 1. A, 1. B třída 
ü 29. 06. Školní výlet – okolí Štítiny – 3. třída 
ü 29. 06. Školní výlet – Javoříčko, Úsov – 2., 4. A, 4. B třída 
ü 29. 06. Školní výlet – Přerovec a okolí – 9. A třída 
ü 29. 06. Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce 
ü 30. 06. Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 
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Příloha č. 2: Výnosy ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina  

Výnosy roku 2020 

Účetní položka výnosy v Kč 

Dotace OÚ Štítina – provoz 3 450 000,00 
Tržby z nájmu tělocvičny a nápojových automatů 82 338,00 
Tržby – režijní náklady za obědy  40 673,50 
Úroky z běžného účtu 1 217,63 
 Jiné ostatní výnosy (pojistná událost) 0,00 
 Zúčtování odměn na FKSP 40 000,00 
 Ostatní výnosy z činnosti – dary 90 027,70 
Výnosy za účetní období celkem: 3 704 256,83 
 
 
 
 
 
 

  

3 450 000,00

124 229,13
130 027,70 20 000,00

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 2020 

Účetní položka náklady v Kč 

Drobný dlouhodobý majetek 516 586,08 
Učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby 102 608,10 
Ochranné pomůcky  6 558,60 
Materiál – ostatní 206 309,23 
Vodné, stočné 29 995,23 
Elektrická energie 150 822,00 
Spotřeba plynu 207 406,00 
Opravy a udržování 1 038 806,54 
Cestovné 14 179,00 
Mzdové a účetní služby 344 320,00 
Poštovné 402,00 
Telefonní poplatky 29 708,40 
Školení, vzdělávání 0,00 
Programové vybavení 27 109,88 
Ostatní služby  411 544,41 
Obědy dětí 215 824,50 
Mzdové náklady – dohody o PP 114 000,00 
Mzdové náklady – odměny z FKSP9  40 000,00 
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění  0,00 
Bankovní poplatky 9 056,32 
Jiné ostatní náklady 26 100,00 
Odpisy dlouhodobého majetku9 130 200,00 
Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 
Spotřeba energie – doplňková činnost9 13 997,00 
Drobný dlouhodobý majetek – dar9  67 900,00 
Jiné ostatní náklady – dar9 22 127,70 
Pokuty, penále9  0,00 
Zákonné sociální odvody 10 0,00 
Náklady za účetní období celkem: 3 725 560,99 

 
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. 2020 

Hmotný majetek       50.420.818,40 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 
Myčka Fagor II.            134.915,00 Kč 
Hřiště MŠ          1.251.856,53 Kč 
   
 
Drobný hmotný majetek       10.460.424,68 Kč 
 
Mateřská škola         1.015.924,41 Kč 
Základní škola                  8.900.983,82 Kč 
Výdejna stravy            298.831,95 Kč 
Školní družina              172.433,50 Kč 
FKSP                                                    72.251,00 Kč 
 
 
Drobný nehmotný majetek             77.731,68 Kč 
 
 
 
Svěřený majetek celkem        60.958.974,76 Kč 
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Příloha č. 5: Závěrečné testy ve vybraných předmětech – shrnutí 

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

2. Výsledky tříd jsou v procentech zachyceny v následující tabulce. 
V kolonce „Úspěšnost“ jsou navíc uvedeny v závorce hodnoty dosažené v předcházejících letech. 
Tento údaj nemá sloužit pro srovnávání různých tříd v konkrétním ročníku, ale spíše 
pro orientační sledování trendu třídy v několika po sobě jdoucích ročnících. 

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. Testy byly nejen v listinné podobě, ale vyučující využili moderních technologií, a to 
především aplikace Socrative. 
 
 
5. třída – 24 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  24 59% (52%, 69%, 56%, 55%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk 22 65% (63%, 62%, 65%, 46%, 81%, 34%, 58%) 
Matematika 22 55% (64%, 38%, -, 75%, 70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda 21 75% (81%, 74%, 73%, 75%, 83%) 
Vlastivěda 20 73% (64%, 77%, 71%, 68%, 64%) 
 
 
6. A třída – 21 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  19 78% (80%, 76%, 72%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 19 76% (70%, 66%, 54%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika 19 62% (67%) 
Fyzika 19 77% (90%, 70%, 72%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 17 65% (65%, 74%, 67%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 19 65% (76%, 72%, 69%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 20 73% (75%, 74%, 71%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
 
 
6. B třída – 25 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  24 76% (80%, 76%, 72%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 25 60% (70%, 66%, 54%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika 22 50% (67%) 
Fyzika 22 65% (90%, 70%, 72%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 22 74% (65%, 74%, 67%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 22 67% (76%, 72%, 69%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 21 75% (75%, 74%, 71%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
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7. třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 81% (70%, 69%, 63%, 63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 21 71% (66%, 59%, 52%, 42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 7 66% (74%, 68%, 71%, 68%, 73%, 64%) 
Ruský jazyk 14 71% (67%, 71%, 90%, 64%, 78%, 74%) 
Matematika 17 79% (71%) 
Fyzika 21 64% (72%, 64%, 63%, 69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 21 58% (61%, 62%, 62%, 67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 18 68% (71%, 71%, 70%, 79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 18 84% (79%, 58%, 50%, 64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%) 
 
 
8.  A třída – 19 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  19 63% (63%, 64%, 61%, 60%, 60%, 56%, 54%, 59%, 68%,) 
Anglický jazyk 16 72% (59%, 66%, 60%, 53%, 64%, 54%, 53%, 58%, 64%) 
Německý jazyk 7 66% (80%, 69%, 79%, 76%, 71%, 61%, 63%) 
Ruský jazyk 10 65% (51%, 82%, 60%, 70%, 80%) 
Matematika 18 66% (68%) 
Fyzika 18 58% (79%, 63%, 60%, 59%, 48%, 63%, 57%, 54%, 74%) 
Chemie 17 73% (67%, 67%, 63%, 61%, 37%, 45%, 59%, 68%, 62%) 
Dějepis 17 67% (56%, 60%, 59%, 52%, 65%, 54%, 58%, 54%, 56%) 
Zeměpis 16 81% (81%, 82%, 82%, 77%, 85%, 83%, 83%, 83%, 84%) 
VkZ 16 72% (67%, 81%, 71%, 66%, 79%, 75%, 76%, 81%, 69%) 
 
 
8.  B třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  23 66% (63%, 64%, 61%, 60%, 60%, 56%, 54%, 59%, 68%,) 
Anglický jazyk 21 71% (59%, 66%, 60%, 53%, 64%, 54%, 53%, 58%, 64%) 
Německý jazyk 13 72% (80%, 69%, 79%, 76%, 71%, 61%, 63%) 
Ruský jazyk 8 68% (51%, 82%, 60%, 70%, 80%) 
Matematika 21 74% (68%) 
Fyzika 20 80% (79%, 63%, 60%, 59%, 48%, 63%, 57%, 54%, 74%) 
Chemie 19 67% (67%, 67%, 63%, 61%, 37%, 45%, 59%, 68%, 62%) 
Dějepis 21 74% (56%, 60%, 59%, 52%, 65%, 54%, 58%, 54%, 56%) 
Zeměpis 20 82% (81%, 82%, 82%, 77%, 85%, 83%, 83%, 83%, 84%) 
VkZ 20 82% (67%, 81%, 71%, 66%, 79%, 75%, 76%, 81%, 69%) 
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9. A třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  19 74% (-, 73%, 67%, 73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 20 56% (-, 80%, 56%, 63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 7 69% (-, 81%, 68%, 68%, 65%, 67%) 
Ruský jazyk 12 46% (-, 76%, 63%, 71%) 
Matematika 19 52% (-,) 
Fyzika 20 63% (-, 58%, 54%, 53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 15 82% (-, 54%, 60%, 60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 19 63% (-, 74%, 67%, 69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 19 60% (-, 68%, 63%, 66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 15 81% (-, 45%, 65%, 71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%) 
 
 
9. B třída – 28 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  24 68% (-, 73%, 67%, 73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 22 64% (-, 80%, 56%, 63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 9 74% (-, 81%, 68%, 68%, 65%, 67%) 
Ruský jazyk 13 59% (-, 76%, 63%, 71%) 
Matematika 23 54% (-,) 
Fyzika 23 82% (-, 58%, 54%, 53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 20 67% (-, 54%, 60%, 60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 19 71% (-, 74%, 67%, 69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 21 61% (-, 68%, 63%, 66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 18 79% (-, 45%, 65%, 71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%) 
 
 
Závěrečné evaluační testy za minulý školní rok se psaly až v průběhu září školního roku 
2020/2021, jelikož v druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala distanční výuka. 
Z tohoto důvodu chybí výsledky testů 9. třídy. 
 
 
Zpracovala: PaedDr. Ludmila Hulvová a Mgr. Daniel Matyášek 
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Příloha č. 6: Zpráva výchovné poradkyně  

Společné vzdělávání, naplňování podpůrných opatření (PO) 
 
Práce v této oblasti byla poznamenána, podobně jako celá výuka, protiepidemickými opatřeními 
vlády. Po většinu školního roku probíhalo vyučování distanční formou a péče o žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami se musela těmto podmínkám přizpůsobit také. 
Předpokladem pro realizaci výuky bylo dostatečné technické vybavení žáků i učitelů, na čemž se 
naše škola podílela především zapůjčením školních iPadů pro domácí práci žáků. Zatímco 
na začátku a na konci školního roku se žákům ve vyučovacích hodinách i v rámci pedagogické 
intervence věnovali učitelé přímo, v distanční výuce museli využít internetu a hodiny probíhaly 
online, méně často pak byly žákům zadávány úkoly k samostatné práci s následnou opravou 
a vysvětlením chyb. V obou případech ale byla žádoucí, někdy dokonce nutná spolupráce 
s rodinou žáka. Až na výjimky se tohoto úkolu rodiny zhostily výborně, i když někdy příliš 
horlivě, a tedy i nevhodně.  Někteří žáci totiž odevzdávali bezchybné úkoly, v hodinách online 
odpovídali vždy správně, jenže ztráceli samostatnost a vyučující neměli představu, do jaké míry 
učivo opravdu zvládli oni sami. Tento problém se objevil spíše u mladších žáků.  
 
Během roku došlo také k legislativní změně v pohledu na pedagogickou intervenci (PI). Od ledna 
2021 se pohlíží na PI jako na podpůrné opatření 1. stupně bez finančního nároku. Zároveň je tím 
dána škole širší kompetence rozhodnout o poskytování tohoto PO konkrétnímu žákovi. 
Do systému péče o žáky s SVP to vneslo nejistotu a některé informace, které se následně objevily 
(na školení, v PPP), se neshodují. V dalším školním roce musí dojít ke sjednocení praxe. 
 
V tomto školním roce jsme pracovali s 33 – 36 žáky s SVP, kterým jsme poskytovali 1. – 3. 
stupeň podpůrného opatření. Třetí stupeň podpory mají na konci školního roku dva žáci 4. ročníku 
a jeden žák 9. ročníku. Pedagogická intervence, která je nově chápána jako příprava na vyučování, 
probíhala v 8 skupinách pod vedením Mgr. Veroniky Čížové, PaedDr. Ludmily Hulvové, Mgr. 
Evy Martínkové, Mgr. Jany Slimáčkové, Mgr. Zuzany Klimešové, Mgr. Veroniky Týnové a ve 4. 
čtvrtletí také Mgr. Bohdany Friedlové a Mgr. Moniky Kokoškové. Ve výuce 1. třídy a 4. B třídy 
pracovaly 2 asistentky pedagoga.  Pro práci byly nakoupeny nové pomůcky, především speciální 
učebnice, ale – vzhledem k již zmíněným podmínkám výuky – v menším rozsahu než obvykle. 
 
Kvůli vládním opatřením, která omezovala pohyb osob, došlo také k omezení vyšetření žáků 
na odborných pracovištích (PPP, SPC). Starší doporučení byla z toho důvodu často pouze 
prodlužována na základě telefonátů s výchovnou poradkyní nebo třídní učitelkou. Nových případů 
bylo málo. V posledním čtvrtletí byla na žádost PPP Opava písemně vyhodnocena účinnost PO 
u žáků, kteří byli vyšetřeni právě u nich (19 žáků 2. – 8. ročníku). 
 
 
Vycházející žáci, volba povolání 
 
Volbě povolání se věnuje především předmět „Pracovní činnosti“. Bohužel téměř celá výuka 
probíhala distančně. Žáci byli proto informováni především prostřednictvím materiálů vkládaných 
přes internet do Classroomu. Zde také proběhla informativní videokonference s žáky a jejich 
rodiči a jedna konzultace s rodiči žáka 9. třídy. Tímto způsobem byli vycházející žáci informováni 
o možnostech dalšího studia, o způsobech získávání informací, o nabízených učebních oborech, 
o průběhu přijímacího řízení a přijímacích zkoušek, o správném vyplnění přihlášek a zápisového 
lístku. Dotazy žáků i rodičů jsem mnohem častěji než dřív řešila prostřednictvím e-mailu, 
Komensu nebo telefonátu. Využívala jsem i běžnou výuku, abych žákům připomněla důležité 
změny, termíny apod. 
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Velkou pomocí mohly být akce pořádané online (prezentace SŠ, setkání a diskuse se zástupci SŠ), 
ke kterým jsem žákům poskytovala pozvánky s přihlašovacími údaji. Těchto možností ale využilo 
jen několik málo žáků. Přestože se zdálo, že návštěvy středních škol v rámci Dne otevřených dveří 
neproběhnou, střední školy nakonec dokázaly upravit podmínky, své dveře veřejnosti otevřely 
a několik rodičů a žáků naší školy toho využilo. Stejně jako v jiných letech dostali žáci zdarma 
Atlas školství – brožuru o SŠ v našem kraji. V rámci přípravy na přijímací zkoušky probíhal, 
převážně distančně, kurz českého jazyka vedený Mgr. Janou Slimáčkovou a také kurz matematiky 
vedený Mgr. Evou Klubalovou a Mgr. Bc. Liborem Klubalem, Ph.D. 
 
Přijímací řízení bylo letos opět jiné než v minulých letech. Mezi výrazné změny patřilo to, že 
ředitel SŠ mohl rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek. Toho ovšem využilo jen velmi málo 
škol. 
 
Umístění žáků vycházejících ve školním roce 2020 – 2021 z 9. ročníku. 
 
Gymnázia 7 žáků 
Střední odborné školy (maturita) 30 žáků 
Střední odborná učiliště (výuční list) 14 žáků 

 
Ke studiu víceletého gymnázia se přihlásil 1 žák 5. ročníku a byl přijat. 
 
 
Řešení výchovných problémů 
 
Také tuto oblast ovlivnil distanční způsob výuky. Nejčastěji se objevovaly problémy s neplněním 
školních povinností a to jsem také řešila většinou já – nejen jako výchovná poradkyně, kdy jsem 
poskytovala konzultace kolegům, ale také jako třídní učitelka nejproblémovější třídy ve škole. 
Bohužel se přes mou maximální snahu a přes zvýšené úsilí rodičů nepodařilo selhávající žáky 
motivovat dlouhodobě. Domácí práce vyžaduje pevnou vůli, je náročnější na soustředění 
a schopnost pracovat samostatně, pro slabší žáky je velmi náročná i časově. Není divu, že se 
případy žáků neplnících své povinnosti objevily – v rámci celé školy jich nebylo naštěstí mnoho.   
V době prezenční výuky jsem řešila ve spolupráci s kolegy několik případů hrubého chování 
ke spolužákům, drzého chování k vyučujícím a začínající šikanu mezi dívkami v 1. třídě. 
Řadu problematických situací souvisejících s distanční výukou řešili třídní učitelé ve spolupráci 
s ředitelem školy, především formou telefonických rozhovorů. V ojedinělých případech musel 
ředitel školy kontaktovat zákonné zástupce, a dokonce i OSPOD. 
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Příloha č. 7: Zpráva školního metodika prevence rizikového chování  

Prevence v tomto školním roce byla naplánována v souladu s cíli školní preventivní strategie 
a s minimálním preventivním programem. Témata prevence byla zařazena ve vyučovacích 
hodinách podle školního vzdělávacího programu a v třídnických hodinách. Byly připraveny 
preventivní programy – pro žáky I. stupně jsme se zaměřili na prevenci rizikového chování 
v dopravě – exkurze, dopravní hřiště, besedy a přednášky, pro žáky II. stupně jsme měli v plánu 
spolupracovat s Poradnou pro primární prevenci Ostrava. 
 
Vše se změnilo po podzimním vyhlášení covidových opatření a především v následné distanční 
výuce, kdy výše zmíněné plány a hlavně preventivní programy poskytované zvenčí nebylo možné 
realizovat. Prevence tímto přešla do roviny práce třídních učitelů s žáky v třídnických hodinách. 
Pozornost se zaměřila zvláště na zdravý životní styl, duševní hygienu a duševní zdraví obecně, 
posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických kontaktů, řešení konfliktů, upevňování 
pozitivních rodinných vazeb a režimových prvků během dne i týdne. Žáky také významně 
ohrožovalo nadměrné a nebezpečné používání internetu. Aktivity vycházely z Metodických 
doporučení MŠMT. 
 
Významným úkolem pro třídní učitele byl návrat žáků k prezenční výuce a zvládnutí tzv. 
adaptačního období. Cílem bylo poskytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro postupný 
návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, 
ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro pozvolné obnovování 
pracovních návyků. Třídní setkání byla zpočátku každý den, v průběhu následujících týdnů se 
minimazovala alespoň na 1-2krát týdně formou třídnických hodin. Cílem bylo vytvořit 
pro každého žáka bezpečný prostor pro vyjadřování svých názorů, obav, prožitků… Žáci 
vyjadřovali svůj postoj k proběhlé distanční výuce, hodnotili pozitiva a negativa. Zaměřili jsme se 
také na bezproblémovou adaptaci ve školním prostředí. 
 
Primární prevence byla v uplynulém školním roce realizována na těchto úrovních:  
 
1. Vyučovací hodiny 
Naplňování školního vzdělávacího programu. 
 
2. Třídnické hodiny 
Třídní učitelé si naplánovali a zveřejnili témata třídnických hodin na informačních nástěnkách.  
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. Třídní 
učitelé dále zařazovali mapování klimatu třídy a vztahy mezi dětmi. 
Celkový počet třídnických hodin uvedený v přehledech zaslaných třídními učiteli a zaznamenaný 
v tabulkách na konci dokumentu byl 233, což odpovídá průměru cca 17 hodin na třídu. Vysoký 
počet na prvním stupni vyplývá především ze zařazení témat prevence do vyučovacích hodin 
a kratšího období distanční výuky. 
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Počet TH a počet zúčastněných žáků za školní rok 2020/2021: 
 

Třída Počet hodin Počet zúčastněných žáků 
1. A 29 388 
1. B 26 384 
2. 26 536 
3. 19 501 

4. A 34 461 
4. B 27 388 
5. 6 120 

6. A 13 261 
6. B 16 408 
7.  8 168 

8. A 4 69 
8. B 7 140 
9. A 12 274 
9. B 6 146 

Celkem 233 4244 
 
3. Preventivní akce 
Preventivní akce byly přesunuty na příští školní rok. 
 
4. Spolupráce s veřejností 
Žáci se účastnili charitativních akcí a sbírek, a zvyšovali tak své sociální kompetence. 
Zapojili jsme se do programu „Nenech to být“ – aplikace, která funguje prostřednictvím počítače 
nebo mobilních zařízení jako schránka důvěry v případě nahlášení šikany (www.nenechtobyt.cz). 
 
Konzultační pohotovost, třídní schůzky. 
 
Naplňování preventivních aktivit bylo ověřováno vedením školy, zaznamenáváno metodikem 
prevence a shrnuto v této závěrečné zprávě. 
Nejvíce problémů bylo letos spojeno s neplněním povinností souvisejících s distanční výukou 
a omlouváním neúčastí žáků na videokonferencích. Škola požádala v jednom případě o spolupráci 
OSPOD.  
K dalším problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, 
převážně psychické formy násilí a kyberšikana, nerespektování pokynů pedagogických 
pracovníků, agresivní chování, krádež a neomluvená absence. 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. 
Školní metodik prevence se vzdělával v oblasti prevence rizikových projevů chování a předával 
ostatním vyučujícím materiály, které získal na přednáškách a seminářích.  
Pro okresního metodika prevence byl vypracován dotazník – Vyhodnocení preventivních aktivit 
za školní rok 2020/2021. 
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Příloha č. 8: Zpráva školního koordinátora EVVO  

 
I když tento rok převažovala distanční výuka, v rámci environmentální výchovy jsme nezaháleli. 
V jednotlivých hodinách, ať už online nebo prezenčně jsme si přípomínali hlavní události našich 
dějin, snažili se vyhledávat souvislosti mezi současnou pandemií a pandemiemi v historii. 
Kladli jsme zvýšený důraz na hygienické návyky, péči o zdraví a kvalitu života. V této souvislosti 
jsme také probírali nejen ekonomický dopad na život během, ale i po pandemii, co všechno 
způsobí, jaké jsou možnosti, ale hlavně změny na trhu práce. Řešili jsme i výhody a nevýhody 
očkování, typy imunity, možnosti testování – antigenní či PCR. S blížícími se prázdninami jsme 
diskutovali o úskalích cestování do letních destinací, se staršími žáky jsme rozebírali zdravotnictví 
v cizině, pojištění. Neméně důležitým tématem byla i psychická pohoda, vyrovnávání 
se se stresem, který zákonitě v tak náročné době přichází. Třídní učitelé zařazovali více 
třídnických hodin, aby se žáci lépe aklimatizovali po dlouhodobé distanční výuce. Velmi častým 
tématem byla také kyberbezpečnost, a to z důvodu vyšší intenzity práce s digitálními prostředky a 
technikou, sociálními sítěmi, autorským právem atp. 
Pandemie nám prostě životem i učivem zamíchala tak, že jsme byli nuceni jí věnovat spoustu času 
a energie. 
Nezapomněli jsme ani na tradiční sběr papíru, abychom podpořili zoologickou zahradu v Ostravě. 
Ta se také potýká s následky dlouhodobého uzavření, a proto jsme rádi, že jsme mohli alespoň 
malou částkou přispět. Za sběr papíru jsme obdrželi 3.384,00 Kč. Děkujeme všem, kteří jste papír 
přinesli, a podíleli se tak na naší pomoci. 
V posledním týdnu jsme přivítali naše známé sokolníky. Opět nám předvedli krásnou show 
s dravci, někteří z nás si mohli i určené dravce pohladit či se sami účastnili výcviku.  
Využili jsme i online soutěží k tématu Dne Země. 
Sečteno a podtrženo – EVVO aktivity probíhají stále, bez ohledu na typ výuky. Stále naše žáky 
vychováváme  v myšlení k udržitelnému rozvoji a pevně věřím, že tomu bude i nadále. 
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Příloha č. 9: Zpráva vychovatelů školní družiny 

Školní družina i v tomto školním roce pracovala s 60 žáky ve dvou odděleních, a to pod vedením 
vychovatelů Dany Baranové a Lukáše Vlčka. Jako asistentka pedagoga pracovala v družině také 
Kateřina Jasenková. Každý žák, který družinu navštěvoval, byl přijat na základě řádně vyplněné 
přihlášky, na které jsou uvedeny odchody dětí domů. Rodiče byli seznámeni s řádem školní 
družiny. 
Provoz byl rozdělen do dvou částí, první probíhala od 6:30 do 7:40 hodin, druhá část začínala 
vždy v 11:40 a končila v 16:30 hodin. Samotný provoz byl však v letošním školním roce narušen 
koronavirovou epidemií. ŠD byla vládním nařízením uzavřena někdy úplně, někdy částečně. 
Družina byla rozdělena do 3 skupin a byl omezen vzájemný kontakt. Žáci z třetí třídy měli 
distanční výuku, družinu nenavštěvovali. Od dubna nastala rotační výuka. Tehdy jsme vykonávali 
i dohled nad žáky, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v integrovaném systému. Od 17. května jsme 
mohli být v družině opět všichni dohromady. Řádně byly dodržovány pokyny ohledně nošení 
roušek i respirátorů. 
Výchovný program byl zaměřen na tyto oblasti: výchova ke zdravému životnímu stylu, posilování 
komunikačních dovedností, odpovědnost za své chování, ovládání negativních emocí, poznání 
sebe samého a uplatnění se ve skupině, formování životních postojů. Samotné aktivity 
vycházely z klíčových kompetencí a byly realizovány v oblastech pracovních, sportovních, 
výtvarných i hudebních činností. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, úzce 
spolupracujeme s rodiči a třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogy školy. 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 povědomí 
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. 
V ranní části provozu družiny jsme se zaměřovali na aktivity s menší skupinkou dětí. V odpolední 
části jsme volili nejprve odpočinkové a klidové činnosti, pak jsme nenásilnou formou prováděli 
zájmové a rekreační činnosti. 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. V uplynulém školním roce se družina účastnila těchto akcí:  návštěva parku 
a sportovního hřiště, návštěva místního obchodu“ Andulka“, diskotéka v sále (pouze v měsíci 
září), pouštění vlastnoručně vyrobených draků, soutěže ve stavění sněhových hradů, bobování 
na kopci za školou i pod hřbitovem, exkurze do stolařské dílny, nákup kapra na Vánoce, 
poznávací vycházky po obci (k daňkům, na místní hřbitov, atd.), ortopedický pochod, hry 
„Šipkovaná“, poznávání brouků, motýlů, vaření bezové šťávy, pečení preclíků, opékání špekáčků, 
osvěžování vodou. Pro žáky nižšího stupně jsme připravili Den dětí.  Aktivity, které se v důsledku 
uzavření škol neuskutečnily, budeme realizovat v příštím školním roce. 
 
 
Zpracovali: paní Dana Baranová a pan Lukáš Vlček 
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Příloha č. 10: Podpora rozvoje digitální gramotnosti se zaměřením na informační 
gramotnost  

Odpovědná osoba: Mgr. Klimešová Zuzana 
Ročníky: 1. – 9.  
Předměty, ve kterých byl projekt realizován: vybrané předměty dle učitele 
Cíl: Rozvoj digitální a informační gramotnosti žáků, používání digitální techniky ve výuce 
k vyhledávání informací, procvičování učiva, vytváření postojů, hledání souvislostí…, založení 
a využívání Google učeben 
Výstupy: Google kurzy všech předmětů, sdílená tabulka realizovaných lekcí (alespoň 
2 za čtvrtletí) 
Použitá literatura: Čapek, K.: Moderní didaktika – lexikon výukových a hodnoticích metod, 
Manuál k provozu škol od září (MŠMT), Podpora rozvoje digitální gramotnosti [online]. 2020 
[cit. 2020-09-15]. Dostupné z: https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/ 
 
Úvod 
Teoretická východiska 
Citováno: Podpora rozvoje digitální gramotnosti [online]. 2020 [cit. 2020-09-15].  
Dostupné z: https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/ 
Pojetí digitální gramotnosti je neoddělitelně provázáno s digitálními kompetencemi jako souborem 
vědomostí, dovedností a postojů, včetně příslušných způsobilostí, strategií a hodnot. Pro vymezení 
digitální gramotnosti a digitálních kompetencí je možné nalézt řadu definicí (např. dokument 
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, Digitální gramotnost dle RVP či 
evropský dokument Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.1). 
Jedním z posledních ucelených vymezení digitálních kompetencí definuje právě Rámec 
digitálních kompetencí DigComp 2.0, resp. DigComp 2.1. DigComp 2.1 člení digitální 
kompetence do pěti hlavních oblastí, přičemž každá se dále člení na dílčí kompetence: 

1. Informační a datová gramotnost 
2. Komunikace a kolaborace 
3. Tvorba digitálního obsahu 
4. Bezpečnost 
5. Řešení problémů 

Informační gramotnost je tedy jednou ze složek digitální gramotnosti. Ve stručnosti lze říci, že je 
to jakákoliv činnost žáků, kteří používají digitální technologie ke zjištění nových poznatků, 
k ověření stávajících poznatků a k jiným činnostem, při kterých dochází k seberozvoji. 
 
Informační a datová gramotnost je schopnost formulovat informační potřeby, lokalizovat 
a získávat digitální data, informace a obsah, posuzovat relevanci zdroje a jeho obsahu, ukládat, 
spravovat a organizovat data, informace a obsah v digitálním prostředí. A co do ní patří? 

1. Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu.  
• Formulovat informační potřeby, hledat data, informace a obsah v digitálním prostředí, 

získat přístup k nim a navigovat mezi nimi.  
• Vytvářet a aktualizovat osobní strategie vyhledávání. 

2. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu.  
• Analyzovat, porovnávat a kriticky hodnotit důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, 

informací a digitálního obsahu.  
• Analyzovat, interpretovat a kriticky vyhodnocovat data, informace a digitální obsah. 

3. Správa dat, informací a obsahu.  
• Spravovat data, informace a obsah v digitálním prostředí.  
• Organizovat a zpracovávat je ve strukturovaném prostředí. 
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Aktivity projektu 
V průběhu měsíce září byly vytvořeny Google učebny pro všechny předměty na nižším a vyšším 
stupni. Učitelé nižších ročníků byli proškoleni, jak učebnu používat. Všichni učitelé byli 
seznámeni s novinkami v Google prostředí (hodnocení, dokumenty, Jamboard, prezentace, 
tabulky…). 
Učitelé byli proškoleni v rámci projektu Digi 2 a seznámeni s různými online nástroji, které 
usnadňují a obohacují práci v distanční výuce. Školení a individuální konzultace probíhaly 
v průběhu celého roku. 
Na začátku října byla vytvořena sdílená tabulka realizovaných aktivit, do které každý učitel 
nižšího a vyššího stupně v každém čtvrtletí zaznamenal, jakým způsobem přispěl k rozvoji 
digitální nebo informační gramotnosti. Do tabulky bylo zapsáno cca 350 různých aktivit, které 
vedly k inspiraci a motivaci ostatních učitelů. 
 
Byly realizovány tyto aktivity: 

- Google formuláře: byly vytvořeny testy nebo materiály k rozvoji čtenářské gramotnosti 
s okamžitou zpětnou vazbou,  

- anotace fotografie: na pořízené fotografie žáci dopisovali chybějící informace, svou práci 
sdíleli s ostatními spolužáky, 

- PicCollage: aplikace, ve které žáci vytvářeli plakáty, 
- Liveworksheets.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní pracovní listy 

s okamžitou zpětnou vazbou, nástroj byl také využíván pro okamžitou zpětnou vazbu 
v distanční výuce, 

- Wordwall.net: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení 
pro efektivní procvičování probraného učiva, 

- Socrative.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli on-line cvičení nebo testy, 
nástroj byl také využíván pro okamžitou zpětnou vazbu v distanční výuce, 

- Inigma a Color Pencil: vyhledávání obrázků a zakreslování pomocí Color Pencil, 
- práce s informacemi: žáci vyhledávali informace na internetu, doplňovali předem 

vytvořenou tabulku, 
- QR kódy: žáci získávali informace z QR kódů a zapisovali je do připravené tabulky, 
- Timeline: aplikace, ve které žáci chronologicky seřazovali projevy podzimu, 
- Kahoot.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení 

pro efektivní procvičování probraného učiva, 
- Quizlet.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení 

pro efektivní procvičování probraného učiva, 
- video: učitelé vytvářeli edukační videa k podpoře distanční výuky (nácvik psaní, 

matematické operace, vysvětlování pravopisných jevů…), 
- dokument: učitelé tvořili vlastní pracovní listy v google dokumentech, které sdíleli žákům 

k doplňování, 
- iMovie: aplikace, ve které učitelé vytvářeli a editovali edukační materiály pro podporu 

distanční výuky, 
- Flippitty.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli únikové hry k procvičování 

učiva, 
- Padlet.com: elektronická nástěnka, která sloužila žákům ke sdílení zadaných úkolů, 
- Quizizz.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení 

pro efektivní procvičování probraného učiva, 
- Jamboard: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní prezentaci jako podporu 

distanční výuky, 
- Learningapps.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení 

pro efektivní procvičování probraného učiva, 
- Poplet: aplikace, ve které žáci vytvářeli pojmové mapy, 
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- mathisfun.com: webová aplikace, ve které žáci vytvářeli 3D modely těles, 
- Khanova škola: soubor videí, která žáci používali pro pochopení nového učiva, 
- Hot Potatoes: aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní on-line cvičení pro efektivní 

procvičování probraného učiva, 
- NearPod.com: webová aplikace, ve které učitelé vytvářeli interaktivní prezentace 

pro seznámení s novým učivem, 
- Desmos: aplikace, ve které si žáci procvičovali čtení a tvorbu grafů. 

 

Závěr 
Hlavním přínosem projektu bylo vytvoření Google učeben pro všechny ročníky, rozvoj digitální 
gramotnosti všech pedagogů a žáků a efektivnější využívání iPadů a telefonů ve výuce. Z výčtu 
činností ze sdílené tabulky zapsané jednotlivými učiteli je patrné, že aktivity byly rozmanité 
a vedly k dosažení cíle a že budou i v dalších letech inspirací při plnění digitálních kompetencí 
ve výuce. Aktivity se nezaměřovaly jen na informační gramotnost, ale plnily i výstupy všech 
podoblastí digitálních kompetencí, jako např. komunikace a kolaborace, tvorba digitálního obsahu, 
bezpečnost a řešení problému. 
Tomuto celoročnímu projektu „přispěla“ zejména distanční výuka, kvůli které se učitelé museli 
naučit ovládat mnohé digitální nástroje, které by v prezenční výuce pravděpodobně nevyužívali.  
Cílem projektu byla podpora rozvoje digitální gramotnosti se zaměřením na informační 
gramotnost. Tímto celoročním projektem byli pedagogové průběžně připravováni na změnu RVP. 
Na konci projektu proběhla aktualizace ŠVP, ve které se objevily nově vytvořené výstupy 
zaměřené na digitální kompetence žáků. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Zuzana Klimešová 
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Příloha č. 11: Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ 
 

9. A třída 

Střední škola Obor 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Informační technologie 

Střední škola technická, Opava Nástrojař 

Slezské gymnázium, Opava Gymnázium 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Informační technologie 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Masér sportovní a rekondiční 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Geodezie a katastr nemovitostí 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Fotograf 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Ekonomické lyceum 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Marketing a logistika 

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

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

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

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

Střední škola technická, Opava Strojní mechanik – zámečník  

Střední průmyslová škola stavební, Opava Pozemní stavitelství a architektura 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Obchodní akademie 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Ekonomické lyceum 

Slezské gymnázium, Opava Gymnázium 

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

Slezské gymnázium, Opava Gymnázium 

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

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Chemik operátor 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava Kuchař – číšník  
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9. B třída 

Střední škola Obor 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Pozemní stavitelství a architektura 

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava Operátor v polygrafii 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov Ekonomika a podnikání 

Střední škola teleinformatiky, Ostrava Informační a komunikační technologie 

Gymnázium, Krnov  Gymnázium 

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava Multimediální a reklamní tvorba 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Autotronik 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Střední odborné učiliště stavební, Opava Instalatér 

Bezpečnostně právní akademie, Ostrava Bezpečnostně právní činnost 

Střední škola technická, Opava Stravovací a ubytovací služby 

Slezské gymnázium, Opava Gymnázium 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava Operátor v polygrafii 

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

Střední škola průmyslová, Krnov Truhlářské, uměleckořemeslné a 
restaurátorské práce 

Střední škola technická, Opava Nástrojař 

Střední odborné učiliště stavební, Opava Instalatér 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Agropodnikání 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Stavebnictví 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Fotograf 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Obchodní akademie 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Stavebnictví 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Stavebnictví 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Zahradník 

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Informační technologie 

Střední odborné učiliště stavební, Opava Instalatér 
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Příloha č. 12: Obrazová příloha 

 



76 
 



77 
 

Natálii Halškové

za  3.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

0. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu

Martinu Klimešovi

za  1.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

1. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu
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Anně Kupčíkové

za  2.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

3. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu

Laile Saalem

za  2.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

0. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu
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Věře Samolejové

za  1.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

3. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu

Jasmíně Vaňkové

za  1.  místo
v on-line okresním kole

soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2021
RECITACE JEDNOTLIVCŮ

2. kategorie

V Opavě 30. dubna 2021 ….......................................

za porotu
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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 2020 do 31. prosince 2020: 
 
Počet podaných žádostí o informace: 0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu  
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

Nejsou 

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

Nebyly žádné výdaje 

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

Nebyly poskytnuty 
žádné licence 

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

Nebyly podány žádné 
stížnosti 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Štítině, 26. 02. 2021                                            Mgr. Daniel Matyášek 
                  ředitel školy 
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