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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. Martina Černá 

Výchovný poradce: PaedDr. Ludmila Hulvová 

Školní metodik prevence: Mgr. Petr Drkal 

Školní koordinátor EVVO: ----------------------- 

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 2021/2022 byla ve škole celkem 3 oddělení mateřské školy, 8 tříd 1. stupně, 
7 tříd 2. stupně a 2 oddělení školní družiny.  
 
Součásti školy        

 

Školská zařízení IZO Nejvyšší 
povolený počet  

Stav              
k 31. 01. 2022 

Stav              
k 30. 06. 2022 

Základní škola 102432741 350 žáků 287 žáků 290 žáků 
Mateřská škola 107628961 60 dětí 60 dětí 60 dětí 
Školní družina 120003791 60 žáků 60 žáků 60 žáků 
Výdejna stravy 120003805 340 stravovaných 306 stravovaných 306 stravovaných 
 

Čtyři žáci 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. 
 
 

Skladba žáků dle bydliště 
 

 

36

12

48

34

9
8

134

9

Statistika dle místa trvalého bydliště k 30. 06. 2022

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. Škola využívá 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 2021/2022 byla platforma Google Classroom 
využívána všemi žáky nižšího i vyššího stupně v prezenční i distanční výuce, slouží také jako 
digitální portfolio, bude využívána i v následujícím školním roce. 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. Pro pedagogické pracovníky je k dispozici licence balíku 
Office 365.  

ICT vybavení 
 Celkem z toho pro žáky z toho pro zaměstnance 
Pracovní stanice 78 43 35 
Tablety 212 181 31 
Dataprojektory 23 23 
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 bylo zakoupeno 
15 ks Micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování, 15 ks stavebnice Nezha Inventor’s 
Kit, 10 ks Sphero Bolt, 10 ks mBott2, 6 ks iRobot Root - výuková sada, 6 ks Blue-Bot 
beruška. Pro podporu výuky přírodovědné gramotnosti s důrazem na rozvoj digitálních 
kompetencí bylo zakoupeno 10 ks Go Direct nerezový teploměr, 5 ks Easi-Scope bezdrátový 
mikroskop. Pro výuku informatiky a jiných předmětů je k dispozici také sada 15 ks ozobotů. 
Pro potřeby znevýhodněných žáků byly zakoupeny 3 ks notebooků Lenovo ThinkBooks. 
  
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 pedagogickým pracovníkům notebooky a pevná PC stanice. 
K výuce jsou často využívány projektor, plátno a interaktivní tabule, televize a interaktivní 
programy. Pro podporu IT vzdělávání jsou k dispozici tablety a robotické stavebnice (např. 
BeeBot). Nově byl zakoupeno: 1 ks notebook Lenovo ThinkBook, herní bezdrátová myš 
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(Gaming Shapeshifter), robotická hračka (inteligentní vláček), tablet Lenovo, digitální 
mikroskop a výukový software (sada programů Logo).  
 
V rámci prázdninových oprav a údržby se vyměnila podlahová krytina ve všech třídách a byly 
dodány volně ložené koberce. Byly instalovány skříně a ochranné kryty na radiátory. 
MŠ splňuje hygienické normy instalací úložného systému pro matrace, lůžkoviny a pyžama 
dětí. 
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.  
 
Herna školní družiny je vybavena projektorem, plátnem, počítačem a Wifi-konzolí Nintendo 
(software), reproduktory a zesilovačem, keramickou tabulí.  
 
Základní i mateřská škola jsou dále vybaveny audiovizuální technikou (analogová kamera, 
digitální kamery, stativ, digitální fotoaparáty, monokulární mikroskop s křížovým vodičem 
preparátu a digitální kamerou, CD přehrávače, DVD přehrávače, digitální záznamník, videa, 
televize, televizní karta, hardware a software).  
Na dobré úrovni je vybavení kopírovací a tiskařskou technikou. Základní škola má v nájmu 
multifunkční kopírovací stroj – Ineo+308 a mateřská škola kopírovací stroj Ineo 224. Oba 
stroje umožňují černobílý i barevný tisk, skenování dokumentů, různé způsoby skládání 
dopisů, sešívání nebo děrování. 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.   
 
Výdejna stravy je vybavena nerezovým gastro nábytkem, lednicí, myčkou na nádobí 
a potřebným gastro vybavením.  
 
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. 
 
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. K dispozici je automat s chlazenými 
nápoji. 
V letošním školním roce proběhla rekonstrukce tělocvičny, která byla spolufinancována 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 
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Předmětem podpory bylo zateplení obvodového pláště tělocvičny, včetně výměny otvorových 
výplní tělocvičny. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. 
Celkové způsobilé výdaje činily 3.605.494,00 Kč. Z toho dotace EU byla 2.523.846,00 Kč 
a příspěvek zřizovatele byl 1.081.648,00 Kč. Ve vnitřních prostorách se nevyhovující dveře 
nahradily novými (některé z nich jsou protipožární), celková částka byla 371.261,00 Kč. 
Rovněž byly nainstalovány ochranné sítě do oken tělocvičny. 
 
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 
prezentace školy je realizována prostřednictvím redakčního systému Wordpress. Stránky jsou 
tak rozděleny do struktury, která vyhovuje provozu školy a informovanosti rodičů 
a veřejnosti. Systém Bakaláři je využíván jako hlavní komunikační kanál mezi školou, žáky 
a rodiči. Pro rodiče je na chodbě školy přístupný veřejný terminál pro přihlášení do tohoto 
systému. Škola informuje o záležitostech ve správním řízení i prostřednictvím úřední desky. 
 
Z krajských prostředků ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) jsme pořídili učebnice pro žáky, 
učebnice a učební pomůcky pro žáky s PO, pomůcky do tělesné výchovy (florbalové hole, 
rozlišovací dresy, baseballové pálky, gymnastické obruče, ringo kroužky, Advantage Kit 
tréninková agility sada, RinoGym – prudký náklon). V rámci nákladů na pořízení drobného 
dlouhodobého majetku byly realizovány nákupy PC žákovských sestav, notebooku 
pro potřeby MŠ, notebooku pro potřeby ZŠ, dataprojektorů, webových kamer, reproduktorů 
a zesilovače, nabíjecích stolních skříní, myší a klávesnic, UnFi přístupových bodů pro šíření 
internetu, switche, nabíjejících a synchronizačních kabelů. Toto vše bylo soutěženo v rámci 
VZMR v celkové hodnotě 720.555,00 Kč. Z provozní dotace byla uhrazena částka 284.601,98 
Kč (doplatek z ONIV nákladů ve výši 435.953,02 Kč).  
 
Z dotačního titulu „Inovace ve výuce III.“ bylo zakoupeno 30 ks tabletů iPad a 2 ks Apple 
pencil. 
 
Původní server z roku 2011 již nebyl schopen vykonávat svou činnost. Z důvodu havarijního 
stavu došlo k zakoupení nového serveru včetně jeho sestavení a zahoření, migrace dat 
a aplikací, zajištění plného přechodu systému Bakaláři a nastavení zálohování. Server byl 
financován z investiční fondu ve výši 188.403,05 Kč. 
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V rámci celoročních a prázdninových oprav a údržby bylo mj. realizováno:  
 

• čerpání a odvoz fekálií z ČOV,  
• čištění  a kontrola spalinových cest, 
• dodávka a montáž krytů topení a skříní do MŠ, 
• dodávka a položení koberců ve 2 kancelářích školy,  
• dodávka a přesklení výplně vstupních dveří ZŠ, 
• deratizační práce, 
• elektro práce, 
• instalace ochranných sítí do oken v tělocvičně, 
• instalatérské práce, 
• malířské a natěračské práce, 
• měření těsnosti průmyslového plynovodu DN 80, 
• montáž podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu ve 4 kmenových třídách v MŠ, 
• natažení VGA kabeláže, 
• oprava čisticího stroje WIRBEL, 
• oprava dataprojektoru, 
• oprava křovinořezu, 
• oprava myčky ve výdejně stravy, 
• oprava notebooku HP, 
• opravy obkladů WC v 2. NP, 
• oprava okapových žlabů a svodů, 
• oprava poruchové signalizace, 
• oprava střechy školy,  
• oprava tělocvičných zařízení a nářadí, 
• oprava vysavače v MŠ, 
• opravy tělocvičného zařízení po OTK, 
• opravy po revizi elektro, 
• OTK hracích prvků hřiště MŠ, 
• pronájem vysokozdvižné plošiny pro mytí oken a čištění okapů, 
• sadové úpravy,  
• servis a údržba klimatizačních jednotek,  
• 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, kopírovací technika, hrací prvky MŠ, kanalizační systém), 

• strojové čištění koberců v ZŠ, 
• vyčištění 18 ks dataprojektorů, 
• výmalba tělocvičny,  
• výměna lampy některých dataprojektorů, 
• výměna vnitřních dveří v MŠ (3x) a v tělocvičně (2x vstupní dveře a 2x nářaďovna), 
• zednické práce –  oprava omítek, výměna 3 ks zárubní v MŠ, zvednutí překladu 

při vstupu do velké nářaďovny, zazdění oken do malého salónku – sádrokartonová 
deska. 



10 
 

ČÁST II 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 

 
Přehled oborů základního vzdělávání 
 

79-01-C/01 Základní škola 
 

Forma vzdělávání: denní Délka vzdělávání: 9 roků 
 

 
 
 
 

Vzdělávací programy 
      

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

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

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob  
k 30. 09. 2021 

Průměrný 
přepočtený počet 
za 1.-3. Q. 2021            

Průměrný 
přepočtený počet 
za 1.-2. Q. 2022            

Pedagogičtí zaměstnanci 
z toho externí zaměstnanci 

33 28,5514 30,0813 
0 0,0000 0,0000 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 8,1358 8,1250 
2 1,8322 1,6250 

Celkem  42 36,6872 38,2063 
Vyplněno podle čtvrtletního výkazu P 1-04 
 
Ředitel školy:                  Mgr. Daniel Matyášek 
Zástupce ředitele školy:    Mgr. Martina Černá 
Výchovná poradkyně:      PaedDr. Ludmila Hulvová 
Třídní učitelé: 
 1. A třída Mgr. Zuzana Řimáková  
 1. B třída Mgr. Lenka Korábová 
 2. A třída Mgr. Kateřina Grussmannová 
 2. B třída Mgr. Veronika Čížová 
 3. třída Mgr. Eva Martínková 
 4. třída Mgr. Jana Galová 
 5. A třída Mgr. Bc. Michaela Strýčková 
 5. B třída Mgr. Monika Kokošková 
 6. A třída  Mgr. Hana Gaideczková 
 6. B třída  Mgr. Petr Drkal 
 7. A třída Mgr. Marie Nevludová 
 7. B třída Mgr. Kristýna Havelková, p. Michaela Maretová od 01. 11. 
 8. třída Mgr. Zuzana Klimešová 
 9. A třída Mgr. Jana Slimáčková 
 9. B třída Mgr. Michal Schreier 
Bez třídnictví:  Ing. Kateřina Balcarová 
 Mgr. Alexandra Hoňková 
 Mgr. Hana Richterová 
 Ing. Jiřina Staňurová 
 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 
  Bc. Michaela Škumátová od 01. 03.                      
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Nepedagogičtí zaměstnanci:   
 Ing. Kateřina Balcarová – vedoucí ekonomicko-správního oddělení 
 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 
 paní Kateřina Jasenková – školní asistent v MŠ 
 paní Hana Paroulková – správce víceúčelového zařízení 
 
 
 

Údaje o zaměstnancích k 01. 09. 2021 

Druh školského zařízení Počet zaměstnanců celkem 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 32 27,6612 
Mateřská škola 6 6,0000 
Školní družina 2 1,8386 
Výdejna stravy 2 1,6250 
Celkem 42 37,1248 
 
 
 

Druh školského 
zařízení 

Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 
Fyzické 
osoby Úvazek Fyzické osoby Úvazek 

Základní škola 26 22,1612 6 5,5000 
Mateřská škola 5 5,0000 1 1,0000 
Školní družina 2 1,8386 0 0,0000 
Výdejna stravy 0 0,0000 2 1,6250 
Celkem 33 28,9998 9 8,1250 
 
 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
42 34 8 
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Údaje o pedagogických pracovnících k 01. 09. 2021 

Druh školského zařízení Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 26 22,1612 
Mateřská škola 5 5,0000 
Školní družina 2 1,8386 
Celkem 33 28,9998 
 

Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitel prvního stupně základní školy  17 8,8586 
Učitel druhého stupně základní školy  17 12,4151 
Učitel mateřské školy  5 5,0000 
Asistent pedagoga  2 0,8875 
Vychovatel  2 1,8386 
Učitel náboženství  0 0,0000 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
33 26 7 

 

 
 
 
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 
 
K 01. 09. 2021 z 33 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. 
Z 26 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 25 zaměstnanců.  
Z 5 pedagogických pracovníků mateřské školy všichni splňují požadavek odborné kvalifikace 
dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.                                                                                  
Z 2 pedagogických pracovníků školní družiny všichni splňují požadavek odborné kvalifikace 
dle § 16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  
 
 
 

77%

17%
6%

ZŠ

MŠ

ŠD

21%

79%

Muži

Ženy
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K 30. 06. 2022 z 33 pedagogických pracovníků splňovalo 31 předpoklady pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů.   
Z 26 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.  
Z 5 pedagogických pracovníků mateřské školy všichni splňují požadavek odborné kvalifikace 
dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.                                                                                  
Z 2 pedagogických pracovníků školní družiny oba splňují požadavek odborné kvalifikace dle 
§ 16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  
 
 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 01. 09. 2021 

Druh školského zařízení Počet nepedagogických pracovníků 
Fyzické osoby Přepočtený počet 

Základní škola 6 5,5000 
Mateřská škola 1 1,0000 
Školní jídelna – výdejna stravy 2 1,6250 
Celkem 9 8,1250 
 
 

Fyzické osoby Ženy Muži 
9 8 1 
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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. 2021 

Počet 
zapisovaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet 1. tříd 
k 01. 09. 2022 

350 2 36 11 27 1 
 
Během zápisu, který proběhl 12. 04. 2022, podalo žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 26 
zákonných zástupců dětí. 
Zákonní zástupci 3 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky a na základě 
doporučení dětského lékaře a odborného posouzení PPP jim byla odložena školní docházka 
již během zápisu.  
Zákonní zástupci 2 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky, avšak tato žádost 
nebyla doplněna zákonnými doklady (vyjádření dětského lékaře a odborného posouzení PPP), 
z tohoto důvodu bylo přerušeno správní řízení.  
 
Po ročním odkladu povinné školní docházky nastoupí 5 dětí, jejichž zákonní zástupci letos 
nepodali žádost o přijetí (byly přijaty v loňském roce a dodatečně bylo žádáno o odklad 
povinné školní docházky). 
 
Zapisovaných dětí bylo 36, z toho 11 po odkladu, včetně těch, jejichž zákonní zástupci podali 
žádost v loňském roce mimo naši základní školu. 
 
Přijato k základnímu vzdělávání bylo 30 dětí. Jeden zapisovaný byl převeden do jiné školy. 
 
Po ukončení zápisu podali zákonní zástupci 3 dětí žádost o odklad školní docházky a všem 
bylo po splnění podmínek daných zákonem vyhověno. 
 
Do 1. třídy ve školním roce 2022/2023 nastoupí 27 žáků, z toho 11 po odkladu. 
19 žáků je spádové oblasti, 8 žáků přichází z obcí mimo spádový obvod (Háj ve Slezsku – 5, 
Kravaře – 1, Mokré Lazce – 1, Opava – 1). 
 
Fyzický stav bude činit 27 žáků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

Kapacita MŠ Počet tříd 
k 01. 09. 2021 

Počet 
zapsaných dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 01. 09. 2022 

Počet volných 
míst 

60 3 60 14 3 0 
 
Stav před zápisem 

Kapacita MŠ Počet 
zapsaných dětí 

Počet 
odcházejících 

dětí do ZŠ 

Počet volných 
míst 

60 60 14 14 
 
K zápisu, který proběhl 05. 05. 2022, se dostavilo 33 dětí, jejichž zákonní zástupci podali 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. U dvou žádostí došlo ke stažení ze strany 
zákonných zástupců před vyhodnocením zápisu. Posuzováno bylo tedy 31 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 2022/2023. Přijato bylo 14 dětí, 
všechny ze spádové oblasti. 
Celkově nebylo vyhověno 17 žádostem, z toho 8 ze spádové oblasti.  
 
Do mateřské školy ve školním roce 2022/2023 nastoupí 14 dětí. 

 
Kapacita školy Počet tříd 

k 01. 09. 2022 
Počet 

zapsaných dětí 
Počet 

přijatých dětí 
Počet volných 

míst 
60 3 60 14 0 
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ČÁST V 

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Pojetí základního vzdělávání 
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou 
etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků, a to ve dvou obsahově, 
organizačně a didakticky navazujících stupních. 
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního 
vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. 
Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů 
každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných 
a mimořádně nadaných). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem 
a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě 
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. 
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které 
jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému 
a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností 
občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno 
na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti 
vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody 
práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly 
či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. 
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí. 
Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů 
každého žáka, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje, aby 
se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně 
s využitím podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. 
K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání všech žáků. Hodnocení žáků 
musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních 
změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat 
úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim 
umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života 
se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti. 
 
Cíle základního vzdělávání 
Na začátku školního roku vyučující jednotlivých předmětů vytváří tematický plán vycházející 
z ŠVP. Ten je k dispozici všem vyučujícím na sdíleném disku. Je oporou zejména pro nově 
příchozí pedagogy a pro plánování mezipředmětových vztahů. V letošním školním roce 
přibyly do tematických plánů také nově vytvořené digitální kompetence. 
Na konci každého školního roku žáci jednotlivých tříd a předmětů vypracovávají závěrečné 
evaluační testy, které ukazují, do jaké míry žáci zvládli stanovené cíle jednotlivých předmětů. 
Učitelé testy obměňují jen miminálně, vždy však v souladu s výstupy v ŠVP. Změnami 
v posledních dvou letech jsme reagovali zejména na covidou situaci, ve které se některé 
výstupy redukovaly nebo vypustily. Toto testování se týká žáků 5. až 9. tříd v předmětech 
naukového charakteru. Důraz je kladen zejména na výstupy 5. a 9. ročníku. 
Všechny testy má k dispozici koordinátorka ŠVP Mgr. Zuzana Klimešová. Jsou převedeny 
do elektronické podoby – google dokumenty, testy v aplikacích socrative.com nebo google 
formuláře. Testování provádí učitel daného předmětu, následně test opraví, výsledky převede 
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do procentuální úspěšnosti a zašle koordinátorce ŠVP se stručným vyhodnocením silných 
a slabých stránek z hlediska vědomostí žáků a s vyhodnocením problémových oblastí 
vytyčených cílů v ŠVP. Poté jsou žáci seznámeni s opravenými a vyhodnocenými testy, 
učitelé provádějí s žáky rozbor výsledků. 
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 je uveden pouze pro orientační 
sledování trendu třídy v několika po sobě jdoucích ročnících. 
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 6 této výroční zprávy. 
 
V tomto školním roce se 5. a 9. ročníky zúčastnily také testování ČŠI. Testování proběhlo 
ve dvou termínech, v září a v červnu. V září se porovnávaly výsledky všech přihlášených škol 
z předmětů M, Čj a Aj, v červnu jen z M a Čj. Výsledky korespondovaly s výsledky interních 
evaluačních testů školy.  
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 5 této výroční zprávy. 
 
Průběh vzdělávání 
Na začátku školního roku je vytvořen plán hospitačních činností. Všichni pedagogičtí 
zaměstnanci jsou s ním seznámeni. Průběh vzdělávání je po celý školní rok sledován 
v hospitovaných hodinách, kterých se účastní zejména ředitel a zástupce ředitele. Ředitel 
a zástupce ředitele se zaměřují na tyto parametry: 

- přípravu vyučujícího a žáků na hodinu, 
- stavbu vyučovací hodiny, 
- používané metody a formy výuky, 
- dosažení stanovených cílů vyučovací jednotky, 
- úroveň odborných znalostí a pedagogické odbornosti, 
- vztah učitele k žákům a naopak, 
- kvalitu a rozsah probíraného učiva s ohledem na tematický plán a ŠVP, 
- vhodné využívání didaktických pomůcek a ICT techniky,  
- dodržování základních pedagogických zásad vzdělávání,  
- vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  
- respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků,  
- konkretizaci cílů ve sledované výuce a návaznost probíraného učiva na předcházející 

témata,  
- plnění průřezových témat a jednotlivých klíčových kompetencí.  

S hospitovanými vyučujícími je vždy proveden rozbor proběhlé hodiny a je sepsán záznam 
o hospitaci. Seznam hospitací je uveden v třídní knize. 
Průběh vzdělávání také pozitivně ovlivňuje tandemová a párová výuka, která probíhá 
dle potřeb ve všech ročnících a třídách. Je financována z dotačních titulů. 
Žáci s SVP, jimž poskytujeme pedagogickou intervenci, jsou vedeni ve sdílené třídní knize, 
do které dyslektické asistentky zapisují téma hodiny. Pedagogická intervence probíhá mimo 
rozvrh žáků. Všichni učitelé jsou informováni o žácích s podpůrným opatřením a přihlížejí 
k jejich obtížím. 
 
Aktualizace ŠVP 
V uplynulém školním roce jsme plnili výstupy dle aktualizovaného ŠVP, které reagovalo 
na  změny v RVP. 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 
v minulém školním roce, větší změny se týkaly nového obsahu předmětu Informatika (dříve 
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Informační a komunikační technologie) a integrace digitálních kompetencí do všech ostatních 
předmětů. Informatiku jsme v uplynulém školním roce tedy nově učili od 4. až do 9. ročníku 
(1 hodina týdně). Ke změně došlo ve všech ročnících, proto jsme využili možnosti tzv. 
přechodného období, ve kterém se přihlíží k dovednostem žáků, kteří obsah nové informatiky 
neabsolvovali v celém rozsahu.  
Nově jsme také do našeho ŠVP začlenili digitální kompetence, které jsou uplatňovány 
v ostatních předmětech dle návrhů jednotlivých vyučujících. Po celý školní rok jsme sledovali 
jejich plnění, ale také problémy, na které budeme reagovat v další aktualizaci ŠVP. Digitální 
kompetence se v uplynulém školním roce podařilo zrealizovat na 70 %.  
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ČÁST VI 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Prospěch žáků na základní škole 

 1. pololetí 2021/2022 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměrná známka 

1. A 16 16 0 0 0 1,000 
1. B 15 15 0 0 0 1,000 
2. A 14 14 0 0 0 1,184 
2. B 16 16 0 0 0 1,009 
3.  20 17 3 0 0 1,106 
4.  28 26 2 0 0 1,096 

5. A 16 14 2 0 0 1,144 
5. B 15 12 3 0 0 1,307 

Celkem na 1. st. 140 130 10 0 0 1,106 
6. A 18 7 11 0 0 1,512 
6. B 18 8 9 0 1 1,586 
7. A 21 10 10 1 0 1,543 
7. B 25 9 16 0 0 1,507 
8.  23 10 13 0 0 1,539 

9. A 19 6 13 0 0 1,602 
9. B 23 16 6 1 0 1,418 

Celkem na 2. st. 147 66 78 2 1 1,338 
 

 
 
 
 

Celkový průměrný prospěch        1,381 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 196 
prospěl 88 
neprospěl 2 
nehodnocen 1 

1. stupeň 
vyznamenání

45,30%

2. stupeň 
vyznamenání

23,00%

1. stupeň prospělo
3,48%

2. stupeň prospělo
27,18%

Neprospělo
0,69%

Nehodnocen
0,35%
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   2. pololetí 2021/2022 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměrná známka 

1. A 15 15 0 0 0 1,048 
1. B 15 15 0 0 0 1,000 
2. A 14 11 3 0 0 1,235 
2. B 16 16 0 0 0 1,063 
3.  21 19 2 0 0 1,131 
4.  27 25 2 0 0 1,133 

5. A 16 14 2 0 0 1,169 
5. B 14 10 4 0 0 1,360 

Celkem na 1. st. 138 125 13 0 0 1,142 
6. A 18 10 8 0 0 1,500 
6. B 19 7 12 0 0 1,687 
7. A 21 10 11 0 0 1,495 
7. B 25 9 16 0 0 1,469 
8.  23 12 11 0 0 1,443 

9. A 19 5 14 0 0 1,711 
9. B 23 13 9 1 0 1,571 

Celkem na 2. st. 148 66 81 1 0 1,554 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Celkový průměrný prospěch        1,411 

Stupeň  
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 191 
prospěl 94 
neprospěl 1 
nehodnocen 0 

1. stupeň 
vyznamenání

43,71%
2. stupeň 

vyznamenán
23,08%

1. stupeň prospělo
4,54%

2. stupeň prospělo
28,32%

Neprospělo
0,35%

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 8 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 28 

Střední vzdělání s výučním listem 5 

Střední vzdělání 1 

Neumístěno 0 

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

42 
0 

Počet žáků celkem 42 
           
              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 5 0 
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 
 

8 žáků
19,05%

28 žáků
66,67%

5 žáků
11,90%1 žák

2,38%

Gymnázia

Střední vzdělávání s
maturitní zkouškou

Střední vzdělávání s
výučním listem

Střední vzdělávání
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Údaje o zameškaných hodinách 

1. pololetí 2021/2022 

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 16 995 0 62,188 0,000 
1. B 15 641 0 42,733 0,000 
2. A 14 1166 0 83,286 0,000 
2. B 16 1093 0 68,313 0,000 
3. 20 1199 0 57,095 0,000 
4.  28 1805 0 64,464 0,000 

5. A 16 946 0 59,125 0,000 
5. B 15 1052 0 70,133 0,000 
6. A 18 1561 0 86,722 0,000 
6. B 18 1422 0 74,842 0,000 
7. A 21 879 0 41,857 0,000 
7. B 25 2204 0 88,160 0,000 
8.  23 2275 0 98,913 0,000 

9. A 19 1265 0 66,579 0,000 
9. B 23 2065 0 89,783 0,000 
 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
omluvených 20568 71,666 
neomluvených 0 0,000 
 
2. pololetí 2021/2022  

Ročník Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr omluvené 
absence na žáka 

Průměr neomluvené 
absence na žáka 

1. A 15 1042 0 69,467 0,000 
1. B 15 823 0 54,867 0,000 
2. A 14 843 0 60,214 0,000 
2. B 16 721 0 45,063 0,000 
3. 21 1604 0 76,381 0,000 
4.  27 1547 0 57,296 0,000 

5. A 16 934 0 58,375 0,000 
5. B 14 1117 0 79,786 0,000 
6. A 18 1351 0 75,056 0,000 
6. B 19 1470 0 77,368 0,000 
7. A 21 1304 0 62,095 0,000 
7. B 25 2097 0 83,880 0,000 
8.  23 2442 0 106,174 0,000 

9. A 19 1620 0 85,263 0,000 
9. B 23 3001 0 130,478 0,000 
 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
omluvených 21916 76,629 
neomluvených 0 0,000 
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Výchovná opatření  

Kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Napomenutí třídního učitele 11 15 
Důtka třídního učitele 7 11 
Důtka ředitele školy 1 0 
 
Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 149 199 
Pochvala ředitele školy 6 29 
Dárkový poukaz 0 20 
 
Počet žáků se sníženou známkou z chování 

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

2. 0 0 0,000% 
3. 0 0 0,000% 

 
Údaje o integrovaných žácích 

Celkem bylo k 31. 01. 2021 evidováno ve škole 33 žáků s SVP (2 žáci s požadavkem 
na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT – AP). Celkem bylo k 30. 06. 2021 evidováno 
ve škole 39 žáků s SVP (2 žáci s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT – AP). 
  
Podle doporučení poradenského pracoviště mají žáci vypracovaný IVP a procházejí 
reedukací. S těmito žáky v rámci pedagogické intervence pracovaly v 7 pracovních 
skupinách: Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Eva Martínková, Mgr. Jana Galová, Mgr. Jana 
Slimáčková, Mgr. Zuzana Klimešová, PaedDr. Ludmila Hulvová 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. 2022 
Vývojové poruchy chování 0 2 
Vady řeči  3 3 
Lehké mentální postižení 1 1 
Tělesné postižení  1 1 
Vývojové poruchy učení 10 12 
Jiné SVP 2 1 
Celkem 17 20 
 
Stupeň podpůrného opatření Stav k 31. 01. 2021 Stav k 30. 06. 2022 
Stupeň PO 1 16 19 
Stupeň PO 2 14 17 
Stupeň PO 3 3 3 
Stupeň PO 4 0 0 
Stupeň PO 5 0 0 
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Testování žáků  

V letošním školním roce proběhla dvě zjišťování výsledků vzdělávání žáků v rámci 
dobrovolného certifikovaného testování prostřednictvím inspekčního systému elektronického 
testování InspIS SET se zaměřením  na výsledky žáků 5. a 9. ročníků základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  

1) Zjišťování výsledků vzdělávání podzim 2021 
2) Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 

Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 5 této výroční zprávy. 
  
Škola dále testovala žáky 5.–9. třídy v rámci tzv. závěrečných evaluačních testů, které 
vypracovali jednotliví vyučující vybraných předmětů.  
Hodnocení výsledků je součástí přílohy č. 6 této výroční zprávy.  
 
 
Podpora výchovně-vzdělávacích cílů vytyčených v koncepci rozvoje školy 
a celoročním plánu práce 

Výběr níže uvedených aktivit vychází ze strategických vzdělávacích dokumentů ČR 
a Moravskoslezského kraje, z Plánu hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2021/2022, z Koncepce 
rozvoje školy, Autoevaluačního plánu školy a reaguje na potřeby a možnosti školy.  
 

1) Hodnocení dopadů mimořádných opatření na podobu vzdělávání v základních školách  
2) Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících 

s výukou moderních dějin ČR na 2. stupni základních škol (příloha č. 11) 
3) Hodnocení podpory pohybových dovedností a aktivit žáků základních škol včetně 

měření tělesné zdatnosti (příloha č. 12) 
4) Hodnocení podpory rozvoje čtenářské gramotnosti (příloha č. 17) 
5) Hodnocení podpory rozvoje finanční gramotnosti (příloha č. 13 a č. 14) 
6) Hodnocení podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti (příloha č. 15)  
7) Hodnocení rizikového chování žáků základních škol se zaměřením na oblast 

kyberšikany (příloha č. 8) 
8) Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na podporu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků základních škol (příloha č. 16) 
9) Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole  
10) Profesní orientace žáka – volba povolání (příloha č. 18) 
11) Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání a k předškolnímu vzdělávání 
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ČÁST VII 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Adaptační pobyty žáků 15 261 17 
Akce v rámci volného času 20 813 88 
Dopravní výchova – dopravní a mobilní hřiště 10 169 14 
Exkurze 3 56 4 
Knihovnické lekce 14 214 17 
Kulturní pořady 7 326 27 
Lyžařský výcvikový kurz 1 41 4 
Plavání 50 803 60 
Pobyty v přírodě 3 81 9 
Projekt Pepa stavitel 2 283 20 
Projekt Školákem nanečisto 3 64 3 
Projekt branné výchovy  0 0 0 
Přednášky, besedy 13 257 26 
Sportovní a jiné soutěže školy 36 1073 94 
Školní výlety 11 343 29 
Třídnické hodiny 356 5324 356 
Veletrh povolání 0 0 0 
Výstavy 0 0 0 
Vzdělávací pořady 13 582 47 

 
Z důvodu epidemiologických opatření, zejména v průběhu 1. pololetí školního roku, některé 
aktivity neproběhly v prezenční formě, jak tomu bylo v jiných letech zvykem. Učitelé, hlavně 
třídní učitelé, zařazovali témata prevence z různých oblastí do svých předmětů, bez vstupu 
externích organizací. V distanční podobě probíhaly i akce organizované jinými subjekty. Bylo 
využíváno nabídek soukromých subjektů, které nahrazovaly aktivity konané napřímo. 
Aktivity byly naplánovány dle Minimálního preventivního programu v souladu se Školní 
preventivní strategií 2019 – 2024. 
 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování jsou součástí přílohy č. 8. 
  
Údaje o zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
součástí přílohy č. 7 a části VI. 
  
Údaje o nadaných, mimořádně nadaných žácích jsou součástí přílohy č. 16. 
 
V naší škole se vzdělává žák s nárokem na jazykovou přípravu. Jeho obtíže byly řešeny 
individuálním přístupem, dvěma hodinami jazykové výuky nad rámec běžné výuky, 
vypracováním sady pracovních listů, využíváním elektronických materiálů. Další podporu mu 
poskytla Základní škola a mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, příspěvková 
organizace. 
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ČÁST VIII 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

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. 2021. 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 2021/2022. 
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. 
Náměty pro samostudium mohou vycházet ze strany vedení či spolupracovníků. 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, digitální, finanční a sociální gramotnosti. 

 
Kvalifikační studium 
Ve školním roce 2021/2022 svou odbornou kvalifikaci rozšiřoval jeden zaměstnanec dle § 7 
odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů – 
učitel prvního stupně základní školy. 
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  
Ve školním roce 2021/2022 ukončila Mgr. Hana Gaideczková 4semestrální Studium 
pro výchovné poradce ZŠ a SŠ podle § 8 vyhlášky 317/2005 Sb. 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání 
Obsahem jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky, 
prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Formy průběžného 
vzdělávání jsou zejména kurzy a semináře, v délce nejméně 4 vyučovací hodiny.  
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Placené kurzy 
 

 Typ kurzu Počet 
zúčastněných 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 
Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě 1 
Letní škola s iPadem 2022 3 
Matrika a její řádné vykazování v programu Bakalář 2 
Metodická poradna pro ZŘ 1 
Online výuka češtiny jako cizího jazyka II 1 
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ 1 
Umělcem v předškolním a mladším školním věku 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 1 

 
Celková částka zaplacená za DVPP činila 44.949,00 Kč. 
 
Neplacené kurzy 
 

 Typ kurzu Počet 
zúčastněných  

Aby učení (nejen) logopedie nebylo mučení 1 
Dětská kresba 3 
Hudební výchova s Danielou Taylor 1 
Keramický kurz 2 
Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG 1 
Metodická poradna pro ŠMP 2 
Metodické setkání ředitelek a vedoucích učitelek 1 
Natáčíme výukové video 2 
Nápadníček aktivit pro děti od 2 do 4 let 2 
Nový žák ve třídě – zaměřeno na ukrajinského žáka 1 
Pokroky a aktuální trendy ve vybraných chemických oborech 1 
Practical Introduction to School-to-School Mentoring 3 
Příprava občanů k obraně státu pro učitele 1 
Seminář ohledně finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2021 a zásady rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2022 1 

Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG 1 
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Kurzy pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 

Počet osob 
organizace 

Počet 
školených osob Počet kurzů Počet hodin 

Průměrný 
počet hodin na 

pracovníka 

Průměrný 
počet hodin na 

školené 

33 19 35 537,00 16,27 28,26 

 

Nepedagogičtí pracovníci 
 

 Typ kurzu Počet 
zúčastněných  

Hygienické minimum 1 
Školní matrika a její řádné vykazování v programu Bakaláři 1 
Zaměřeno na ukrajinského žáka 1 
Změny ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele 
školy 1 
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ČÁST IX 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  
Ve školním roce 2021/2022 byly v naší škole vedeny tyto zájmové útvary: 
 
Zájmové útvary MŠ 

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

 
Zájmové útvary ZŠ 

• Český jazyk pro začátečníky 
• Dopravní kroužek 
• Dramatická a hudební příprava na přijímací zkoušky 
• Dramatický kroužek 
• Dramatická příprava na soutěže pro 1. stupeň 
• Dramatická příprava na soutěže pro 2. stupeň 
• EKOtým 
• Florbalový kroužek pro 2. stupeň 
• Gymnastický kroužek 
• Hravá angličtina 
• Hravá francouzština 
• Náboženství  
• Pěvecká příprava na soutěže pro 1. stupeň 
• Pěvecká příprava na soutěže pro 2. stupeň 
• Příprava na přijímací zkoušky z JČ pro 9. třídy 
• Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. třídy 
• Příprava na přijímací zkoušky z HV pro 9. třídy 
• Reedukační péče (práce s integrovanými žáky) 
• Volejbalový kroužek 

 
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, pobočka Štítina  
 

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

Základní škola 
• Čteme společně 
• Digitální gramotnost 
• Emise 

• Finanční gramotnost 
• Noc s Andersenem 
• Recyklohraní 

 
Mateřská škola 

• Barevná nádhera 
• Den dětské knihy 
• Den pozdravů 
• Den rodiny 
• Hravá věda 
• Kde se ježek v zimě schoval aneb i 

v zimě pomáháme zvířátkám 
• Konec masopusta, každá kapsa 

pusta 
• Mezinárodní den mateřského 

jazyka 

• Na svatého Václava, každá pláňka 
dozrává 

• Svou zemi mám rád, chráním ji, 
jsem kamarád 

• Vánoční zvoneček tiše zvoní, 
jedlička v pokoji lesem voní 

• Vyprávění moudré sovy 
o procházkách do přírody 

• Zima čaruje, pastelka maluje 
 

 
Třídní projekty 

1. A třída 
• Den matek 
• Den Země 
• Filipojakubská noc 
• Rodina 

• Těšíme se na Mikuláše 
• Vánoce, Vánoce přicházejí 
• Velikonoce 
• Veselé zoubky 

 
1. B třída 

• Angličtina v písničkách 
• Dramatické hry s angličtinou 
• Exotická zvířata 
• Filipojakubská noc 
• Halloweenský den 

• Hrajeme pohádku 
• Těšíme se na Mikuláše 
• Vánoce přicházejí 
• Velikonoce 
• Veselé zoubky 

 
2. A třída 

• Čarodějnice 
• Čas 
• Den matek a Den otců 
• Den s Mikulášem 
• Finance 
• Jaro 
• Křemílek a Vochomůrka 
• Moje rodina 
• Obec Štítina 
• Pohádky 

• Podzim 
• Pokojové rostliny 
• Strašidelný den 
• Vánoce 
• Včely 
• Velikonoce 
• Zimní olympiáda 
• Zvířecí rodiny 
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2. B třída 

• Cesta za dinosaury 
• Čáp 
• Den s Modroočkem 
• Den Země 
• Lidské tělo 
• Liška 
• Mikuláš, anděl a čerti  
• Moje rodina 

• Podzim 
• Rej čarodějnic 
• Strašidelný den 
• Vánoce 
• Velikonoce 
• Z pohádky do pohádky 
• Zimní olympiáda 

 
3. třída 

• Bylinná lékárna 
• Čarodějnice 
• Kaštánci 
• Moje firma 
• Moje obec 
• Po stopách Macha a Šebestové 

• Radost 
• Strašidelná škola 
• Vánoční radosti 
• Včela 
• Zdravá svačina 

 
4.  třída 

• Čarodějnice 
• Česká knížata 
• Čteme každý den 
• Voda 

• Volby 
• Zlatá rybka – informatika 

(algoritmizace) 

 
5. A třída 

• Čtenářský strom 
 

5. B třída 
• Čtenářský strom

8. třída 
• Čteme každý den 
• Jak snížit hlučnost ve třídách 

 
Jazykové projekty 

Anglický jazyk 
• Daily routine 
• European Day of Languages 
• Food around the world 
• London 

• My home 
• My house 
• My town 
• National cuisine around the world 

 
Německý jazyk 

• Etwas über mich 
• Europäische Sprachen  
• Freundschaft/Kameradschaft 
• Formularangaben 
• Märchenfiguren – Achenputtel 
• Meine Freizeit 
• Mein Haus 

• Mein Lieblingstier 
• Mein Steckbrief  
• Ostern in den deutschsprachigen 

Ländern 
• Was mache ich gern 
• Weihnachten in Deutschland 
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Ruský jazyk 

• Cемья́ – родосло́вное де́рево 
• Европейские языки  
• Части человеческого тела 

• Каки́е мы  
• Мой город 
• Мой день 

• Oбо мне  
• Па́сха  

• Рождество́ 

 
Olympiády a soutěže 

Bajtík – počítačová soutěž 
 Kilobajtík – školní kolo – 4., 5. A, 5. B třída – postup M. Bartošek, F. Kupka 

Megabajtík – školní kolo – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída – postup M. Stránský,                  
V. Marková 

 Gigabajtík – školní kolo – 6.–9. třída – postup J. Gebauer, J. Riedl 
Bajtík – počítačová soutěž – okresní kolo 
 Účast v kole: M. Bartošek, F. Kupka, M. Stránský, V. Marková, J. Gebauer, J. Riedl 
Bajtík – počítačová soutěž – finálové kolo 

J. Riedl – 4. místo 
„Branná soutěž Wolfram“  

L. Dominik, J. Hoňková, K. Popková, D. Slunský  
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8. a 9. třídy 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo   

A. Stašková – 32. místo  
Dětská scéna 2022 – okrskové kolo v recitaci 

Postup do okresního kola: A. Bartůška, T. Broďáková, E. Krettková, V. Samolejová, 
V. Hoňková  

Dětská scéna 2022 – okresní kolo v recitaci  
Postup do okresního kola: A. Bartůška, T. Broďáková, V. Samolejová 

Dětská scéna 2022 – krajské kolo v recitaci  
Účast v kole: A. Bartůška, T. Broďáková, V. Samolejová 

Matematický klokan – 2.–9. třída  
Olympiáda z jazyka anglického – písemná část – školní kolo – 8. a 9. třídy 
Olympiáda z jazyka anglického – ústní část – školní kolo – 8. a 9. třídy 
Olympiáda z jazyka anglického – okresní kolo  

D. Stareczková – 28. místo 
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo 
Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo  

J. Grussmann – 23. místo 
Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže  

Postup do regionálního kola: L. Hulva, V. Jantošík, L. Jantošíková, T. Kubín,                
E. Riedlová, E. Steuerová 

Opavský skřivánek – pěvecká soutěž – regionální kolo 
I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: 3. místo – L. Jantošíková  
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: 1. místo – E. Steuerová  
III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd: 3. místo – E. Riedlová  
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: 1. místo –– T. Kubín –– postup do zemského kola 
V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: 3. místo – L. Hulva 

Opavský skřivánek – pěvecká soutěž – zemské kolo 
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: T. Kubín  
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PišQworky – vybraní žáci 6. A a 6. B třídy 
PišQworky – vybraní žáci 7. A a 7. B třídy 
PišQworky – vybraní žáci 8. třídy 
PišQworky – regionální finále 

J. Riedl, L. Dominik, J. Hájek, F. Pazdera, J. Šimeček 
Přírodovědný klokan – školní kolo – 8. třída  
Pythagoriáda – školní kolo – 6.–9. třída  
Pythagoriáda – okresní kolo – 6.–7. ročník 

M. Mik 
Pythagoriáda – okresní kolo – 8.–9. ročník  

7. místo J. Gebauer a J. Grussmann 
Recitace – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
Scratch Cup 2022 – soutěž v programování – celostátní kolo 
 A. Mik – 26. místo 
Soutěž mladých cyklistů – okresní kolo  

M. Kubíček, V. Kupčíková, I. Lisníková, T. Švarc – 5. místo 
Soutěž v sudoku – školní kolo – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A,  

7. B, 8., 9. A, 9. B třída 
Svět očima dětí – literární soutěž pro žáky 9. B 
„Štítinský slavíček“ – školní kolo pěvecké soutěže 
Velká cena zoo   

R. Bunček, E. Drápelová, K. Falharová, K. Grussmann, J. Grussmann,       
J. Halfar, M. Helfert, J. Hoňková, E. Kuncová, L. Popek, J. Riedl, T. Říčný, S. Štivar, 
T. Teichmann, A. Žídková 

Velká cena zoo – finálové kolo  
R. Bunček, J. Hoňková, E. Kuncová, J. Riedl, A. Žídková – 7. místo 

 
Sportovní soutěže 

Atletický čtyřboj (60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 1 000 m) žáků vyššího 
stupně 
Mini fotbal – okrskové kolo – 8. a 9. třída 
Opavský městský biatlon  

1. místo – V. Janošková, M. Plachká, L. Kubesová 
1. místo – R. Bělica, L. Hulva, L. Popek 

Sportovní olympiáda nižšího stupně s Mokrými Lazcemi 
Turnaj o pohár ředitele školy – mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy  
Velikonoční laťka – školní kolo – 1. A, 1. B třída a 2. stupeň  
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 

„Babička drsňačka“ – divadelní představení – 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B a 8. třída  
„Cyrano z Bergeracu“ – divadelní představení – 9. A, 9. B třída  
„Královna Koloběžka První“ – divadelní představení – 1. A, 1. B., 2. A, 2. B třída  
„Mrazík“ – divadelní představení – 3. třída 
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Vzdělávací programy, exkurze, přednášky, besedy 

Abeceda peněz – 2. A, 2. B, 4. třída  
Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 8. třída  
Den Země – projektový den – 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B třída 
Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. třída – 2x v průběhu roku 
Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 5. A, 5. B třída 
Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 7. A a 7. B třída 
Evropský den jazyků – Speak dating – Praha – 9. A, 9. B třída  
Exkurze do zahradnictví – 1. A třída  
Exkurze na Úřadu práce v Kravařích – 9. A, 9. B třída 
Hasičská stanice Opava – exkurze – 3. třída 
Komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A a 6. B. třída  
Mediální gramotnost – preventivní program PPPP Ostrava – 9. A a 9. B třída  
Mobilní dopravní hřiště – 1.–3. třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. A třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. B třída  
Návštěva knihovny – místní knihovna – 2. A třída  
Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. třída  
Návštěva knihovny – místní knihovna – 4. třída 
Návštěva knihovny – Současná literatura – 5. A, 5. B třída 
Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. A třída 
Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. B třída 
Návštěva knihovny – Přečti si – 7. B třída 
Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 9. A třída  
Nebezpečí kyberšikany – preventivní program PPPP Ostrava – 4. třída  
Noc s Andersenem – 2. A třída 
Noc s Andersenem – 3. třída 
Noc s Andersenem – 5. A, 6. A třída 
Rizika elektronické komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 5. A a 5. B třída 
Světový den bez tabáku – preventivní akce – 4. třída 
Šikana – preventivní program PPPP Ostrava – 3. třída 
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
Ukázka dravců – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B třída 
Ukázka dravců – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B třída 
Veselé zoubky – preventivní akce – 1. A, 1. B třída 
Vycházka s prvky dopravní výchovy – 1. A, 1. B třída 
Zkoumání přírodních jevů pomocí technických a robotických pomůcek – projektový           
den – 8. třída 
 
Ostatní akce 

Adaptační den – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. A,            
9. B třída 
Český den proti rakovině 
Den dětí s pohádkou“ – Den dětí – ZŠ a MŠ pro veřejnost  
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál  
Fotografování tříd – MŠ, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8.,  
9. A, 9. B třída 
Konzultační pohotovost 
Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. A a 7. B třídy  
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Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň  
Pietní akt obce legionářské – Malá Bejatka, recitátoři, pěvecký sbor 
Plavecký výcvik – 2. A, 2. B, 3., 4. třída 
Plenární schůze SRPŠ  
Pobyt v přírodě – 8. třída 
Přijímací zkoušky na střední školy – 9. A, 9. B třída 
Rozloučení se s kalendářním rokem 2021 – všichni  
Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce  
Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. třídy 
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 
Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 
Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky  
Školní besídka 1. A třídy – sál školy 
Školní besídka 1. B třídy – sál školy 
Školní výlet – ZOO Ostrava – 1. A, 1. B třída 
Školní výlet – Dinopark Ostrava – 2. A, 2. B, 3. třída 
Školní výlet – Archeopark Chotěbuz – 4. třída 
Školní výlet – Štramberk, Kopřivnice – 5. A, 5. B, 6. A třída 
Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 6. B třída 
Školní výlet – Bruntál – prohlídka zámku a F1 Carting – 7. A, 7. B třída 
Školní výlet – Štramberk, Kopřivnice – 8. třída  
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. A třída 
Školní výlet – Kajlovec – 9. B třída  
„Štítina má talent“ – vyřazovací kolo  
„Štítina má talent“ – finálové kolo pro veřejnost 
Třídní schůzky a konzultace 
Turistický výlet na Pustevny – 5. A a 6. A třída  
Uctění památky gen. H. Píky – památník 
Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část  
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. A – jazyk český 
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. A – matematika 
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. B – jazyk český 
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. B – matematika 
Zápis k základnímu vzdělávání 
Zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 5. A, 5. B, 9. A, 9. B třída – 
jazyk český, jazyk anglický a matematika 
„Zlepši si techniku“ – chemické a fyzikální pokusy na VŠB – 8. třída 
 
Aktivity mateřské školy 

„Barevná nádhera“ – školní projekt  
„Cestou podzimníčku“ – motivovaná vycházka do přírody  
Členská a výborová schůze klubu rodičů  
Členská schůze klubu rodičů  
Den dětí – program pro děti  
Den dětské knihy – projektový den  
Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara 
„Den pozdravů“ – projektový den  
Den rodiny – den se zákonnými zástupci dětí mateřské školy  
Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál 
Focení vánoční sady  
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Fotografování tříd  
Hravá věda – projektový den  
„Kašpárkovo dobrodružství“ – divadelní představení 
„Kde se ježek v zimě schoval aneb I v zimě pomáháme zvířátkům“ – školní projekt  
Koncert ZUŠ Háj ve Slezsku 
Konec masopustu – rej masek  
Lampiónový průvod  
Logopedická depistáž 
Maškarní ples  
„Mezinárodní den mateřského jazyka“ – projektový den  
Mikulášská nadílka v mateřské škole 
Mobilní dopravní hřiště  
„Na svatého Václava každá pláňka dozrává“ – projektový den  
Návštěva knihovny – místní knihovna  
Návštěva seniorů ze Seniorcentra Opava  
Pasování na školáka – slavnostní rozloučení s předškoláky 
Plavecký výcvik  
Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka 
Schůzka se zákonnými zástupci dětí nastupujících do 1. třídy 
„Svou zemi mám rád, chráním ji, jsem kamarád“ – projektový den  
Školní výlet – Hlučín – Dětský ranč – MŠ 
Školní výlet – stáje v Mokrých Lazcích – Malá Bejatka 
Vánoční nadílka  
„Vánoční zvoneček tiše zvoní, jedlička v pokoji lesem voní“ – školní projekt  
„Vítání občánků“ – program MŠ 
„Výprava do Afriky“ – divadelní představení Letadlo  
„Vyprávění moudré sovy o procházkách do přírody“ – celoroční školní projekt  
Beseda o koních, projížďka na koních 
Vystoupení dětí mateřské školy na dožínkách  
Vystoupení souboru Malá Bejatka ve Mlýně vodníka Slámy 
Workshop 3D omalovánek 
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
„Zima čaruje, bílá pastelka maluje“ – projektový den  
„Zimní olympiáda“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram akcí školního roku 2021/2022 je součástí přílohy č. 1 této výroční zprávy.  
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ČÁST X 

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

Kontrola ČŠI 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekční činnost na místě. 
 
Škola se účastnila inspekčních elektronických zjišťování, která v dané záležitosti nahrazovala 
inspekční činnost na místě. Konkrétně se jednalo o tato elektronická zjišťování: 
INEZ – Pohybové dovednosti a aktivity žáků (09. 11. 2021), 
INEZ – Prevence rizikového chování a podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků 
(18. 01. 2022). 
 
Kontrola PO 
Datum kontroly – 13. 12. 2021 
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 vedoucích zaměstnanců bylo provedeno dne 27. 08. 2019. 
Periodické školení pedagogů a správních zaměstnanců bylo provedeno dne 30. 08. 2021. 
Školení preventivní požární hlídky bylo provedeno dne 30. 08. 2021. 
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 – 13. 12. 2021 
Předmět kontroly – pravidelná roční prověrka BOZP dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce. Předmětem kontroly bylo dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce, ověření základních opatření k zajištění bezpečnosti žáků, dodržování interních předpisů 
školy a vedení dokumentace BOZP a PO. 
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. 
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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. 
Závěry z roční prověrky BOZP ze dne 13. 12. 2021 byly odstraněny v plném rozsahu. 
 
Kontrola provedena obcí Štítina 
Datum kontroly – 15. 12. 2021 
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. 2020 až 31. 12. 2020. 
Závěr kontroly – při kontrole příspěvkové organizace nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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ČÁST XI 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu 

     v Kč 

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2021       

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

kraje 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2021 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 
vypořádání 

 Neinvestiční dotace celkem 25 347 461,00 0,00 25 347 461,00 0,00 
 v tom:         

33353 

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 25 347 461,00 0,00 25 347 461,00 0,00 

     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 18 133 135,00   18 133 135,00 0,00 
         b) OON zaměstnanců 43 364,00   43 364,00 0,00 
         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 7 170 962,00   7 170 962,00 0,00 

33083 
Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje 
spojené činností škol – mimořádné opatření) – RT-
PCR testování (květen-červen) 

0,00     0,00 0,00 

 
a) závazné ukazatele: 
 
Limit počtu zaměstnanců 36,56 
  
Přímé výdaje celkem (NIV) 25.347.461 
z toho: Prostředky na platy  18.133.135 
 Ostatní osobní náklady  43.364 
 
b) orientační ukazatele: 
 

Zákonné odvody 6.128.952 
Příděl do FKSP 362.664 
ONIV  679.346 

 
Poskytnuto:                                    25.347.461,00 Kč 
Vyčerpáno:                                    25.347.461,00 Kč         

Z toho: 
  na platy zaměstnanců            18.133.135,00 Kč 
  OON2          43.364,00 Kč 

pojistné               6.149.932,00 Kč 
ONIV3        656.306,48 Kč 
FKSP4          364.723,52 Kč 

 
2 Ostatní osobní náklady – DPP 
3 Ostatní neinvestiční výdaje (drobný dlouhodobý majetek, software, učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby, 
školení, vzdělávání, ochranné pomůcky, 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 18 133 135 6 128 952 362 664 43 364 679 346  25 347 461 

Skutečné čerpání 18 133 135 6 149 932 364 724  43 364 656 306  25 347 461 

 
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  16 190 635,00 43 364,00 4 015 277,55 1 457 138,42 68 000,62  325 566,14 87 672,00 

Nepedagogové  1 942 500,00 0,00 481 740,05 174 810,74 8 158,44 39 157,38 15 369,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 0,00 15 376,00 5 579,94 260,40 0,00 0,00 

Celkem 18 133 135,00 43 364,00 4 512 393,60  1 637 529,10 76 419,46 364 723,52 103 041,00 

 
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   12.759.010,00 43.364,00 3.164.234,53 1.148.297,32 53.587,77 256.573,92 69.686,00 

Učitelé – MŠ    2.289.781,00 0,00 567.865,69 206.080,00 9.617,10 46.097,36 15.087,00 

Vychovatelé – ŠD 878.655,00 0,00 217.906,45 79.078,00 3.690,34 17.573,10 0,00 

Asistenti 
pedagoga - ZŠ 263.189,00 0,00 65.270,88 23.683,10 1.105,41 5.321,76 2.899,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci - ZŠ 1.220.214,00 0,00 302.613,10 109.811,93 5.124,80 24.573,38 8.455,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci - MŠ 270.999,00 0,00 67.207,76 24.390,00 1.138,20 5.419,98 0,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci - ŠD 33.466,00 0,00 8.299,54 3.011,81 140,56 669,32 0,00 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci - VS 417.821,00 0,00 103.619,65 37.597,00 1.754,88 8.494,70 6.914,00 

Peněžní plnění 
FKSP 0,00 0,00 15.376,00 5.579,94 260,40 0,00 0,00 

Celkem 18.133.135,00 43.364,00 4.512.393,60 1.637.529,10 76.419,46 364.723,52 103.041,00 
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Zaměstnanci a mzdové prostředky ze státního rozpočtu 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Pedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,0000 21,9352 1,8386 0,0000 28,7738 

Platy zaměstnanců 
celkem 2 289 781 13 022 199 878 655 0 16 190 635 

Nepedagog. 
pracovníci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 5,2135 0,1396 1,7800 8,1331 

Platy zaměstnanců 
celkem 270 999 1 220 214  33 466 417 821 1 942 500 

Zaměstnanci 
celkem 

Průměrný počet 
zaměstnanců 6,0000 27,1487 1,9782 1,7800 36,9069 

Platy zaměstnanců 
celkem 2 560 780 14 242 413 912 121 417 821 18 133 135 

 

Členění dle profesí pedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky ze státního rozpočtu 

Druh činnosti  Mateřská škola Základní škola Školní družina Celkem 

Učitelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,0000 21,2137 0,0000 26,2137 

Platy zaměstnanců 
celkem 2 289 781 12 759 010 0 15 048 791 

Vychovatelé 

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

Platy zaměstnanců 
celkem 0  0 878 655 878 655 

Asistenti 
pedagoga 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,7215 0,0000 0,7215 

Platy zaměstnanců 
celkem 0  263 189 0 263 189 

 
 
Členění dle profesí nepedagogických zaměstnanců a mzdové prostředky ze státního rozpočtu 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Provozní 
zaměstnanci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,0000 5,2135 0,1396 1,7800 8,1331 

Platy zaměstnanců 
celkem 270 999  1 220 214 33 466 417 821 1 942 500 
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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 0,1003 3,8750 0,1984 0,0000 4,1737 

Celkové platy zaměstnanců 25 706 1 514 217 56 384 0 1 596 307 

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 0,1003 3,8750 0,1984 0,0000 4,1737 

Platy zaměstnanců 
celkem 25 706 1 514 217 56 384 0 1 596 307 

Ostatní platby za provedenou práci 0 1 007 770 0 0 1 007 770 

Platy a ost. platby za provedenou práci 25 706 1 028 309 36 718 0 2 604 077 

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

Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků (za všechny zdroje financování) 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Průměrný evid. počet zam. přepočtený 
celkem 6,1003 31,0237 2,1766 1,7800 41,0806 

Celkové mzdy a platy zaměstnanců 2 586 486 15 756 630 968 505 417 821 19 729 442 

Vyplacené ost. platby za provedenou práci 0 1 165 134 0 0 1 165 134 

Z toho 
pro pedagogické zaměstnance 0 1 051 134 0 0 1 051 134 
pro nepedagogické zaměstnance 0 114 000 0 0 114 000 

Platy a ost. platby za provedenou práci  2 586 486 16 921 764 968 505 417 821 20 894 576 
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Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků  

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Učitelé 

Průměrný počet 
zaměstnanců 5,0000 21,2137 0,0000 0,0000 26,2137 

Platy zaměstnanců 
celkem 2 289 781 12 759 010 0 0 15 048 791 

Vychovatelé 

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

Platy zaměstnanců 
celkem 0 0 878 655 0 878 655 

Asistenti 
pedagoga 

Průměrný počet 
zaměstnanců 0,0000 0,7215 0,0000 0,0000 0,7215 

Platy zaměstnanců 
celkem 0 263 189 0 0 263 189 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci 

Průměrný počet 
zaměstnanců 1,1003 9,0885 0,3380 1,7800 12,3068 

Platy zaměstnanců 
celkem 296 705 2 734 431 89 850 417 821 3 538 807 

OPPP 

Pro nepedagogické 
pracovníky 0 114 000 0 0 114 000 

Pro pedagogické 
pracovníky 0  1 051 134 0 0 1 051 134 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 6,1003 31,0237 2,1766 1,7800 41,0806 

Mzdy, platy a ost. platby za provedenou 
práci 2 586 486 16 921 764 968 505 417 821 20 894 576 

 

Druh činnosti  Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Školní 
družina 

Výdejna 
stravy Celkem 

Průměrný 
evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočtené počty celkem vč. 
ESF 6,1003 31,0237 2,1766 1,7800 41,0806 

v 
tom 

z ostatních zdrojů 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
pouze na ESF 0,1003 3,8750 0,1984 0,0000 4,1737 

Platy 
zaměstnanců a 

ostatní platby za 
provedenou 

práci  

platy zaměstnanců celkem 
vč. ESF 2 586 486 15 756 630 968 505 417 821 19 729 442 

v 
tom 

z ostatních zdrojů 0 0 0 0 0 
platy na ESF 25 706 1 514 217 56 384 0 1 596 307 

ostatní platby za provedenou 
práci 0 1 165 134 0 0 1 165 134 

v 
tom 

ze státního rozpočtu 
vč. ESF 0 1 051 134 0 0 1 051 134 

v 
tom 

OON na ESF 0 1 007 770 0 0 1 007 770 
OON na státní 

rozpočet 0 43 364 0 0 43 364 
z ostatních zdrojů 0 114 000 0 0 114 000 

Jedná se o vyčíslení všech mzdových nákladů z prostředků státního rozpočtu, vč. prostředků státního 
rozpočtu účelově vázaných, tj. prostředků přidělených na konkrétní projekty dotačních výzev 
MŠMT. 
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Průměrný měsíční plat v Kč 

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v roce 2021 přepočtený na plný úvazek 

učitelé ZŠ – 50.120,95 Kč 

učitelé MŠ – 38.163,02 Kč 

vychovatelé ŠD – 39.824,46 Kč 

ostatní pedagogové ZŠ (asistent pedagoga) – 30.398,36 Kč 

provozní pracovníci ZŠ – 19.504,08 Kč 

provozní pracovníci MŠ – 22.583,25 Kč 

provozní pracovníci ŠD – 19.977,32 Kč 

       obchodně provozní pracovníci výdejny stravy – 19.560,91 Kč 

 

Čerpání ONIV   
Plavání5 0,00 Kč 

DVPP6 21 650,00 Kč 

Kooperativa7 76 419,46 Kč 

Učební pomůcky, učebnice 11 183,00 Kč 

Ochranné pomůcky 3 860,00 Kč 

Náhrady za PN 103 041,00 Kč 

Jiné sociální náklady8 4 200,00 Kč 

Materiál 0,00 Kč 

Materiál DDHM 435 953,02 Kč 

CELKEM 656 306,48 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 a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců. 
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele v roce 2021 

Výnosy 
Dotace Obecního úřadu Štítina                                      3.520.000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek na provoz 3.520.000,00 Kč 
Investiční příspěvek 0,00 Kč 
Tržby z pronájmu tělocvičny, sálu a nápojových automatů                69.050,00 Kč 
Tržby za příspěvky za obědy                                                  55.318,50 Kč 
Bankovní úroky                                                                      507,78 Kč 
Získané sponzorské dary 0,00 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti – dar  287.235,70 Kč 
 
Výnosy celkem: 3.932.111,98 Kč 
Náklady na provoz celkem:                                                   3.949.732,90 Kč 
 
Hospodářský výsledek: účetní ztráta 17.620,92 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. 2021 je součástí přílohy 4 této zprávy. 
 
Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 16. 02. 2021 schválilo účetní závěrku za rok 
2021 a Zprávu o hospodaření za rok 2021 a úhradu účetní ztráty za rok 2021 z rezervního 
fondu, což bylo realizováno.  
 
Podrobné rozčlenění jednotlivých položek je součástí výroční zprávy o hospodaření školy 
za rok 2021 – je uložena u ředitele školy. 
 

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2021 (BRUTTO):   
         62.156.028,47 Kč 

• stavby       48.800.912,82 Kč  
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí   1.043.809,55 Kč                 
• pozemky                                                       757.314,08 Kč  
• drobný dlouhodobý hmotný majetek    11.553.992,02 Kč    

 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2021:       77.731,68 Kč 

• software             77.731,68 Kč 
 

Jmění účetní jednotky (401):                                       
Hodnota majetku po odpisech (NETTO)    47.689.049,45 Kč 

  
Fondy účetní jednotky:                      2.203.597,91 Kč 
Stav fondů k 31. 12. 2021 

• Fond odměn (411)                              10.000,00 Kč 
• Fond kulturních a sociálních potřeb (412)               425.300,43 Kč 
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)     28.141,49 Kč 
• Rezervní fond z ostatních titulů (414)                      1.313.644,19 Kč 
• Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)           426.511,80 Kč 
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Fond odměn 
Počáteční zůstatek: 10.000,00 Kč 
Nebyl čerpán. 

 
Fond FKSP  

Počáteční zůstatek: 446.752,11 Kč 
Tvorba fondu – 366.365,32 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) – 54.672,00 Kč 
Příspěvek na dovolenou a rekreaci (§ 8) – 262.445,00 Kč 
Kultura, tělovýchova a sport (§ 9) – 0,00 Kč 
Příspěvek na životní pojištění (§ 12a) – 8.700,- Kč 
Příspěvek odborové organizaci (§ 13) – 0,00 Kč 
Dary peněžní (§ 14 – životní výročí, odchod do starobního důchodu) – 62.000,00 Kč 
Čerpání fondu celkem– 387.817,00 Kč 

 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  

Počáteční zůstatek: 28.141,49 Kč 
Nebyl čerpán. 

 
Rezervní fond z ostatních titulů  

Počáteční zůstatek: 1.025.549,35 Kč 
Tvorba fondu – nespotřebovaná dotace Inovace ve výuce III. ve výši 809.528,90 Kč. 
Čerpání fondu: 
Čerpání nespotřebované dotace z EU (Inovace ve výuce II.) roku 2020 ve výši 337.608,11 Kč. 
Čerpání nespotřebované dotace z EU (DIGI 2) roku 2020 ve výši 162.521,79 Kč. 
Úhrada účetní ztráty roku 2020 ve výši 21.304,16 Kč. 
Čerpání fondu celkem – 521.434,06 Kč 
 
Stav fondu je ovlivněn nespotřebovanou dotací z EU ve výši 809.528,90 Kč (Inovace ve výuce 
III.). 

 
Fond reprodukce majetku, investiční fond 

Počáteční zůstatek: 484.768,85 Kč 
Tvorba fondu – odpisy ve výši 130.146,00 Kč 
Čerpání fondu: 
Server PC – ve výši 188.403,05 Kč 
Čerpání fondu celkem – 188.403,05 Kč 
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Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 16. 02. 2022 schválilo rozpočet Obce 
Štítina na rok 2022. V rámci rozpočtu byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ 
gen. H. Píky a MŠ Štítina, okres Opava, příspěvkové organizace pro rok 2022 v celkové 
výši 3.700.000,00 Kč.  

 
 

Vývoj provozní dotace poskytnuté zřizovatelem školy – Obcí Štítina 
 

 
  

0	Kč

500	000	Kč

1	000	000	Kč

1	500	000	Kč

2	000	000	Kč

2	500	000	Kč

3	000	000	Kč

3	500	000	Kč

4	000	000	Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

přidělená	dotace



49 
 

ČÁST XII  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

I 
Škola realizovala aktivity v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
s názvem Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP – „Inovace 
ve výuce III.“. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019884. Celkové 
způsobilé výdaje činí 927.046,00 Kč. Fyzická realizace projektu probíhá v období od 01. 08. 
2021 do 30. 06. 2023.  
Aktivity projektu 

• Školní asistent – personální podpora MŠ – 1 šablona = 1 měsíc při úvazku 0,1 – 36 
aktivit. 

• Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů – 1 aktivita. 
• Projektový den ve výuce v MŠ – 1 aktivita. 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv – ZŠ – 8 aktivit. 
• Tandemová výuka na ZŠ – 1 šablona = 2 absolventi deseti ucelených bloků vzájemné 

spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga – 21 
aktivit. 

• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů – 2 aktivity. 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 1 šablona = 1 blok doučování 

– 16 hodin pro minimálně 3 žáky – 8 aktivit. 
• Projektový den ve výuce v ZŠ – 10 aktivit. 

 

Poskytnutá 1. záloha dotace v roce 2021:                         927.046,00 Kč 
 
Vyčerpaná dotace v roce 2021: 117.517,10 Kč 
Vyčerpaná dotace v roce 2022: 516.709,99 Kč 
 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                      634.227,09 Kč 
Mzdové náklady:      298.904,49 Kč 
DDHM: 323.142,60 Kč 
DDNM:             0,00 Kč 
Služby:    12.180,00 Kč 
 
Celková nevyčerpaná částka dotace: 292.818,91 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2021:    117.517,10 Kč 
Mzdové náklady:      115.017,10 Kč 
DDHM:            0,00 Kč 
DDNM:             0,00 Kč 
Služby:      2.500,00 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2022:    516.709,99 Kč 
Mzdové náklady:      183.887,39 Kč 
DDHM: 323.142,60 Kč 
DDNM:             0,00 Kč 
Služby:               9.680,00 Kč 
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Rok Kategorie Prostředky 
na platy 

Sociální 
odvody 

Zdravotní 
odvody 

Zákonné 
pojištění 

Odvod do 
FKSP 

2021 

Nepedagogové – 
školní asistent  25.706,00 6.375,10 2.314,00 107,98 514,12 

Pedagogové – 
DPP 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 

Nepedagogové – 
školní asistent  42.495,00 10.538,77 3.824,50 178,49 849,90 

Pedagogové – 
DPP 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 

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

Pedagogové – 
DPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 274.201,00 16.913,87 6.138,50 286,47 1.364,02 

CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY 298.903,86 

 
 
Rok 2021 
Zákonné odvody – byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 6.375,00 Kč (-0,10 Kč) 
a zdravotní odvody 2.314,00 Kč (0,00 Kč). Celkové čerpání mzdových nákladů je proto 
v haléřovém vyúčtování tedy o 0,10 Kč nižší. 
Rok 2022 
Zákonné odvody – byly zaúčtovány na celé koruny. Sociální odvody 10.539,00 Kč (+0,23 
Kč) a zdravotní odvody 3.825,00 Kč (+0,50 Kč). Celkové čerpání mzdových nákladů je proto 
v haléřovém vyúčtování tedy o 0,73 Kč vyšší. 
 
Zrealizované aktivity v průběhu dotace: 

• Školní asistent – personální podpora MŠ – 30 aktivit. 
• Projektový den ve výuce v MŠ – 1 aktivita. 
• Tandemová výuka na ZŠ – 15 aktivit. 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 4 aktivity. 
• Projektový den ve výuce v ZŠ – 1 aktivita. 

 
Probíhající aktivity: 

• Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů – 1 aktivita. 
• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů – 2 aktivity. 

 
Plánované aktivity na školní rok 2022/2023: 

• Školní asistent – personální podpora MŠ – 6 aktivit. 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv – ZŠ – 8 aktivit. 
• Tandemová výuka na ZŠ – 6 aktivit. 
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 4 aktivity. 
• Projektový den ve výuce v ZŠ – 9 aktivit. 
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II 
Škola realizovala 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, v rámci 
podpory OP VVV – výzva Implementace Strategie digitálního vzdělávání II.  
Fyzická realizace projektu proběhla v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021.       
Celková poskytnutá dotace činila 8.364.793,75 Kč.  
Do projektu byly zapojeny 4 partnerské školy s finančním příspěvkem. 
Hlavním cílem projektu byla 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 zahrnoval 2 klíčové aktivity. Hlavními výstupy projektu byla 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 byly naplněny prostřednictvím realizace KA 2 – Šíření příkladů dobré praxe 
škol, v rámci které vzorová škola realizovala vzdělávací aktivity – poskytovala zapojeným 
partnerským školám, resp. jejím pedagogům, příklady dobré praxe, které se jí osvědčily 
při využívání digitálních technologií ve výuce. Cílové skupině bylo poskytnuto metodické 
vedení, technická a individuální podpora ze strany lektorů vzorové školy. Byly jim předány 
zkušenosti s využíváním mobilních zařízení v prostředí běžné výuky. Dalším cílem byla 
podpora modelu BYOD ve výuce. 
Pro dosažení nastavených cílů bylo využito také KA 1 – Řízení projektu, prostřednictvím 
kterého byl 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. 

 
 
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 a webový portál. 
Nepřímé náklady – platy a zákonné odvody (administrativní tým), občerstvení, právní služby, 
účetní služby, cestovné. 
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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 
Poskytnutá 5. záloha dotace v roce 2021:                          437.115,94 Kč 
 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                    8.264.697,34 Kč 
Přímé náklady:               6.612.322,08 Kč 
Nepřímé náklady: 1.652.375,26 Kč 
 
Celková čerpaná částka v průběhu dotace:                    8.264.697,34 Kč 
Mzdové náklady:      5.203.031,77 Kč 
Ostatní služby:           371.079,32 Kč 
DDHM:       2.690.586,25 Kč 
 
Celková nevyčerpaná částka:    100.096,41 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:                                        4.499.541,32 Kč 
Přímé náklady:               3.665.310,01 Kč 
Nepřímé náklady:            834.231,31 Kč 
 
Z toho v roce 2021:      4.449.541,32 Kč 
Mzdové náklady:      2.816.301,71 Kč 
Ostatní služby:           285.125,75 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 1.514.217,00 783.920,00 375.525,81 136.281,00 6.359,71 

CELKEM 3.037.802,00 1.125.690,00 753.374,89 273.407,50 12.758,77 

CELKOVÉ MZDOVÉ NÁKLADY 5.203.033,16  
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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 375.526,00 
Kč (+0,19 Kč) a zdravotní odvody 136.279,00 Kč (-2,00 Kč). Celkové čerpání mzdových 
nákladů je proto v haléřovém vyúčtování tedy o 1,81 Kč nižší. 
 
Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR) byla po obsahové kvalitě schválena 21. 04. 2022. Žádost 
o platbu (ŽoP) byla schválena 10. 06. 2022. Dne 13. 06. 2022 došlo schvalovací depeší 
ke schválení ZZoR a ZŽoP. Celková vyčíslená vratka ve skutečnosti byla 110.187,07 Kč. 
Rozdíl ve výši 10.090,66 Kč bude uhrazen z rezervního fondu školy. 
Finanční vypořádání se státním rozpočtem proběhlo dle stanovené vyhlášky (vratka dotace 
byla odeslána na účet zřizovatele, který prostřednictvím kraje vrací nevyčerpané finanční 
prostředky na MŠMT). 
 
III 
Zaměstnanci školy jsou zapojeni do aktivit NPI ČR zejména v oblasti informatiky a digitální 
gramotnosti. Jedná se o návazné aktivity na dříve řešené koncepční projekty OP VVV 
„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 ostatních učitelů z regionu. Podílel 
se také na vybudování sítě krajských ICT metodiků v rámci tohoto projektu. 
Škola spolupracuje s krajskou vzdělávací organizací KVIC. V rámci kvalifikačního studia 
pro metodiky ICT probíhá na škole jeden ze vzdělávacích modulů, kdy je škola představována 
jako příklad dobré praxe v oblasti ICT vybavení a také v zavádění revidovaného RVP 
v oblasti Informatika a Digitální gramotnost.  
 
IV 
Škola byla zapojena do mezinárodního projektu MenSI (Mentoring for Schools Improvement) 
realizovaného Domem zahraniční spolupráce. Projekt je podporován Evropskou unií. 
Na začátku projektu absolvovali čtyři zaměstnanci školy trénink mentorských dovedností 
ukončený certifikátem. Jednalo se o Libora Klubala, Zuzanu Klimešovou, Marii Nevludovou 
a Michaelu Strýčkovou. Naše organizace byla jednou z pěti mentorských škol celé ČR, které 
v rámci jednotlivých klastrů předávaly zkušenosti mentorovaným školám v oblasti digitálních 
technologií. V rámci projektu proběhlo úvodní setkání všech mentorských a mentorovaných 
škol, 1 setkání proběhlo na naší škole, v průběhu roku mentoři aktivně působili 
na mentorovaných školách a pomáhali učitelům při zavádění inovativních postupů digitální 
výuky. Komunikace probíhala výhradně v prostředí MS Teams, záznam jednotlivých činností 
byl popsán do mentorského deníku a na konci projektu bylo vytvořeno video, které 
dokumentuje naši roční práci. 
 
Poskytnuto       96.212,00 Kč 
Vyčerpáno       95.847,00 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2022:    95.847,00 Kč 
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Mzdové náklady:      90.800,00 Kč 
Služby:    5.047,00 Kč 
 
Nedočerpání dotace ve výši 365,00 Kč bude převedeno do rezervního fondu.  
 
V 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (ÚZ 33086) 
Účelem dotace je poskytování individuálního nebo skupinového doučování.  
Finanční prostředky se poskytují pouze na odměny z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr zaměstnanců škol. Z dotace nelze financovat případné zákonné odvody.  
Hodinová odměna hrazená z přidělených prostředků může být maximálně 250,00 Kč. 
Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu 
Evropské unie – Next Generation EU. 
Finanční prostředky se poskytly na náklady vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 08 2022.  
 
Poskytnuto       52.000,00 Kč 
Vyčerpáno       52.000,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly účelově vázány na zmíněné aktivity.  
Ve sledovaném období bylo realizováno celkem 208 vyučovacích hodin a vyplaceno 
52.000,00 Kč. 
 
VI 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (ÚZ 33087) 
Účelem dotace je pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informativního myšlení 
dětí a jejich digitálních kompetencí.  
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 
Finanční prostředky se poskytly na náklady vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.  
 
Poskytnuto       40.000,00 Kč 
Vyčerpáno       40.210,50 Kč 
 
Finanční prostředky byly účelově vázány na nákup těchto pomůcek: notebook Lenovo 
ThinkBook, herní bezdrátová myš (Gaming Shapeshifter), robotická hračka (inteligentní 
vláček), tablet Lenovo, digitální mikroskop a výukový software (sada programů Logo).  
 
Přečerpání dotace ve výši 210,50 Kč bylo uhrazeno z neinvestičního příspěvku na provoz 
školy (programové vybavení – fa 71/2022 – sada programů Logo). 
 
VII 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost v rámci 
Národního plánu obnovy – základní školy a gymnázia (ÚZ 33087) 
Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních 
technologií využitelných pro rozvoj informativního myšlení žáků a jejich digitálních 
kompetencí.  
Mezi takové digitální učební pomůcky – pokročilé digitální technologie patří zejména: 3D 
tiskárny a 3D pera, zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality, geolokační technika, 
badatelská technika, robotické a programovatelné učební pomůcky, skenery, vizualizéry, 
čtečky, fotoaparáty, kamery, softwarové vybavení. 
Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. 



55 
 

Finanční prostředky se poskytly na náklady vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.  
 
Poskytnuto       286.000,00 Kč 
Vyčerpáno       293.100,78 Kč 
 
Finanční prostředky budou účelově vázány na nákup těchto pomůcek: 15 ks Micro:bit V2.2 
GO Kit pro výuku programování, 15 ks stavebnice Nezha Inventor’s Kit, 10 ks Sphero Bolt, 
10 ks mBott2, 10 ks Go Direct nerezový teploměr, 5 ks Easi-Scope bezdrátový mikroskop, 
6 ks iRobot Root - výuková sada, 6 ks Blue-Bot beruška v celkové hodnotě cca 293.100,78 
Kč.  
 
Přečerpání dotace ve výši 7.100,78 Kč bylo uhrazeno z prostředků státního rozpočtu (ONIV) 
(DDHM – fa 167/2022 – nerezové teploměry). 
 
VIII 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (ÚZ 33088) 
Účelem dotace je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.  
Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje k pořízení mobilních digitálních 
technologií, které dle potřeby a vlastního uvážení bude škola zapůjčovat žákům s cílem 
využití zařízení v běžné výuce a výuce distančním způsobem.  
Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: notebook, ultrabook, chromebook, tablet, 
chytrý telefon a příslušenství (myši, klávesnice, sluchátka, obaly apod.), pomůcky 
pro alternativní ovládání počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu, čtečky 
apod. 
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 
Finanční prostředky se poskytly na náklady vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.  
 
Poskytnuto         35.000,00 Kč 
Vyčerpáno         35.574,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly účelově vázány na nákup těchto pomůcek: 3 ks notebook Lenovo 
Thinkbook 15 G2 v celkové hodnotě cca 35.574,00 Kč.  
 
Přečerpání dotace ve výši 574,00 Kč bylo uhrazeno z neinvestičního příspěvku na provoz 
školy (DDHM – fa 164/2022). 
 
 
IX 
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. 
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. třídy. 
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ČÁST XIII 

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 XIV 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Mimorozpočtové 

zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

SRPŠ Soutěže (jízdné, startovné, 
poplatky) 25.000,00 1.728,00 

SRPŠ Odměny – soutěže, pochvaly 35.000,00 24.349,00 
SRPŠ Drobný spotřební materiál a jiné 4.000,00 1.769,00 
SRPŠ DDHM  20.000,00 0,00 
SRPŠ Den dětí 30.000,00 24.098,00 
SRPŠ Strašidelná show 15.000,00 4.475,00 
SRPŠ  Mobilní dopravní hřiště 7.000,00 5.160,00 
SRPŠ Příspěvky AŠSK 500,00 300,00 
SRPŠ Exkurze (jízdné, poplatky) 3.500,00 0,00 
SRPŠ Preventivní a vzdělávací programy 10.000,00 0,00 
SRPŠ LVK 24.000,00 14.800,00 

 
Mimorozpočtové 

zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

MŠMT Podzimní doučování 2021 43.364,00 43.364,00 
Next Generation EU Jarní doučování 2022 52.000,00 52.000,00 

Next Generation EU Nástroje pro oživení a odolnost pro 
MŠ 40.000,00 40.000,00 

Next Generation EU Nástroje pro oživení a odolnost pro 
znevýhodněné žáky 35.000,00 35.000,00 

Next Generation EU Nástroje pro oživení a odolnost pro 
ZŠ 286.000,00 286.000,00 
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Mimorozpočtové 

zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 
Celkem Využité 

MVCR Testy GENRUI 25.346,00 25.346,00 
MVCR Testy SEJOY 8.671,00 8.671,00 
MVCR Testy SEJOY 15.341,00 15.341,00 
MVCR Testy GENRUI 5.336,00 5.336,00 
MVCR Testy GENRUI 4.717,50 4.717,50 
MVCR Testy SINGCLEAN 5.443,20 5.443,20 
MVCR Testy SEJOY 10.005,00 10.005,00 
MVCR Testy SEJOY 28.373,00 28.373,00 
VZP - 111 Vratka za testy zaměstnanců 2.753,10 2.753,10 
ČPP - 205 Vratka za testy zaměstnanců 3.471,30 3.471,30 
ZPMV - 211 Vratka za testy zaměstnanců 1.476,30 1.476,30 
RBP - 213 Vratka za testy zaměstnanců 558,60 558,60 

 
 

Mimorozpočtové 
zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč 

Celkem Využité 
OP VVV Inovace ve výuce III. 927.046,00 634.227,09 

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

8.364.793,75 8.254.606,68 

Dům zahraniční 
spolupráce MenSI 96.212,00 95.847,00 

 

Sponzorské dary Rezervní fond z ostatních titulů 
(414) 0,00 Kč 

 
Podrobné informace o financování projektů v části XI. 
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ČÁST XV 

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 je 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 2020/2021, Výroční zprávy 
o hospodaření za rok 2021, Návrhu rozpočtu na rok 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2023 – 2024, Výroční zprávy o hospodaření školy za 1. pololetí 2022 a plnění 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 2021/2022 se školská rada sešla čtyřikrát (27. 09. 
2021, 18. 11. 2021, 03. 02. 2022, 20. 07. 2022). 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, 
• aktualizace dodatků, 
• koncepce rozvoje školy, 
• tvorba pravidel pro čerpání prostředků FKSP 2022, 
• 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. 

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 
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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 všechny plánované aktivity realizovány, a tudíž ani nebyly financovány. 
Bylo rozhodnuto, že v letošním školním roce se příspěvky budou vybírat ve výši 200,00 Kč 
na žáka. V souladu se svými stanovami se Sdružení podílelo na finančním oceňování žáků 
za vzornou reprezentaci školy, hradilo náklady spojené s účastí žáků na soutěžích a dále 
proplatilo aktivity, které si škola nemůže dovolit financovat. 
Celkové výnosy činily 115.174,00 Kč (převod zůstatku 54.926,00 Kč, příspěvky 57.200,00 
Kč, zisk z organizace akcí 3.048,00 Kč). Celkové náklady činily 76.679,00 Kč. Zůstatek 
z hospodaření v celkové výši 38.495,00 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. 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 

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

AŠSK sportovní soutěže 
Bovys projekt Bovýsek 
ČŠI testování 
DM drogerie Veselé zoubky 
HZS MSK požární prevence – soutěže 
Knihovna Petra Bezruče přednášky 
KVIC vzdělávací kurzy 
Magistrát města Opavy dopravní výchova, soutěže, preventivní akce 
Obecní spolky Štivadlo, Zpívání u vánočního stromu 
PPPP Ostrava přednášky 
Slezské gymnázium Opava Projekt Emise 
SRPŠ spolupráce při organizaci akcí školy 
SVČ soutěže, olympiády, přehlídky 
Technické služby Opava plavecký výcvik 
TJ Tatran Štítina mládežnické fotbalové turnaje  
TJ Tatran Štítina program žáků v rámci společenských akcí 
Úřad práce Kravaře besedy 
VŠB-TUO  exkurze 
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 29. 09. 2022. 
 
 
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 2021/2022 dne 
29. 09. 2022 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.: zsstit603/2022 
         ………………………… 
Zpracoval dne: 21. 09. 2022            Mgr. Daniel Matyášek 
 ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Harmonogram akcí školního roku 2021/2022 

ü 01. 09. Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 
ü 02. 09. „Vyprávění moudré sovy o procházkách do přírody“ – celoroční školní projekt          

MŠ 
ü 03. 09. Adaptační den – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B,  

8., 9. A, 9. B třída 
ü 15. 09. „Výprava do Afriky“ – divadelní představení Letadlo – MŠ 
ü 18. 09. Vystoupení dětí mateřské školy na dožínkách 
ü 27. 09. „Na svatého Václava každá pláňka dozrává“ – projektový den – MŠ 
ü 29. 09. Evropský den jazyků – Speak dating – Praha – 9. A, 9. B třída 
ü 29. 09. České dny proti rakovině 
ü 29. 09. Drakiáda – organizované ŠD a MŠ – sportovní areál 
ü 05. 10. Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. třída 
ü 07. 10. Návštěva knihovny – Mach a Šebestová – 3. třída 
ü 07. 10. Členská a výborová schůze klubu rodičů MŠ 
ü 11. – 22. 10. „Barevná nádhera“ – školní projekt MŠ 
ü 12. 10. Návštěva knihovny – Současná literatura – 5. A, 5. B třída 
ü 13. 10. Přírodovědný klokan – 8. třída 
ü 14. 10.  Návštěva knihovny – Přečti si – 7. B třída 
ü 19. 10. Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 5. A, 5. B třída 
ü 20. 10. „Cestou podzimníčku“ – motivovaná vycházka do přírody – MŠ 
ü 28. 10. Lampiónový průvod – MŠ  
ü 03. – 12. 11. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 5. A, 5. B,         

9. A, 9. B třída – jazyk český, jazyk anglický a matematika 
ü 04. 11. Pythagoriáda – školní kolo – 6.–9. třída 
ü 09. – 10. 11.  Konzultační pohotovost 
ü 12. 11. PišQworky – vybraní žáci 7. A, 7. B třída 
ü 16. 11.  PišQworky – vybraní žáci 8. třída  
ü 23. 11. PišQworky – vybraní žáci 6. A, 6. B třída 
ü 29. 11. – 22. 12.  „Vánoční zvoneček tiše zvoní, jedlička v pokoji lesem voní“ – školní  

projekt MŠ 
ü 30. 11. PišQworky – regionální finále – J. Riedl, L. Dominik, J. Hájek, F. Pazdera,  

J. Šimeček 
ü 01. 12. Hravá věda – projektový den – MŠ 
ü 02. 12. „Den pozdravů“ – projektový den – MŠ 
ü 03. 12. Focení vánoční sady – MŠ 
ü 06. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole 
ü 07. 12. Pythagoriáda – okresní kolo – 6.–7. ročník – M. Mik 
ü 08. 12. Pythagoriáda – okresní kolo – 8.–9. ročník – 7. místo J. Gebauer a                     

J. Grussmann 
ü 09. 12.  Logopedická depistáž 
ü 09. 12. Návštěva seniorů ze Seniorcentra Opava – MŠ 
ü 14. 12. Vánoční nadílka v MŠ 
ü 22. 12. Rozloučení se s kalendářním rokem 2021 – všichni 
ü 04. – 05. 01. Konzultační pohotovost 
ü 10. – 20. 01. „Kde se ježek v zimě schoval aneb I v zimě pomáháme zvířátkům“ – školní  

projekt MŠ 
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ü 13. 01. Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8., 9. A, 9. B třída 
ü 14. 01. Workshop 3D omalovánek – MŠ 
ü 17. 01. Abeceda peněz – 2. A, 2. B, 4. třída 
ü 21. 01. „Zima čaruje, bílá pastelka maluje“ – projektový den – MŠ 
ü 31. 01. Olympiáda z jazyka anglického – písemná část – školní kolo – 8., 9. A, 9. B  

třída 
ü 31. 01. Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2021/2022 
ü 02. 02.  Komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 6. A, 6. B. třída 
ü 02. 02. Olympiáda z jazyka anglického – ústní část – školní kolo – 8., 9. A, 9. B třída 
ü 08. 02. „Zimní olympiáda“ – MŠ  
ü 09. 02. Šikana – preventivní program PPPP Ostrava – 3. třída 
ü 09. 02. Nebezpečí kyberšikany – preventivní program PPPP Ostrava – 4. třída 
ü 09. 02. Mediální gramotnost – preventivní program PPPP Ostrava – 9. A, 9. B třída 
ü 09. 02. Olympiáda z jazyka českého – školní kolo – 8., 9. A, 9. B třída 
ü 10. 02. Recitace – školní kolo – 1. a 2. stupeň 
ü 11. 02. Maškarní ples MŠ 
ü 14. 02. Dětská scéna 2022 – okrskové kolo v recitaci – postoupili A. Bartůška,               

T. Broďáková, E. Krettková, V. Samolejová, V. Hoňková 
ü 18. 02. Turistický výlet na Pustevny – 5. A, 6. A třída 
ü 22. 02. „Mezinárodní den mateřského jazyka“ – projektový den – MŠ 
ü 28. 02. – 04. 03.  Lyžařský výcvikový kurz – žáci 7. A, 7. B třída 
ü 01. 03. Konec masopustu – rej masek – MŠ 
ü 01. 03. „Babička drsňačka“ – divadelní představení – 4., 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. třída 
ü 03. 03. Rizika elektronické komunikace – preventivní program PPPP Ostrava – 5. A,  

5. B. třída 
ü 04. 03. „Kašpárkovo dobrodružství“ – divadelní představení – MŠ 
ü 07. 03. Mobilní dopravní hřiště – MŠ, 1.–3. třída 
ü 10. 03. Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo – 28. místo D. Stareczková 
ü 10. 03. „Štítinský slavíček“ – školní kolo pěvecké soutěže 
ü 11. 03. Návštěva knihovny – místní knihovna – MŠ 
ü 12. 03. Turnaj o pohár ředitele školy – mládežnický turnaj v kopané – tělocvična školy 
ü 17. 03. Zahájení plaveckého výcviku – MŠ 
ü 18. 03. Matematický klokan – 2.–9. třída 
ü 18. 03. Dětská scéna 2022 – okresní kolo v recitaci – A. Bartůška, T. Broďáková,  

E. Krettková, V. Samolejová, V. Hoňková 
ü 21. 03. „Mrazík“ – divadelní představení – 3. třída 
ü 21. 03. Drogy v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava – 7. A, 7. B třída 
ü 21. 03. Bezpečné sexuální chování v dospívání – preventivní program PPPP Ostrava –  

8. třída 
ü 25. 03. Velká cena zoo – R. Bunček, E. Drápelová, K. Falharová, K. Grussmann,  

J. Grussmann, J. Halfar, M. Helfert, J. Hoňková, E. Kuncová, L. Popek, 
J. Riedl, T. Říčný, S. Štivar, T. Teichmann, A. Žídková 

ü 25. 03. Opavský skřivánek – okresní kolo pěvecké soutěže – L. Hulva, V. Jantošík,  
L. Jantošíková, T. Kubín, E. Riedlová, E. Steuerová,  

ü 25. 03. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 32. místo A. Stašková 
ü 27. 03. Vystoupení souboru Malá Bejatka ve Mlýně vodníka Slámy 
ü 30. 03. Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo – 23. místo J. Grussmann 
ü 31. 03. Zahájení plaveckého výcviku – 2. A, 2. B, 3., 4. třída 
ü 01. 04. „Zlepši si techniku“ – chemické a fyzikální pokusy na VŠB – 8. třída 
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ü 01. 04. Dětská scéna 2022 – krajské kolo v recitaci – A. Bartůška, T. Broďáková,  
V. Samolejová 

ü 01. 04. Den otevřených dveří v MŠ, Vynášení Mařeny a Vítání jara 
ü 03. 04. Velká cena zoo – finálové kolo – 7. místo R. Bunček, J. Hoňková,                     

E. Kuncová, J. Riedl, A. Žídková 
ü 04. 04. „Cyrano z Bergeracu“ – divadelní představení – 9. A, 9. B třída 
ü 05. 04. Soutěž v sudoku – školní kolo – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3., 4., 5. A, 5. B, 6. A,     

6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B třída 
ü 06. 04. Den dětské knihy – projektový den – MŠ 
ü 07. 04. Plenární schůze SRPŠ 
ü 07. 04. Třídní schůzky a konzultační hodiny 
ü 12. 04. Dopravní hřiště v Malých Hošticích – 4. třída 
ü 12. 04. Přijímací zkoušky na střední školy – 9. A, 9. B třída 
ü 12. 04. Zápis k základnímu vzdělávání 
ü 13. 04. Přijímací zkoušky na střední školy – 9. A, 9. B třída 
ü 21. 04. Pepa stavitel – finálové kolo – 1. stupeň, 2. stupeň 
ü 22. 04.  „Svou zemi mám rád, chráním ji, jsem kamarád“ – projektový den – MŠ 
ü 22. 04. Noc s Andersenem – 5. A, 6. A třída 
ü 23. 04. Před sušedovym zeleny ořech – Malá Bejatka 
ü 26. 04. Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. A třída 
ü 27. 04. Scratch Cup 2022 – soutěž v programování – celostátní kolo 
ü 28. 04. Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 1. B třída 
ü 29. 04. Pietní akt obce legionářské – Malá Bejatka, recitátoři, pěvecký sbor 
ü 29. 04. Den Země – projektový den – 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B  

třída 
ü 29. 04. Regionální kolo Opavského skřivánka – pěvecká soutěž 

I. kategorie – žáci MŠ a 1. tříd: 3. místo – L. Jantošíková  
II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: 1. místo – E. Steuerová  
III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd: 3. místo – E. Riedlová  
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: 1. místo –– T. Kubín –– postup do  

zemského kola 
V. kategorie – žáci 8. a 9. tříd: 3. místo – L. Hulva  

ü 02. 05. Velikonoční laťka – školní kolo – 1. A a 1. B třída, 2. stupeň 
ü 04. 05. „Branná soutěž Wolfram“ – L. Dominik, J. Hoňková, K. Popková, D. Slunský 
ü 04. 05. Kilobajtík – školní kolo – 4., 5. A, 5. B třída 
ü 04. 05. Megabajtík – školní kolo – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B třída 
ü 04. 05. Gigabajtík – školní kolo – 6. –9. třída 
ü 04. 05. Exkurze na Úřadu práce v Kravařích – 9. A, 9. B třída 
ü 05. 05. Zápis k předškolnímu vzdělávání 
ü 05. 05. Ukončení plaveckého výcviku MŠ 
ü 10. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 11. 05. Český den proti rakovině 
ü 11. 05. „Královna Koloběžka První“ – divadelní představení – 1. A, 1. B., 2. A, 2. B  

třída 
ü 12. 05. Exkurze do zahradnictví – 1. A třída 
ü 12. 05. „Štítina má talent“ – vyřazovací kolo 
ü 13. 05. Kilobajtík – okresní kolo – M. Bartošek, F. Kupka 
ü 13. 05. Megabajtík – okresní kolo – M. Stránský, V. Marková 
ü 13. 05. Gigabajtík – okresní kolo – J. Gebauer, J. Riedl 
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ü 14. 05. Zemské kolo Opavského skřivánka – pěvecká soutěž 
IV. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: T. Kubín  

ü 16. 05. Návštěva knihovny – Seznámení s knihovnou – 9. A třída 
ü 16. 05. Zkoumání přírodních jevů pomocí technických a robotických pomůcek – 

projektový den – 8. třída 
ü 17. 05. Soutěž mladých cyklistů – okresní kolo – 5. místo – M. Kubíček,  

V. Kupčíková, I. Lisníková, T. Švarc 
ü 17. 05. Minifotbal – okrskové kolo – 8., 9. A, 9. B třída 
ü 17. 05. Školní výlet – Hlučín – Dětský ranč – MŠ 
ü 17. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 18. 05. Veselé zoubky 2022 – preventivní akce – 1. A, 1. B třída 
ü 18. 05. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. A  

                     – jazyk český 
ü 18. 05.  Den rodiny – den se zákonnými zástupci dětí mateřské školy 
ü 19. 05. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. A 

                      – matematika 
ü 19. 05. Školní výlet – Bruntál – prohlídka zámku a F1 Carting – 7. A, 7. B třída 
ü 23. 05. Školní výlet – stáje v Mokrých Lazcích – Malá Bejatka  
ü 24. 05.  Fotografování tříd – ZŠ a MŠ 
ü 24. 05. Světový den bez tabáku – preventivní akce – 4. třída 
ü 24. 05. Školákem nanečisto – přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
ü 24. 05. Členská schůze klubu rodičů MŠ 
ü 24. 05. Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících 1. třídy  
ü 24. 05. Konzultační pohotovost 
ü 25. 05. Gigabajtík – finálové kolo – 4. místo – J. Riedl 
ü 25. 05. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. B 

                      – jazyk český 
ü 26. 05. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku – 9. B 

                      – matematika 
ü 26. 05. „Štítina má talent“ – finálové kolo pro veřejnost 
ü 27. 05. Školní výlet – Dinopark Ostrava – 2. A, 2. B, 3. třída 
ü 27. 05. Návštěva knihovny – místní knihovna – 4. třída 
ü 27. 05. Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. A třída 
ü 27. 05. Návštěva knihovny – místní knihovna – 5. B třída 
ü 27. 05.  Opavský městský biatlon  

1. místo – V. Janošková, M. Plachká, L. Kubesová 
1. místo – R. Bělica, L. Hulva, L. Popek 

ü 30. 05. Školní výlet – ZOO Ostrava – 1. A, 1. B třída 
ü 31. 05. Koncert ZUŠ Háj ve Slezsku – MŠ 
ü 01. 06.  Den dětí – program pro děti MŠ 
ü 03. 06. „Den dětí s pohádkou“ – Den dětí – ZŠ a MŠ pro veřejnost 
ü 06. 06. Návštěva seniorů ze Seniorcentra Opava – MŠ 
ü 07. 06. Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících 1. třídy 
ü 08. 06. Školní výlet – Štramberk, Kopřivnice – 5. A, 5. B, 6. A třída 
ü 09. 06. Ukončení plaveckého výcviku – 2. A, 2. B, 3., 4. třída 
ü 09. 06. Školní výlet – Hradec nad Moravicí – 6. B třída 
ü 09. 06. Noc s Andersenem – 2. A třída 
ü 10. 06. Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – 9. A třída 
ü 10. 06. Školní výlet – Kajlovec – 9. B třída 
ü 10. 06. Školní výlet – Archeopark Chotěbuz – 4. třída 
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ü 12. 06. „Vítání občánků“ – program MŠ 
ü 14. 06. Školní výlet – Štramberk, Kopřivnice – 8. třída 
ü 14. 06. Školní besídka 1. A třídy – sál školy 
ü 15. 06. Vycházka s prvky dopravní výchovy – 1. A třída 
ü 16. 06. Pasování na školáka – slavnostní rozloučení s předškoláky – MŠ 
ü 16. 06. Noc s Andersenem – 3. třída 
ü 17. 06. Vycházka s prvky dopravní výchovy – 1. B třída 
ü 18. 06. Vzpomínková akce na gen. H. Píku – památník – pietní část 
ü 18. 06. Žákovský turnaj gen. Heliodora Píky ve fotbale – sportovní část TJ Tatran Štítina 

           kategorie mladších přípravek – 1. místo TJ Tatran Štítina 
kategorie starších přípravek – 1. místo TJ Tatran Štítina 

ü 21. 06. Uctění památky gen. H. Píky – památník – všichni 
ü 21. 06. Školní besídka 1. B třídy – sál školy 
ü 22. 06. Sportovní olympiáda nižšího stupně se ZŠ Mokré Lazce 
ü 23. 06. Návštěva knihovny – místní knihovna – 2. A třída 
ü 24. 06. Ukázka dravců – 1.–9. třída 
ü 27. 06. Pobyt v přírodě – 8. třída 
ü 28. 06. Hasičská stanice Opava – exkurze – 3. třída 
ü 28. 06. Setkání budoucích žáků 6. tříd naší školy a ZŠ Mokré Lazce 
ü 29. 06. Atletický čtyřboj žáků vyššího stupně (60 m, skok daleký, hod kriketovým  

míčkem, 1 000 m) 
ü 30. 06. Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 
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Příloha č. 2: Výnosy ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina  

Výnosy roku 2021 

Účetní položka výnosy v Kč 

Dotace OÚ Štítina – provoz 3 520 000,00 
Tržby z nájmu tělocvičny a nápojových automatů 69 050,00 
Tržby – režijní náklady za obědy  55 318,50 
Úroky z běžného účtu 507,78 
 Jiné ostatní výnosy (pojistná událost) 0,00 
 Zúčtování odměn na FKSP 62 000,00 
 Ostatní výnosy z činnosti – dary 225 235,70 

Výnosy za účetní období celkem: 3 932 111,98 
 
 
 
 
 
 

  

3 520 000,00

124 876,28 225 235,70

Rozložení jednotlivých účetních položek

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

Náklady v roce 2021 

Účetní položka náklady v Kč 

Drobný dlouhodobý majetek 555 878,68 
Učebnice, uč. pomůcky, školní potřeby 43 460,08 
Ochranné pomůcky  2 873,00 
Materiál – ostatní 318 999,80 
Vodné, stočné 34 267,57 
Elektrická energie 223 068,00 
Spotřeba plynu 206 481,00 
Opravy a udržování 1 051 365,22 
Cestovné 5 289,00 
Mzdové a účetní služby 361 818,00 
Poštovné 392,00 
Telefonní poplatky 30 084,40 
Školení, vzdělávání 16 455,00 
Programové vybavení 62 200,56 
Ostatní služby  178 888,89 
Obědy dětí 282 815,00 
Mzdové náklady – dohody o PP 114 000,00 
Mzdové náklady – odměny z FKSP9  62 000,00 
Bankovní poplatky 8 176,00 
Jiné ostatní náklady 22 100,00 
Ostatní finanční náklady 2 000,00 
Odpisy dlouhodobého majetku9 130 146,00 
Spotřeba energie – doplňková činnost9 11 739,00 
Jiné ostatní náklady – dar9 225 235,70 
Zákonné sociální odvody 10 0,00 

Náklady za účetní období celkem: 3 949 732,90 

 
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 Mzdové	náklady-odměna	z	FKSP Ostatní	služby

Programové	vybavení Spotřeby	energií	– doplňková	činnost Obědy	dětí

Jiné	ostatní	náklady Materiál	-	ostatní Opravy	a	udržování

Školení,	vzdělávání Drobný	dlouhodobý	majetek Ochranné	pomůcky

Poštovné Bankovní	poplatky Cestovné

Ostatní	finanční	náklady Jiné	ostatní	náklady	-	dar Učebnice	a	učební	pomůcky
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Příloha č. 4: Seznam svěřeného majetku k 31. 12. 2021 

Hmotný majetek       50.602.036,45 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 
 
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             134.915,00 Kč 
Hřiště MŠ          1.251.856,53 Kč 
Server PC             188.403,05 Kč   
 
 
Drobný hmotný majetek       11.553.992,02 Kč 
 
Mateřská škola            989.225,29 Kč 
Základní škola                10.021.250,28 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        62.233.760,15 Kč 
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Příloha č. 5: Výsledky testování ČŠI 

V letošním školním roce 2021/2022 proběhla na základní škole dvě zjišťování výsledků 
vzdělávání žáků v rámci dobrovolného certifikovaného testování prostřednictvím České školní 
inspekce: 
 
1. Podzimní testování 5. a 9. tříd (18. 10. 2021 – 15. 11. 2021) 
2. Jarní testování 9. tříd (09. 05. 2022 – 10. 06. 2022) 
 
1. Podzimní testování 5. a 9. tříd 
 
Škola měla k dispozici testy pro 5. a 9. ročník základní školy. Testování se zúčastnili žáci tříd 
5. A, 5. B, 9. A, 9.B. Celkem se tedy zapojilo 22 žáků 5. ročníku (z celkového počtu 30 žáků) a 39 
žáků 9. ročníku (z celkového počtu 42 žáků). Do zjišťování se dobrovolně zapojilo 886 základních 
škol České republiky (s celkovým počtem 15 164 žáků 5. ročníků a 16 746 žáků 9. ročníků 
a víceletých gymnázií). Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, 
třídy nebo školy. Výsledky poskytují informaci o tom, nakolik jednotliví žáci zvládli základní 
učivo zahrnuté v testech. Zjišťovaly se výsledky z českého jazyka, matematiky a anglického 
jazyka. 
 
 
 

Anglický jazyk - 5. ročník Anglický jazyk - 9. ročník 
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Český jazyk - 5. ročník Český jazyk - 9. ročník 

  
 
 

Matematika - 5. ročník Matematika - 9. ročník 

  
 
Celkové výsledky za školu dle ročníku a jednotlivých předmětů: 
Sloupcové grafy umožňují porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech 
testovaných žáků zapojených v rámci celorepublikového testování ve vybraných předmětech 
a v jeho jednotlivých tematických částech. 
 
2. Jarní testování 9. tříd 
Na jaře letošního roku se testovaly 9. ročníky základních škol, a to v předmětech, které jsou 
stěžejní pro přijímací řízení na střední školy. Cílem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik je 
jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy nemůže 
reprezentovat celý vzdělávací předmět. Testování se zúčastnili žáci tříd 9. A, 9. B. Celkem 
se zapojilo do tohoto testování 40 žáků 9. ročníků (z celkového počtu 42 žáků). Do zjišťování 
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se dobrovolně zapojily základní školy České republiky (s celkovým testovaným počtem 47 763 
žáků 9. ročníků a víceletých gymnázií).  

 
Celkové výsledky za školu za jednotlivé předměty: 
Grafy prezentují průměrnou úspěšnost žáků základní školy Štítina a všech testovaných žáků v ČR 
za celý test a v jednotlivých tematických oblastech zastoupených v testu. Všechna porovnání 
se vztahují pouze k obsahu testů – testy měly omezenou délku a obsahovaly jen vybranou část 
ze všech rozvíjených dovedností ve sledované oblasti. Poskytují obrázek o tom, jak 
se přinejmenším v té části výstupů, kterým se test věnoval, dílčí skupině žáků školy dařilo.  
 
 

Český jazyk - 9. ročník Matematika - 9. ročník 

  
 
 
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy 
v testech nemohly zákonitě reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly 
omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, o co běžně výuka jednotlivých předmětů 
usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů 
u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané 
hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky jsou pro školu podnětem pro hledání 
možných příčin.  
 
Jednotliví žáci byli pedagogy seznámeni se svými reporty a mohli porovnat své výsledky s žáky 
ostatních škol. Byly porovnávány souhrnné výsledky za školu a za jednotlivé třídy, a to nejen 
v celém testu, ale také v jeho dílčích tematických částech. Byly učiněny závěry o tom, v čem 
se žákům dařilo více a v čem méně, stejně tak jako ve které oblasti se jim dařilo ve vztahu ke 
všem testovaným žákům nadprůměrně a ve které oblasti podprůměrně. 
 
Podrobné výsledky jsou uloženy v systému ČŠI.  
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Příloha č. 6: Závěrečné testy ve vybraných předmětech – shrnutí 

1. Testy vypracovali vyučující a jejich vzory jsou uloženy u koordinátorky ŠVP Z. Klimešové.  
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. Žáci byli seznámeni s opravenými a vyhodnocenými testy, jednotliví učitelé provedli s žáky 
rozbor výsledků. Vyhodnocení silných a slabých stránek jednotlivými vyučujícími z hlediska 
vědomostí žáků a celkové výsledky tříd jsou uloženy u koordinátorky ŠVP. Testy byly nejen 
v listinné podobě, ale vyučující využili moderních technologií, a to především aplikace Socrative 
nebo Google formuláře. 
 
 
5. A třída – 16 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  16 72% (59%, 52%, 69%, 56%, 55%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk 15 83% (65%, 63%, 62%, 65%, 46%, 81%, 34%, 58%) 
Matematika  % (55%, 64%, 38%, -, 75%, 70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda 15 79% (75%, 81%, 74%, 73%, 75%, 83%) 
Vlastivěda 14 68% (73%, 64%, 77%, 71%, 68%, 64%) 
 
5. B třída – 15 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  12 56% (59%, 52%, 69%, 56%, 55%, 75%, 63%, 65%, 55%, 71%) 
Anglický jazyk 13 78% (65%, 63%, 62%, 65%, 46%, 81%, 34%, 58%) 
Matematika  % (55%, 64%, 38%, -, 75%, 70%, 79%, 63%, 72%) 
Přírodověda 11 76% (75%, 81%, 74%, 73%, 75%, 83%) 
Vlastivěda 11 75% (73%, 64%, 77%, 71%, 68%, 64%) 
 
6. A třída – 18 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  15 73% (77%, 80%, 76%, 72%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 16 63% (68%, 70%, 66%, 54%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika  % (56%, 67%) 
Fyzika 15 74% (71%, 90%, 70%, 72%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 15 72% (70%, 65%, 74%, 67%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 15 68% (66%, 76%, 72%, 69%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 14 77% (74%, 75%, 74%, 71%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
 
6. B třída – 19 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  18 84% (77%, 80%, 76%, 72%, 74%, 86%, 74%, 79%, 84%, 78%) 
Anglický jazyk 19 62% (68%, 70%, 66%, 54%, 51%, 49%, 48%, 52%, 47%, 55%) 
Matematika  % (56%, 67%) 
Fyzika 18 68% (71%, 90%, 70%, 72%, 71%, 62%, 66%, 63%, 67%, 82%) 
Dějepis 19 58% (70%, 65%, 74%, 67%, 70%, 73%, 71%, 65%, 71%, 68%) 
Zeměpis 18 61% (66%, 76%, 72%, 69%, 62%, 70%, 61%, 64%, 61%, 56%) 
Přírodopis 17 66% (74%, 75%, 74%, 71%, 77%, 81%, 66%, 66%, 75%, 75%) 
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7. A třída – 21 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  21 71% (81%, 70%, 69%, 63%, 63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 21 73% (71%, 66%, 59%, 52%, 42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 14 80% (66%, 74%, 68%, 71%, 68%, 73%, 64%) 
Ruský jazyk 7 80% (71%. 67%, 71%, 90%, 64%, 78%, 74%) 
Matematika  % (79%, 71%) 
Fyzika 19 77% (64%, 72%, 64%, 63%, 69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 19 82% (58%, 61%, 62%, 62%, 67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 19 74% (68%, 71%, 71%, 70%, 79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 21 85% (84%, 79%, 58%, 50%, 64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%) 
 
7. B třída – 25 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 71% (81%, 70%, 69%, 63%, 63%, 69%, 70%, 73%, 72%, 78%) 
Anglický jazyk 20 72% (71%, 66%, 59%, 52%, 42%, 48%, 43%, 53%, 47%, 61%) 
Německý jazyk 10 80% (66%, 74%, 68%, 71%, 68%, 73%, 64%) 
Ruský jazyk 15 78% (71%. 67%, 71%, 90%, 64%, 78%, 74%) 
Matematika  % (79%, 71%) 
Fyzika 22 76% (64%, 72%, 64%, 63%, 69%, 62%, 63%, 54%, 54%, 65%) 
Dějepis 19 82% (58%, 61%, 62%, 62%, 67%, 55%, 61%, 65%, 61%, 71%) 
Zeměpis 22 73% (68%, 71%, 71%, 70%, 79%, 73%, 67%, 71%, 67%, 70%) 
Přírodopis 21 83% (84%, 79%, 58%, 50%, 64%, 60%, 54%, 62%, 61%, 68%) 
 
8. třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  21 70% (65%, 63%, 64%, 61%, 60%, 60%, 56%, 54%, 59%, 68%,) 
Anglický jazyk 21 86% (72%, 59%, 66%, 60%, 53%, 64%, 54%, 53%, 58%, 64%) 
Německý jazyk 7 75% (67%, 80%, 69%, 79%, 76%, 71%, 61%, 63%) 
Ruský jazyk 16 68% (67%, 51%, 82%, 60%, 70%, 80%) 
Matematika  % (70%, 68%) 
Fyzika 21 83% (69%, 79%, 63%, 60%, 59%, 48%, 63%, 57%, 54%, 74%) 
Chemie 22 74% (70%, 67%, 67%, 63%, 61%, 37%, 45%, 59%, 68%, 62%) 
Dějepis 18 60% (71%, 56%, 60%, 59%, 52%, 65%, 54%, 58%, 54%, 56%) 
Zeměpis 17 81% (82%, 81%, 82%, 82%, 77%, 85%, 83%, 83%, 83%, 84%) 
VkZ 22 82% (77%, 67%, 81%, 71%, 66%, 79%, 75%, 76%, 81%, 69%) 
 
9. A třída – 19 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  19 73% (71%, -, 73%, 67%, 73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 19 69% (60%, -, 80%, 56%, 63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 8 71% (72%, -, 81%, 68%, 68%, 65%, 67%) 
Ruský jazyk 11 71% (53%, -, 76%, 63%, 71%) 
Matematika 19 69% (53%, -) 
Fyzika 14 75% (73%, -, 58%, 54%, 53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 17 59% (75%, -, 54%, 60%, 60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 16 79% (67%, -, 74%, 67%, 69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 18 68% (61%, -, 68%, 63%, 66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 15 75% (80%, -, 45%, 65%, 71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%) 
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9. B třída – 23 žáků 
 Počet žáků Úspěšnost 
Český jazyk  22 81% (71%, -, 73%, 67%, 73%, 68%, 68%, 64%, 71%, 74%) 
Anglický jazyk 22 71% (60%, -, 80%, 56%, 63%, 54%, 59%, 64%, 56%, 63%) 
Německý jazyk 13 73% (72%, -, 81%, 68%, 68%, 65%, 67%) 
Ruský jazyk 10 69% (53%, -, 76%, 63%, 71%) 
Matematika 22 81% (53%, -) 
Fyzika 19 83% (73%, -, 58%, 54%, 53%, 52%, 71%, 56%, 62%, 68%) 
Chemie 20 83% (75%, -, 54%, 60%, 60%, 28%, 26%, 74%, 66%, 76%) 
Dějepis 20 88% (67%, -, 74%, 67%, 69%, 73%, 67%, 79%, 69%, 74%) 
Zeměpis 21 68% (61%, -, 68%, 63%, 66%, 65%, 71%, 79%, 71%, 61%) 
Přírodopis 20 82% (80%, -, 45%, 65%, 71%, 53%, 70%, 62%, 54%, 59%) 
 
 
Závěrečné evaluační testy pro matematiku v 5.–8. ročníku chybí, protože testy byly nahrazeny 
klasickými čtvrtletními pracemi. V 9. ročníku se výsledky evaluačních testů objevily již 
v minulém školním roce vzhledem k nutnosti vyhodnocení dosažených výstupů ŠVP 
odcházejících žáků a k jejich následnému přechodu na další školy.  
 
 
Zpracovali: Mgr. Zuzana Klimešová a Mgr. Daniel Matyášek 
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Příloha č. 7: Zpráva výchovné poradkyně  

Společné vzdělávání, naplňování podpůrných opatření  
Letos jsme pracovali s 39 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytovali jsme jim 
nejčastěji 1. nebo 2. stupeň podpůrných opatření, třem žákům pak 3. stupeň PO. Výuka byla oproti 
minulým dvěma letům znovu spíše standardní, jen občas byla ovlivněna vyšší nemocností 
či karanténou učitelů i samotných žáků. Legislativní změna z minulého roku o poskytování 
1. stupně PO a zvýšení kompetencí školy se v praxi osvědčila. Konzultujeme s PPP nebo SPC 
jednotlivé případy a o podpůrných opatřeních se rozhodujeme v klidu, pod menším časovým 
stresem. 
20-21 žáků docházelo do hodin pedagogické intervence, kde se jim v 7 skupinách věnovalo 
7 pedagožek: Mgr. Veronika Čížová, Mgr. Jana Galová, PaedDr. Ludmila Hulvová, Mgr. Eva 
Martínková, Mgr. Jana Slimáčková, Mgr. Zuzana Klimešová a Mgr. M. Kokošková. Vesměs šlo 
o pomoc v přípravě na výuku, upevňování a procvičování jazykového učiva. V 2. A třídě a 5. B 
třídě pomáhaly vyučujícím 2 asistentky pedagoga, a to paní J. Otáhalová a paní K. Jasenková. 
S oběma proběhl pohovor s cílem zefektivnit jejich práci a spolupráci s vyučujícími. 
 
V únoru bylo třídními učiteli ve spolupráci s dalšími vyučujícími provedeno vyhodnocení 
1. stupně podpůrných opatření u 9 žáků. Pouze u jednoho žáka bylo doporučeno ukončit podporu, 
u ostatních nebyla navržena žádná výraznější změna. Dalších 8 žáků s 1. stupněm podpory bylo 
odesláno k vyšetření do PPP. V květnu jsme pak u 11 žáků obdobně provedli vyhodnocení 
2. stupně PO, několik dalších jsme pak odeslali ke kontrolnímu vyšetření do PPP Opava. Při práci 
s těmito žáky nebyly zaznamenány žádné problémy. Materiály a pomůcky, které využíváme, plně 
dostačují. 
Ve škole se od září vzdělával také žák, který se přistěhoval s rodiči z Holandska a češtině rozuměl 
jen velmi málo. Třebaže udělal znatelný pokrok, od září mu bude poskytnuta intenzivnější péče 
v rozsahu 3. stupně podpory. Škola neposkytuje jazykovou přípravu pro tohoto žáka. 
 
Vycházející žáci, volba povolání 
Stejně jako loni byli žáci informováni o všem důležitém k tématu volba střední školy a přijímací 
řízení především v předmětu „Pracovní činnosti“. Důležité materiály a aktuální informace jim 
byly předávány také elektronicky s využitím aplikace Google Classroom. Veletrh povolání 
v souvislosti s proticovidovými opatřeními bohužel proběhl opět pouze virtuálně, což nemělo 
mezi našimi žáky větší ohlas. Více využili tzv. Dnů otevřených dveří. Oproti minulému roku 
se podařilo zorganizovat přece jen více prezentací zástupců SŠ přímo v naší škole a žáci to velmi 
oceňovali. S ohledem na již zmíněnou pandemii covidu nebyla v tomto školním roce 
zorganizována žádná exkurze. Všem žákům byla zajištěna informativní brožura Atlas školství. 
V přípravě na přijímací zkoušky pomáhali žákům v přípravných kurzech vyučující J. Slimáčková, 
Z. Klimešová a D. Matyášek, ředitel školy. 
 
 
Umístění žáků vycházejících ve školním roce 2021-2022 z 9. ročníku. 
 
Gymnázia 8 žáků 
Střední odborné školy (maturita) 28 žáků 
Střední odborná učiliště (výuční list) 6 žáků 
 
Ke studiu víceletého gymnázia se přihlásilo 5 žáků 5. ročníku. Nikdo z nich nebyl přijat. 
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Řešení výchovných problémů 
Nejčastěji jsem řešila problémy související s prospěchem žáků, s obtížemi ve zvládání výuky, 
se speciálními obtížemi a možnostmi poskytování podpory, s nedostatečnou motivací. Osvědčilo 
se, když rozhovoru se zákonnými zástupci byli přítomni i samotní žáci. Další skupinou problémů 
byly vztahy mezi žáky v třídním kolektivu. Nejvíce případů se vyskytlo ve třídě 5. B. Společně 
s TU M. Kokoškovou jsme se opakovaně snažily situaci ve třídě zlepšit – častějšími třídními 
hodinami, pohovory s žáky i zákonnými zástupci. Bohužel se nedá říci, že by se situaci zklidnila. 
Jde zejména o několik dívek, které se nemají rády a vedle závažnějších případů (krádeže 
v 1. pololetí) hlásí i drobné neshody a zveličují je. Třídní učitelku tím neuvěřitelně zatěžují. Někdy 
se zdá, že ani rodiče nepřispívají ke zlepšení vztahů. Od nového školního roku dojde k rozšíření 
kolektivu třídy o nové žáky a to bude (snad) šance pro zlepšení. 
 
 
Zpracovala: PaedDr. Ludmila Hulvová 
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Příloha č. 8: Zpráva školního metodika prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2021/2022 jsme se zaměřili, tak jak je dáno obsahem MPP, na výchovu 
a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj 
a na komunikační dovednosti žáků. 
Dlouhodobé cíle jsou vyjmenovány ve školní preventivní strategii pro roky 2019 – 2024 a jsou 
součástí školního vzdělávacího programu OTEVŘENÁ ŠKOLA. 
Cíle Minimálního preventivního programu a Školní preventivní strategie byly naplňovány 
především prací třídních učitelů s žáky během třídnických hodin, vyučujícími občanské výchovy, 
výchovy ke zdraví, přírodopisu a informatiky. 
K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, převážně 
psychické formy násilí, dále kyberšikana, agresivní chování, drobný vandalismus. Dalšími projevy 
nevhodného chování jsou vulgarita, agresivita a skryté záškoláctví.  
Někteří žáci byli řešeni také Policií ČR a OSPOD v souvislosti s vandalstvím v obci Mokré Lazce. 
Škola byla požádána Policií ČR a OSPOD o spolupráci. 
Ke sledování projevů rizikového chování žáků přispívá práce všech pedagogů, především však 
třídních učitelů ve vyučovacích a v třídnických hodinách. Jejich práce je ověřována vedením školy 
v týdenních zprávách, v hodnocení třídnických hodin, plnění plánu je zaznamenáváno metodikem 
prevence ve čtvrtletních zprávách a na konci školního roku je shrnuto v závěrečné zprávě ŠMP. 
Konkrétní projevy rizikového chování byly řešeny podle závažnosti na úrovni třídní učitel, 
metodik prevence, výchovný poradce, zástupkyně ředitele nebo ředitel školy. Z každého řešeného 
případu je zhotoven zápis, který je pak uložen ve složce metodika prevence. 
Prevence vycházela především z témat obsažených ve školním vzdělávacím programu, která byla 
průběžně zařazována do třídnických hodin. Proběhly také preventivní programy pro I. a II. stupeň 
– dopravní hřiště, interaktivní prožitkové techniky pro žáky 3. – 9. tříd, Poradny pro primární 
prevenci Ostrava (Nebezpečí šikany, Nebezpečí kyberšikany, Komunikace v třídním kolektivu, 
Bezpečné sexuální chování v dospívání, Drogy v dospívání, Mediální gramotnost). Žáci 
se účastnili charitativních akcí a sbírek, a zvyšovali tak své sociální kompetence. 
Krátkodobým cílem bylo hodnocení rizikového chování žáků se zaměřením na oblast kyberšikany, 
které jsme se věnovali po celý školní rok. Na realizaci se podíleli třídní učitelé v třídnických 
hodinách, probíhaly také přednášky Poradny pro primární prevenci Ostrava. 
Metodik prevence se v říjnu a v červnu účastnil schůzek s okresní metodičkou prevence 
Mgr. Lucií Šimečkovou v PPP v Opavě. Získané informace byly předávány kolegům pro další 
práci s žáky. 
Pro okresního metodika prevence byl vypracován dotazník – Vyhodnocení preventivních aktivit 
za školní rok 2021/2022. 
 
Plnění plánu třídnických hodin 
V prvním čtvrtletí třídní učitelé dostali seznam témat pro třídnické hodiny, která jsou uvedena 
v minimálním preventivním programu: bezpečnost v dopravě, kyberšikana, šikana; rizika 
internetu; závislosti – návykové látky; závislosti – netolismus, gambling; sekty; intolerance, 
antisemitismus, rasismus; záškoláctví; poruchy příjmu potravy; rizikové sporty, prevence úrazů. 
Další témata si učitelé vybrali ze školního vzdělávacího programu, např. prevence úrazů, bezpečné 
chování cestou do školy, rizika internetu, dopravní výchova, vztahy mezi spolužáky, komunikace, 
připomínání si státních svátků… Třídní učitelé pracovali s žáky na zlepšování klimatu třídy 
a vytvářeli si pravidla slušného chování. V případě potřeby řešili aktuální problémy. 
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. 
Vysoký počet hodin na prvním stupni vyplývá především ze zařazení témat prevence do výuky 
podle našeho školního vzdělávacího programu. 
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Z podkladů zapsaných třídními učiteli do výkazů v Bakalářích vyplynulo, že ve druhém, třetím 
a čtvrtém čtvrtletí bylo nejčastějším tématem v třídnických hodinách naplňování Minimálního 
preventivního programu – prevence šikany a kyberšikany, dále posilování dobrého klimatu 
ve třídě a upevňování vztahů mezi žáky, řešilo se slušné chování, prostor byl věnován také 
vánočním tradicím a nově se objevilo téma války na Ukrajině. Vyučující obdrželi instrukce, jak 
s dětmi o problematice mluvit a reagovat na otázky. 
Celkový počet třídnických hodin uvedený v přehledech zaslaných třídními učiteli byl 356, což 
odpovídá průměru cca 24 hodin na třídu.  
 
Počet TH za čtvrtletí: 
  I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 
1. A  18 14 12 22 66 
1. B 7 20 7 11 45 
2. A 10 15 12 10 47 
2. B 10 10 7 5 32 
3.  10 6 5 9 30 
4. 4 0 2 3 9 
5. A  5 4 2 4 15 
5. B 4 3 2 4 13 
6. A 6 3 3 3 15 
6. B 6 3 4 6 19 
7. A 6 3 2 3 14 
7. B 0 3 1 5 9 
8. 7 2 2 3 14 
9. A 5 3 4 3 15 
9. B 4 1 2 6 13 
celkem 102 90 67 97 356 
 
Počet žáků na TH za čtvrtletí: 
  I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 
1. A  234 173 136 293 836 
1. B 99 244 83 141 567 
2. A 108 154 141 125 528 
2. B 134 134 102 74 444 
3.  172 105 87 177 541 
4. 100 0 50 76 226 
5. A  71 57 28 60 216 
5. B 59 39 24 52 174 
6. A 102 49 49 41 241 
6. B 97 46 63 106 312 
7. A 120 59 33 54 266 
7. B 0 67 20 113 200 
8. 147 46 43 52 288 
9. A 78 50 71 43 242 
9. B 82 17 40 104 243 
celkem 1603 1240 970 1511 5324 
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Hodnocení rizikového chování žáků základních škol se zaměřením na oblast kyberšikany 
Školy a školská zařízení mají podle školského zákona povinnost vytvářet mimo jiné také 
podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů 
a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech. Proto bylo vybraným krátkodobým cílem Minimálního preventivního programu 
pro školní rok 2021/2022 zaměřit se detailněji na jeden ze stěžejních a vysoce nebezpečných 
projevů rizikového chování, a to na šikanu a kyberšikanu jako na závažný problém, který může 
mít dlouhodobé následky. Zjišťovali jsme počet a charakter případů rizikového chování a zaměřili 
jsme se na to, jak vyučující vytvářejí a upevňují dovednosti žáků spojených s bezpečným 
a korektním chováním v kyberprostoru.  
Pro žáky byly připraveny preventivní programy ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci 
Ostrava. 
 
Nebezpečí kyberšikany 
Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, 
Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  
Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu 
a k předcházení kyberšikany. 
 
Nebezpečí šikany 
Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním 
kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. 
Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany. 
 
Rizika elektronické komunikace 
Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, 
Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  
Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu 
a k předcházení kyberšikany. 
 
Komunikace v třídním kolektivu 
Charakteristika tématu: komunikace v třídním kolektivu, mezi žáky a pedagogem… 
Cíl: zvýšení sociálních kompetencí a komunikačních dovedností v třídním kolektivu.  
 
V prvním pololetí předal metodik prevence příručku Kyberšikana a její prevence všem třídním 
učitelům. Poskytuje základní informace o problematice, kazuistiky, metodické listy atd. Podle 
zpráv většiny třídních učitelů byly následně zařazeny třídnické hodiny na téma kyberšikana, byla 
prohlubována a rozebírána problematika spojená s riziky sociálních sítí, šikany a kyberšikany. 
Ve druhém pololetí, během února a března, proběhl plánovaný blok preventivních programů 
vedený lektory z Poradny pro primární prevenci. Na téma kyberšikana byly konkrétně zaměřeny 
besedy s žáky 3. třídy, beseda Nebezpečí šikany byla určena pro žáky 4. třídy, Nebezpečí 
kyberšikany pro žáky 5. A, 5. B, Rizika elektronické komunikace a Komunikace v třídním 
kolektivu pro 6. A, 6. B třídu.  
Podle reakcí žáků je zřejmé, že o problematice mají základní informace a s nějakou podobou 
negativních zpráv poslaných prostřednictvím sociálních sítí se již někteří setkali, o kyberšikanu 
se však nejedná. Z rozhovoru s lektorem vyplynulo, že žáci mají vytvořeny účty na sociálních 
sítích, i když podle věku k nim ještě nemají oficiální přístup.   
Během celého školního roku třídní učitelé pracovali s dětmi na zdravém klimatu ve třídě a na téma 
kyberšikany se zaměřovali průběžně v třídnických hodinách. K dobrým vztahům a jejich 
posilování sloužily také třídní výlety a další mimoškolní akce, kdy třídní učitelé komunikovali 
se svými žáky v neformálním prostředí a bezprostřední atmosféře, ve které se mohou dozvědět 
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více informací o dění v kolektivu. Metodik prevence se zaměřil na týdenní zprávy třídních učitelů 
a spolupracoval s učiteli při řešení konkrétních případů. 
Mezi žáky je nejčastěji ke komunikaci na sociálních sítích využívána platforma WhatsApp 
a Instagram, videa sdílejí na TikTok. Problémem je, že o tom často nevědí zákonní zástupci dětí, 
a tím není možná kontrola nad sdíleným obsahem. Dalším problémem jsou anonymní účty. 
Vzhledem k množícím se případům zneužití sociálních sítí k nevhodným aktivitám – fotografie 
či videa bez souhlasu natáčeného, urážky, vulgarismy a ponižující komentáře, je zřejmé, že se na 
tuto oblast budeme muset více zaměřit i  v následujícím školním roce. 
 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Drkal 
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Příloha č. 9: Zpráva vedoucí učitelky mateřské školy  

Mateřská škola ve školním roce 2021/2022 pracovala podle Školního vzdělávacího programu 
„Rok má krok“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní děti. Čtyři 
integrované bloky byly rozpracovány do deseti témat. Vzdělávací nabídka byla realizována 
prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které vycházely z integrovaných bloků a potřeb 
jednotlivých tříd. Tematické části, témata a integrované bloky jsou uzavřeny evaluačním 
záznamem. 
60 dětí je rozděleno do tří tříd, pracují v homogenních skupinách, které jsou pro lepší orientaci 
pojmenovány. Ve třídě Skřivánků pracovalo 17 dětí, které si plnily povinné předškolní vzdělávání. 
Ve třídě Barviček bylo 24 dětí. Nejmladší věkovou skupinou je třída Sluníček, kterou 
navštěvovalo 19 dětí. 
Pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti vyžadující speciální podporu jsme vypracovali 
individuální plány a plány pedagogické podpory 1. stupně a 2. stupně. Individuálně se s nimi 
pracovalo a čtvrtletně jsme hodnotili jejich pokroky. 
Ve všech třídách je prostor rozdělen do tzv. koutků, kde si děti hrají a plní úkoly při spontánních, 
částečně řízených a řízených činnostech. Učí se tak dodržovat pravidla, mají možnost samostatné 
volby a zároveň jsou vedeny k zodpovědnosti, ke spolupráci s ostatními a k dokončení činnosti 
při hře či při plnění úkolů. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách 
či individuálně, což nám v letošním školním roce umožňuje dostatečné překrývání pedagogických 
pracovníků ve třídách. 
 
Stanovené cíle pro školní rok 2021/2022 
I v letošním školním roce jsme vycházeli z našeho Školního vzdělávacího programu „Rok má 
krok“, oživovali jsme lidovou slovesnost, poznávali obyčeje a tradice. Dalším cílem pro letošní 
školní rok bylo upevnit vztah k přírodě, vytvořit základy pro odpovědný přístup k přírodě a její 
ochraně. To se nám podařilo prostřednictvím celoročního projektu „Vyprávění moudré sovy 
o  procházkách do přírody“.  
V průběhu roku jsme se nezaměřovali jen na oblast environmentální výchovy, ale usilovali jsme 
o všestranný rozvoj dítěte. Zařazovali jsme prvky polytechnické výchovy, rozvíjeli jsme 
předmatematickou i předčtenářskou gramotnost a sociální cítění. Usilovali jsme především o to, 
abychom vycházeli ze samotných her dětí, ale zároveň kladli velký důraz na prožitkové učení.  
 
Projekty a projektové dny 

• „Na sv. Václava, každá plaňka dozrává“, “Vánoční zvoneček tiše zvoní, v pokoji jedlička 
lesem voní“, „Konec masopusta, každá kapsa pusta“: projekty zaměřené na poznávání 
lidových zvyků a tradic. 

• „Barevná nádhera“, „Kde se ježek v zimě schoval aneb I v zimě pomáháme zvířátkům“, 
„Svou zemi mám rád, chráním ji, jsem kamarád“: projekty zaměřené na poznávání flóry, 
fauny, vytvoření kladného vztahu k přírodě a k její ochraně. 

• „Den pozdravů“, „Mezinárodní den mateřského jazyka“, „Den dětské knihy“: rozvoj 
předčtenářských dovedností. 

• „Hravá věda“: projektový den k rozvoji polytechnického vzdělávání a předmatematických 
dovedností v rámci dotačního programu „Šablony II“ . 

• „Zima čaruje, bílá pastelka maluje“, „Den rodiny“: projekty k rozvoji sociálního cítění, 
rozvoje morálních a etických hodnot.  

• Zapojili jsme se do projektu „Markétina dopravní výchova“, kterou uspořádala organizace 
Bezpečně na silnicích o. p. s. 
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Prevence sociálně patologických jevů 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů vedeme děti ke zdravému životnímu stylu 
a  odpovědnosti za své zdraví. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně 
patologickým jevům. Do školního vzdělávacího programu je začleněna problematika prevence 
prostřednictvím tzv. doplňkového programu. Stala se přirozenou součástí výchovy a vzdělání 
v mateřské škole a je zařazována formou samostatných projektů (např. Den země, Zimní 
olympiáda, Sportovní den u příležitosti Dne dětí), besed (např. s paní Sikorovou). Nedílnou 
součástí je také vytváření pravidel společného soužití ve třídě. 
 
Logopedická prevence 
Logopedická prevence probíhala zařazováním aktivit podporujících správnou výslovnost a rozvoj 
slovní zásoby do každodenních vzdělávacích činností – dechová cvičení, artikulační cvičení, 
sluchové hry, rytmizace, poslech čtených pohádek, rozhovory či rozvíjení jemné a hrubé 
motoriky. Na členské schůzi a individuálních pohovorech jsme o této problematice informovali 
rodiče. Nabídli jsme jim možnost logopedické depistáže přímo v naší MŠ. U předškolních dětí je 
tato spolupráce s rodiči ještě intenzivnější, protože by děti měly mít v rámci svých schopností 
zvládnutou správnou výslovnost před zahájením školní docházky. Paní učitelka Bc. Petra Ondrová 
pracovala v rámci logopedické prevence s dětmi v kroužku „Logohrátky“. Dítěti, kterému byl 
přiznán 2. stupeň podpůrného opatření, se věnovala v předmětu speciální pedagogické péče. 
 
Spolupráce s Klubem rodičů a zákonnými zástupci 
V letošním školním roce byla spolupráce s rodiči velmi ovlivněna situací kolem nemoci COVID 
19. Mnoho tradičních a velmi oblíbených akcí nemohlo být uskutečněno. I přesto je spolupráce 
se zákonnými zástupci dětí pro nás velmi důležitá. Na počátku školního roku se uskutečnila 
členská schůze a třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o chodu mateřské 
školy, specifikách dané třídy a jsou seznámeni s Třídním vzdělávacím programem. 
V období omezeného společného setkávání jsme pro zákonné zástupce připravili fotogalerii 
ukázek z činností, které si mohli stáhnout z webových stránek školy. 
Během karantén v jednotlivých třídách a v době uzavření MŠ se vedla komunikace a spolupráce 
s rodiči distančně prostřednictvím e-mailových zpráv, zveřejňováním informací na webových 
stránkách školy nebo přes vzdělávací platformu Padlet. Výukové materiály si rodiče mohli 
vyzvednout i v tištěné podobě přímo v MŠ. 
 
Spolupráce se ZŠ  
Účast na kulturních a sportovních akcích, účast na pěvecké soutěži, setkání učitelky s dětmi tzv. 
„Školákem nanečisto“, schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učitelkou, návštěva v první třídě, 
spolupráce se školní družinou; společná organizace Drakiády, Mikulášská nadílka, společné 
odpoledne s dětmi z družiny. 
 
Spolupráce se zřizovatelem 
Zajištění programu na Dožínkách, Lampionovém průvodu, setkání veteránů, vítání občánků, 
příspěvky do místního zpravodaje, slavnostní rozloučení s předškoláky (předání dárků), návštěva 
místní knihovny – beseda. 
 
Spolupráce s SDH Štítina 
Zajištění výzdoby na hasičském hřišti, exkurze hasičské zbrojnice, beseda. 
 
Spolupráce s folklórním souborem „Bejatka“   
Vystoupení na folklorním odpoledni „Před sušedovym zelený ořech“. 
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Spolupráce s Domovem pro seniory sv. Hedviky, sv. Ludmily a Bílé Opavy 
V letošním roce jsme posílali pozdravy, obrázky vytvořené dětmi, tradiční návštěvy dětí 
s kulturním programem v tomto školním roce neproběhly. 
Nově jsme navázali spolupráci se Seniorcentrem sv. Kateřiny v Opavě. V prosinci 
se uskutečnila návštěva zástupce a předání dárečků pro seniory. V květnu jsme přivítali seniory 
v naší MŠ. 
 
Další spolupráce 
Vystoupení na jarmarku ve Mlýně vodníka Slámy, SPC Opava – zajištění logopedické depistáže, 
PPP Opava – posuzování školní zralosti, odklad školní docházky, online setkání – MŠ Chotěbuz, 
partnerská škola ve Finsku. ZUŠ Háj ve Slezsku si pro nás připravil výchovný koncert žáků.  
Pro SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba jsme zabezpečili odbornou praxi studentky 
1. ročníku. 
 
Uskutečněné společné akce 
Drakiáda, Výstava podzimníčků, Vánoční jarmark (část výtěžku byl použit na vánoční dárky 
pro klienty Seniorcentra sv. Kateřiny Opava), Dobrovolná sbírka na podporu projektu JO – Jiné 
omalovánky p. Sikorové, Maškarní ples (dárky pro děti), Masopustní taškařice, Jarní jarmark, Den 
rodiny, Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáky na zahradě MŠ. 
 
Nadstandardní aktivity, kroužky 
„Hravá angličtina“: 12 dětí se seznamovalo s anglickým jazykem. Kroužek, který vedl pan učitel 
Bc. Oto Polášek, je zaměřený na rozvoj poslechových a komunikačních dovedností. Formou  
anglických her, soutěží, písniček a vyprávění se děti seznamují s anglickým jazykem. Je převážně 
určen pro předškoláky. 
„Logohrátky“: hlavním cílem je rozvinout řečový projev dítěte, společně objevovat rozmanitost 
rodného jazyka, naučit se základní techniky správného dýchání a efektivně využívat funkce 
mluvidel. Děti rozvíjí slovní zásobu, zlepšují sluchovou a zrakovou percepci, provádějí 
artikulační, dechová a fonační cvičení, rytmizaci a zdokonalují hrubou a jemnou motoriku. 
Pod vedením paní učitelky Bc. Petry Ondrové pracovalo 14 dětí. 
„Šikulka“: výtvarné a kreativní hrátky, při kterých 14 dětí zkoušelo různé netradiční techniky. 
Formou hry objevovaly vlastnosti výtvarných materiálů a nástrojů i světa kolem nás, seznamovaly 
se a pracovaly s keramickou hlínou pod vedením paní učitelky Markéty Malohlavové, DiS., paní 
učitelky Petry Pchálkové, kterou po návratu z mateřské dovolené vystřídala Bc. Škumátová. 
„Malá Bejatka“: formou her, tanečků a písní se děti seznamovaly s lidovou slovesností, slezským 
nářečím. Kroužek navštěvovalo 18 dětí z MŠ a 10 dětí ze ZŠ pod vedením paní učitelky Dany 
Buroňové a pana učitele Oty Poláška. 
Kurz plavání v Plavecké škole „Šupinka“ Kravaře: cílem kurzu bylo seznámení 20 dětí 
se základy plaveckých dovedností.  
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
„Keramický kurz“ absolvovala M. Malohlavová, P. Pchálková 
Online webinář – „Dětská kresba“: D. Buroňová, P. Ondrová, P. Pchálková 
Online webinář – „Aby učení (nejen) logopedie nebylo mučení“: P. Ondrová 
Proškolení ICT (využití výukových programů na PC, interaktivní tabuli): všichni pedagogičtí 
pracovníci 
Online webinář – Nápadníček aktivit pro děti od dvou do čtyř let: M. Malohlavová, P. Pchálková 
Metodické setkání vedoucích učitelek MŠ: D. Buroňová 
 
 
Zpracovala: paní Dana Buroňová 
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Příloha č. 10: 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. 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 i v letošním školním roce narušen 
koronavirovou epidemií. 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:  Drakiáda, 
pomohli jsme s organizací soutěží Skřivánek, Pepa stavitel, Štítina má talent, chodili jsme 
do parku a na sportovního hřiště, žáci mohli navštěvovat místní obchod “Andulka“, probíhaly 
diskotéky v sále školy, pouštěli jsme vlastnoručně vyrobené draky a vlaštovky, proběhla soutěž 
ve stavění sněhových hradů, bobovali jsme na kopci za školou i pod hřbitovem, koupili jsme kapra 
na Vánoce, realizovali jsme poznávací vycházky po obci, vyráběli jsme dárky pro budoucí 
prvňáčky a pro maminky, vyráběli jsme vrbové píšťalky, proběhl ortopedický pochod, poznávali 
jsme brouky a motýly, vařili jsme bezovou šťávu, pekli preclíky a opékali špekáčky, v letních 
měsících jsme se osvěžovali vodou, podíleli jsme se na organizaci Dne dětí. Vychovatelé tradičně 
přišli do MŠ jako Mikuláš a čert, třetí třídě při spaní ve škole pak sehráli Sněhurku a zlou 
královnu. Předškoláci navštívili družinu, kde děti měly společné aktivity s družinou. V letošním 
roce jsme z důvodu zateplování tělocvičny navštěvovali hasičské hřiště, kde se dětem nesmírně 
líbilo. 
 
 
Zpracovali: paní Dana Baranová a pan Lukáš Vlček 
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Příloha č. 11: Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků v tématech 
souvisejících s výukou moderních dějin ČR 

 
Výuka dějepisu, zejména soudobých dějin na základních školách, je stěžejní oblastí vzdělávání 
žáků. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je výuka dějin součástí 
vzdělávací oblasti Člověk a společnost.  
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní a konkrétní poznatky o konání člověka v minulosti, jeho 
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 
paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti.  
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj 
společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.  
Důraz pak má být kladen především na dějiny 20. století, kde leží základy většiny současných 
společenských jevů.  
Naplňování plánu evaluace bylo průběžně konzultováno vyučujícími dějepisu Mgr. Martinou 
Černou a Mgr. Petrem Drkalem v rámci předmětové komise Člověk a společnost. 
Žáci se s učivem seznamovali různými metodami a formami. Pracovali především metodou 
problémového vyučování, individuálně i ve skupinách. Informace získávali prostřednictvím 
učebnic, dokumentárních a hraných filmů dostupných na internetu – YouTube, Stream.cz, 
iVysilani.cz, z internetových stránek - Wikipedia, rozborem dobových textů, z vyprávění 
pamětníků, návštěvou muzea atd. 
 
Související učivo: 
I. světová válka, Češi ve válce, Důsledky války, Vznik ČSR, ČSR a první léta existence, 
Československo ve 30. letech, Zápas o ČSR, Mnichovský diktát, Druhá republika, Věda a kultura 
mezi světovými válkami, Druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava, Čsl. odboj, 
Osvobození ČSR, Poválečné Československo, Únor 1948, 50. a 60. léta v Československu, Rok 
1968 a normalizace, Věda a kultura v 70. a 80. letech, Obnova demokracie, Rozpad 
Československa, Česká republika v 90. letech 20. století. 
V obou devátých třídách jsme se po celý školní rok zabývali dějinami 20. století, ve  2. pololetí 
jsme se věnovali moderním poválečným dějinám ČR v souvislostech evropského vývoje. 
Vyučující vždy nastínila téma, společně s žáky pak vytvořila osnovu a žáci pak samostatně 
připravovali prezentace. Tyto své práce pak žáci prezentovali před třídou, všichni společně 
získané informace třídili a doplňovali. Velmi přínosné byly u mnohých témat vzpomínky 
prarodičů, např. na rok 1968, nebo rodičů na rok 1989 či 1993. Velkou pozornost jsme věnovali 
politickým procesům v 50. letech, zejména osobnosti štítinského rodáka Heliodora Píky. 
Připomněli jsme si i Vladislava Vančuru, rodáka z blízkého Háje ve Slezsku, od jehož smrti letos 
uplynulo 80 let. Žáci během celého sledovaného období tvořili vlastní prezentace a referáty, 
zpracovávali materiály v pracovních sešitech. Vyučující se zaměřovala na regionální historii, 
pracovala často s dokumentárními filmy, analyzovala s žáky historické souvislosti. 
Podle tematického plánu byla zařazována digitální gramotnost. 
 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Drkal 
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Příloha č. 12: Podpora pohybových dovedností a aktivit žáků 

Záměr:  
- upevnit zdraví dětí a mládeže, a vytvořit tak předpoklady k zajištění pozitivního postoje 

i u dospělé populace v budoucích letech, 
- zlepšit znalosti v oblasti pohybových aktivit, 
- motivovat ke zvýšené činnosti v oblasti pohybových aktivit, 
- ovlivnit postoje – aktivní zájem o své zdraví a zdravý životní styl, 
- změnit chování – posílení celkové úrovně zdraví. 

 
Metody: skupinová a individuální forma, sportovní soutěž, volnočasová a mimoškolní aktivita 
 
Popis: 
Na začátku školního roku byl vytvořen plán činností, kterých se měli žáci nižšího a vyššího stupně 
zúčastnit. 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví 
(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat 
ve svém životě. Na naší škole se každoročně snažíme připravovat žáky na různé soutěže a závody, 
věnujeme se žákům ve sportovních či volnočasových aktivitách. Bohužel byla výuka tělesné 
výchovy i mimoškolní výuky i v letošním školním roce narušena epidemií covidu. Výuka TV byla 
výrazně omezená nebo probíhala v provizorních podmínkách, mimoškolní kroužky se nekonaly 
vůbec. S kolegy jsme se snažili, aby žáci dosáhli fyzické a motorické úrovně jako 
před vypuknutím epidemie. Kvůli omezení byly zrušeny pohybové aktivity nejen v hodinách TV, 
ale také neprobíhaly volnočasové pohybové či sportovní kroužky. Úroveň motorických schopností  
proto u dětí není ideální. Po opětovném návratu do tradičního režimu pohybových aktivit došlo 
k nárůstu počtu úrazů při prakticky běžných činnostech. Ve druhém pololetí, kdy již probíhala 
výuka tělesné výchovy bez omezení, nám výuku TV narušila plánovaná rekonstrukce tělocvičny. 
S žáky jsme ale našli jiné způsoby pohybu a začali chodit například na nově vystavěnou 
cyklostezku, jezdili na bruslích či si zlepšovali fyzickou zdatnost běháním.  
 
Po rozvolnění protiepidemiologických opatření se rozběhly také mimoškolní sportovní kroužky: 
gymnastika, florbal, volejbal, kroužek dopravní výchovy. Gymnastický kroužek nadchl zejména 
děti nižšího stupně. Po několikaměsíčním trénování byl u dětí pozorovatelný velký pokrok 
v šikovnosti při cvičení vlastním tělem i při cvičení na nářadí. Ve florbalovém kroužku žáci 
postupně získávali lepší tělesnou zdatnost a také dovednosti v této hře. V úvodu školního roku 
bylo v plánu realizovat postupně několik sportovních aktivit, které byly zaměřeny na rozvoj 
sportovních dovedností nebo zvýšení motivace k dané pohybové aktivitě. 
 
Činnosti v rámci projektu: 
1. Pohyb v přírodě s využitím digitálních technologií – v měsíci září se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili 
akce s názvem Pobyt v přírodě. V rámci pěšího výletu na Hrabyňský památník vyhledávali 
na trase QR kódy, kde byly ukryty indicie, na jejichž základě měli určit významné osobnosti 
spojené s 2. světovou válkou.  
2. Hýbeme se hezky česky – celorepubliková soutěž organizovaná společností Penny Opava. 
Výhrou v soutěži byly kupóny na potraviny v hodnotě 5 000 Kč do Penny Marketu. V rámci 
rozvoje digitální gramotnosti žáci 9. ročníku upravili a zhotovili fotografii s „hastagem“ Hýbeme 
se hezky česky. Poté následovalo celostátní veřejné hlasování, v němž jsme se umístili na 3. místě. 
3. Celorepubliková soutěž organizovaná AŠSK Házej jako Bára – okresní soutěž v hodu míčkem 
do dálky, které se účastnily všechny ročníky naší školy. 
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4. Branný nebo skupinový vytrvalostní závod – zrušeno z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace. Tato velmi oblíbená a pravidelná aktivita bude realizována ve spolupráci s 53. brigádou 
v Opavě v září nového školního roku.  
5. Velikonoční laťka – skok vysoký. Tato aktivita byla realizována v dubnu. Soutěžilo 
se v různých kategoriích podle věku. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci s nejlepšími výsledky. 
6. Olympiáda 1. stupně – uskutečnila se ve spolupráci se ZŠ Mokré Lazce, žáci se na základě 
svých výkonů dosažených v hodinách tělesné výchovy zapsali na jednotlivé disciplíny (skok 
daleký odrazem snožmo, vytrvalostní běh, sprint, štafeta, hod míčkem). 
7. Atletický čtyřboj – pro 2. stupeň ZŠ. Žáci postupně plnili 4 disciplíny (skok daleký, sprint 
na 60 m, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh 800 m a 1000 m). Z každé disciplíny získali 
žáci příslušný počet bodů. Zvítězil ten žák, který v součtu bodů získal nejvíce. 
8. Fotbalový turnaj – byl realizován v rámci vzpomínkové akce u výročí narození a politické 
vraždy gen. Heliodora Píky. Turnaj byl zorganizován pro týmy přípravek a mladších žáků. Hrálo 
se systémem každý s každým na dvě kola. V obou skupinách zvítězil tým Štítiny. 
9. Vánoční fotbalový turnaj o pohár ředitele školy – byl realizován kvůli epidemiologické situaci 
až v březnu. 
10. Fotbalové triangly – zimní víkendové turnaje v kopané. 
 
Seznam soutěží, ve kterých žáci reprezentovali naši školu: vzhledem k již výše popsanému 
stavu byla řada soutěží organizovaných AŠSK, jehož jsme dlouholetým členem, zrušena. Nakonec 
se ale v posledním čtvrtletí některé z nich uskutečnily. Zapojili jsme se do nich v maximální 
možné míře. 
AŠSK soutěže: Soutěž mladých cyklistů – Dopravní hřiště v Malých Hošticích, Wolfram –  
branný závod, Opavský městský biatlon, turnaj v minikopané, turnaj ve volejbale, Pohár rozhlasu 
– atletická soutěž. 
 
Závěr a zhodnocení: 
Plán činností, který byl sepsán v měsíci září, počítal s těmito aktivitami:  
a) každoměsíční aktivita pro žáky naší školy,  
b) rozvoj dovedností v rámci mimoškolních aktivit,  
c) účast v soutěžích organizovaných AŠSK.  
V rámci uplynulého školní roku jsme museli v prvé řadě zajistit průběh výuky tělesné výchovy 
v rámci protiepidemiologických nařízeních a naplnit výstupy z ŠVP. V nelehké době byl dokonce 
realizován lyžařský výcvikový kurz určený pro žáky 7. A a 7. B současně. Vzhledem k daným 
a nejistým podmínkám lze napsat, že činnosti tohoto školního roku proběhly nestandardním 
způsobem, ale z objektivních důvodů. 
 
Do příštího roku máme naplánovány akce, které jsme úspěšně realizovali v letošním roce, ale také 
bychom chtěli zorganizovat akce, které se neuskutečnily – např. Nejrychlejší Štítiňák nebo 
Nejlepší šplhoun. S žáky se budeme účastnit mimo jiné i gymnastických a atletických soutěží 
organizovaných AŠSK. Mezi plánované akce bychom chtěli nově zařadit kurz vodní turistiky 
konaný pro 8. třídy a cyklistický kurz pro 9. třídu.  
 
 
Zpracoval: Mgr. Michal Schreier a Mgr. Matěj Kaštovský 
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Příloha č. 13: Podpora rozvoje finanční gramotnosti – 1.–5. třída 

Finanční gramotnost je souhrn kompetencí, které jsou uplatňovány v běžném životě a které jsou 
nezbytné pro aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu. Finanční vzdělávání v širším rámci 
podporuje prevenci proti předlužení a směruje občany k zajištění na stáří. 
Projekt finanční gramotnosti byl zařazen do výuky vybraných tříd na 1. stupni ve školním roce 
2021/2022.  
 
Cíl projektu: 

• žáci získají znalosti, naučí se pravidla, postupy, dovednosti, které by měli dokázat 
aplikovat v běžném životě, 

• žáci se seznámí s hodnotou peněz, 
• žáci se seznámí s pojmy jako příjem, výdaj, rozpočet, půjčka, banka, bankovka, 

investice, hypotéka, daň, úrok, tržba, dluh, exekuce, finance, atd.,  
• žáci získají reálnou představu o tom, kolik co stojí, 
• žáci se naučí orientovat v obchodě a nakupovat, 
• žáci se dozví, jak by měli hospodařit s penězi a jak je důležité šetřit peníze, 
• žáci se seznámí s podobou peněz, jejich funkcí a formou, 
• žáci se naučí odhadnout a spočítat cenu nákupu a vrácené peníze. 

 
Kdy: ŘÍJEN – ČERVEN školního roku 2021/2022, a to nejčastěji v hodinách matematiky, 
prvouky, v třídnických hodinách. 
Kompetence: k řešení problémů, komunikativní, pracovní, k učení, sociální a personální. 
Forma: skupinová, individuální, hromadná – ve třídě. 
Projektu se zúčastní třídy: 2. A, 2. B, 3. třída, 4. třída, 5. A, 5. B třída.  
 
Průběh projektu:  
ŘÍJEN - PROSINEC 
Třídní učitelé byli seznámeni s průběhem a cílem projektu.   
Plán pro 2. A, 2. B + 3. třídu 
Žáci byli během měsíce října a listopadu pomocí interaktivní hry České spořitelny seznámeni 
s pojmy – příjem, výdaj, šetření, výplata. Zjistili, kolik co stojí, jaké máme mince a bankovky.  
Interaktivní hra byla dostupná na stránkách https://minn.cz/abeceda-zs2/ 
Hrou provázeli Alenka a Tomášek. Byla rozdělena na 11 částí a děti plnily interaktivně zadané 
úkoly, při tom se seznamovaly s novými pojmy a dozvěděly se informace ze světa financí.  
 
Zaměření jednotlivých částí hry:  

1. část – Úvod 
2. část – Ve městě  
3. část – Příjmy a výdaje 
4. část – Příjmy a výdaje Toma 
5. část – Kolik co stojí 
6. část – Peněženka 
7. část – Nakupování 
8. část – Kolik zaplatíme 
9. část – U pokladny 
10. část – Dobrůtky 
11. část – Šetření  
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Plán pro 4., 5. A, 5. B třídu 
Žáci se během měsíce října a listopadu seznámili taktéž pomocí interaktivní hry České spořitelny 
s pojmy – příjem, výdaj, šetření, výplata. Zjistili, kolik co stojí, jaké máme mince a bankovky.  
Interaktivní hra byla dostupná na stránkách https://minn.cz/abeceda-zs4/ 
 
Zaměření jednotlivých částí hry:  

1. část – Výběr týmu 
2. část – Rozpočet 
3. část – Osmisměrka 
4. část – Druhy rozpočtů 
5. část – Tvorba rozpočtu 
6. část – Počet návštěvníků 
7. část – Tajenka příjmy 
8. část – Sběr papíru 
9. část – Půjčky 
10. část – Závody 
11. část – Výsledky 

 
LEDEN – KVĚTEN 
Během těchto měsíců měli třídní učitelé k dispozici pracovní listy zaměřené na pojmy: investice, 
finance, daň, úrok, trh, banka, bankomat, hypotéka, exekuce, inflace, bankovka, tržba, 
burza, dále pak pracovní listy zaměřené na obchodování, peníze, rodina – domácnost, finanční 
produkty. 
Třídní učitelé si mohli z materiálů vybírat a volit pracovní listy pro žáky dle vhodnosti.  
Během těchto měsíců měli také učitelé v rámci matematiky zařadit do výuky slovní úlohy 
zaměřené na finance. Ve výtvarných výchovách a pracovních činnostech si děti mohly vyrobit své 
mince, udělat si frotáž mincí,…  
Mladší děti si v rámci přestávek, prvouky a třídnických hodin hrály na obchod. Učily se platit, 
vracet peníze, sčítat částky, naceňovat,… Také si vyzkoušely komunikovat mezi sebou v rolích 
prodavače nebo zákazníka.  
 
ČERVEN 
Během měsíce června dostaly děti dotazník. Ten vyplňovaly pomocí aplikace SOCRATIVE. 
Dotazník byl anonymní, jeho prostřednictvím jsem si chtěla ověřit, jak děti zvládají jednotlivé 
pojmy a zda se umí v dané oblasti orientovat. Otázky měly děti jak otevřené, tak i uzavřené.  
 
Otázky v dotazníku: 

1. Co je příjem? 
2. Co je výdaj? 
3. Vyber, čím se dá v obchodě platit. 
4. Víš, co všechno musí tví rodiče platit? 
5. Dostáváš kapesné? 
6. Šetříš si peníze? 
7. Na co si šetříš? 
8. Co by sis koupil/a, kdybys vyhrál/a 100 000 korun? 
9. Půjčil/a sis někdy peníze od kamaráda/ky? 
10. Jakou hodnotu mají naše bankovky? 
11. Poznáš hodnotu bankovky na obrázku? 
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12. Víš, kde si můžeš půjčit peníze? 
13. Víš, co je z nabízených věcí nejdražší? 
14. Víš, co je z nabízených věcí nejlevnější? 
15. Co všechno můžeš pokládat za výdaj?  

 
Třídním učitelům jsem také navrhla, aby si děti na iPadech prošly stránky www.zlatka.in,  
které jsou moc pěkně zpracované a úkoly děti velmi baví. Zde měl možnost také každý žák 
navrhnout si svou vlastní bankovku. Tímto úkolem byl projekt ukončen. 
V tomto měsíci jsem také vytvořila dotazník učitelům, kteří ve svých třídách finanční gramotnost 
vedli. Otázky byly otevřené i uzavřené. 
 
Dotazníkem jsem zjišťovala: 

1. Ve kterých předmětech jste zařazovali finanční gramotnost? 
2. S jakými materiály, zaměřenými na finanční gramotnost, děti pracovaly? 
3. Navrhovaly si vaše děti BANKOVKU na stránkách zlatka.in? 
4. Napište prosím, se kterými pojmy byly děti v rámci finanční gramotnosti seznámeny. Např. 
příjem, výdaj, bankovky, mince, výplata, ... 
5. Hrály si děti v rámci finanční gramotnosti na obchod - nakupování, vrácení peněz, placení, 
... (ať už na iPadu nebo ve třídě)? 
6. Jakou formu práce jste s dětmi využívaly? 
7. Využili jste k seznámení pojmů interaktivní hru České spořitelny, kterou jsem Vám poslala 
v materiálech? 

 
Zhodnocení projektu: 
Projekt bych hodnotila jako velice přínosný, jen je trochu škoda, že se mu nemůžeme věnovat 
více. Třídní učitelky si musely velice pečlivě plánovat, kdy a jak budou finanční gramotnost 
do výuky vkládat, aby to nebylo na úkor učiva, které musely s dětmi probrat.  
 
Zhodnocení dotazníku žáků: 
Polovina žáků stále neví, co je výdaj a příjem. Velmi mnoho žáků nemá potuchy o tom, čím se dá 
u nás v obchodě platit. Žáci také netuší, kde se peníze dají půjčit. Bylo překvapivé, že hodně 
z nich vnímá, co všechno musejí rodiče platit. Orientují se v hodnotách papírových bankovek 
a umějí je i poznat. Je škoda, že není prostor na to, abychom se finanční gramotnosti věnovali 
v hodinách více.  
 
Zhodnocení finanční gramotnosti očima učitelů: 
Učitelé finanční gramotnost zařazovali nejčastěji v hodinách M, JČ, PRV. V hodinách využívali 
pracovní listy, pracovní sešity, aplikace na iPadech, během kterých se žáci seznámili s pojmy: 
příjem, výdaj, výplata, bankovky, mince, bankomat, splátka, náklady, zisk, platební karta a mnohé 
další. Výuka probíhala hromadně, ale také ve skupinách či individuálně. Zařazení projektu 
do výuky učitelé ocenili. Je škoda, že návrh bankovky zvládly zrealizovat pouze druhé třídy.  
 
Návrh zlepšení pro příští rok: 
Rozhodně bych finanční gramotnost do výuky zařazovala, kdykoli to jde. Znovu by se dětem měly 
vysvětlit pojmy: příjem, výdaj. Také bychom měli vést žáky více k té praktické stránce finanční 
gramotnosti (nakupování, práce s penězi, exkurze, aj.).  
 
 
Zpracovala: Mgr. Veronika Čížová  
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Obrázek 1 Lapbook umístěný na 1. místě 

Příloha č. 14: Podpora rozvoje finanční gramotnosti – 6.–9. třída 

Cíl projektu:  
Žáci se v průběhu roku měli seznámit se základními pojmy, které se týkají finanční gramotnosti. 
Hlavním výstupem celého projektu byl lapbook vytvořený skupinkami žáků vyššího stupně 
zaměřený na oblast financí. 
 
Žáci se v průběhu celého projektu naučili:  

• orientovat se v problematice peněz –  seznámili se s historií peněz a bankovnictvím, 
• pracovat ve skupině a shodnout se na jednotné představě finálního plakátu nebo knihy 

(podpora spolupráce, kamarádství…), 
• zpracovat a plnit časový plán. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délka: školní rok 2021–2022 
Kompetence: k řešení problémů, komunikativní, pracovní, k učení 
Forma: skupinová práce 
Průběh projektu: v úvodní části se žáci rozdělili do skupin (2–4 žáci). Jednotlivé skupinky 
si vymyslely a odhlasovaly téma a název svého lapbooku. O všem žáci rozhodovali sami, 
hlasovali jako celek bez zásahu učitele. 
Témata lapbooků: měna, měna a historie, fiktivní rodinný rozpočet, banky, historie bankovek, 
kryptoměna, virtuální měna a další.                                                       
Přípravná část: v této části žáci vytvářeli plakáty nebo lapbooky na téma, které si vybrali 
a odhlasovali. Vytvářeli různé interaktivní prvky (puzzle, křížovka, doplňovačka, atd.). Museli 
se zaměřit na celkový vzhled své interaktivní knížky nebo plakátu. 
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Obrázek 2 Lapbook umístěný na 2. místě 

Obrázek 3 Lapbook umístěný na 3. místě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná část:  
Dne 20. dubna 2022 se konala výstavka všech prací v salónku školy. Byly zde vystaveny všechny 
lapbooky 6.–9. tříd. Celkově soutěžilo 38 prací. Za asistence třídních učitelů hlasovali o nejlepší 
plakát nebo lapbook žáci 3.–9. tříd.  Snahu dětí ohodnotili také učitelé, včetně pana ředitele. 
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Výsledek hlasování: 
1. místo  
Tereza Morisová, Jana Kubíčková, Simona Dobrušová, Viktorie Marková (75 bodů) 
2. místo  
Elen Kuncová, Finlay Langer (67 bodů) 
3. místo 
Jitka Gebauerová, Barbora Střížová (53 bodů) 
 
Ukázka dalších povedených prací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Hana Gaideczková 
  



96 
 

Příloha č. 15: Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti 

Cíle 
Hlavním cílem této oblasti je podpora a rozvoj přírodovědné gramotnosti ve všech předmětech, 
ve kterých se gramotnost objevuje, tj. v přírodopise, zeměpise, fyzice a chemii. Druhým cílem 
byla implementace digitálních kompetencí podle nového RVP. 
 
Průběh 
V uplynulém školním roce jsme pokračovali v projektech z minulých let (Recyklování, Emise). 
Začali jsme vyučovat podle aktualizovaného ŠVP. V předmětu přírodopis jsme upravili některé 
výstupy dle platného RVP, do výstupů všech předmětů jsme začlenili digitální kompetence, které 
jsou v největší míře zastoupeny v předmětu přírodopis. Plníme proto dílčí cíle digitální 
gramotnosti v rámci jednotlivých předmětů. 
Využíváme ICT zařízení a různé aplikace (popplet, jamboard, piccollage, word collage, stop 
motion, imovie, chatter kid,  google prezentace, google dokumenty). Žákům, kteří nejsou 
přítomni ve výuce, jsou studijní materiály a úkoly zaslány prostřednictvím Google Classroom. 
  
Pravidelně dochází k propojování mezipředmětových vztahů v rámci zeměpisu a přírodopisu, 
respektive přírodovědy. Učivem 6. ročníku je fyzickogeografická sféra – biosféra. V 7. a 8. 
ročníku jsou probírány přírodní krajiny v různých regionech světa. V 9. ročníku geologická stavba 
Země a člověk v krajině –  životní prostředí, globální problémy lidstva a ekologie.  
 
Jednotlivé aktivity 
I letos pokračujeme v projektu Recyklohraní. Proběhl sběr papíru vyprodukovaného naší školou. 
Finanční prostředky putovaly do fondu na příspěvek pro pardála obláčkového, který žije 
v ostravské zoo.   
 
Proběhl také sběr baterií a drobného elektrozařízení. V roce 2021 jsme odevzdali ke zpětnému 
odběru a následné recyklaci 39 kg elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím 
nejlepších technologií v souladu s evropskými standardy. Sběrem jsme se podíleli na snížení 
produkce kyslíkových plynů o 0,46 tun CO2, omezení těžby ropy o  22,86 litrů ropy a úspoře 
energie ve výši 235,37 kWh elektrické energie. K recyklaci jsme poskytli 22,45 kg železa (toto 
množství železa odpovídá výrobě jedné pračky), 0,79 kg mědi (toto množství je potřeba na výrobu 
141 ks 1 eurových mincí) a 0,96 kg hliníku (toto množství by posloužilo k výrobě 65 plechovek 
o velikosti 0,33l).  
 
V rámci mezipředmětových vztahů fyziky a chemie se naše škola také zapojila do projektu 
EMISE, který měl dvě části: znečištění ovzduší a světelné znečištění. V rámci projektu žáci 
absolvovali školení a také měli možnost prezentovat své projekty na veřejnosti. Spolupracovali 
jsme se Slezským gymnáziem, žáci v průběhu roku plnili úkoly z chemie a fyziky. I v příštím 
školním roce bude projekt pokračovat, žáci ZŠ se budou účastnit školení z chemie a fyziky 
v prostorách gymnázia. 
  
Žáci osmého ročníku se zúčastnili programu pořádaného VŠB s názvem Zlepši si techniku. 
Náplní této akce byly chemické a fyzikální pokusy, které si mohli žáci na jednotlivých 
stanovištích vyzkoušet. Dále zhlédli vystoupení SMOKEMANA, který žáky seznámil 
se spalováním různých druhů paliv a jejich významem pro ekologii. Součástí programu bylo také 
vystoupení popularizátora vědy Michaela Londesborougha s názvem Tajemství energie. 
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Dne 29. 4. proběhl DEN ZEMĚ, který byl určen pro žáky 5. - 8. ročníku. Na jeho realizaci 
se podíleli žáci 9. ročníků. Jednalo se především o názorné ukázky chemických procesů 
probíhajících v přírodě. Žáci navštívili celkem 13 stanovišť.  
  
V rámci projektu Ukliďme Česko žáci 5. A a 6. A uklidili okolí školy, včetně silně znečištěné 
oblasti kolem potoka v blízkosti školy. Sesbírali jsme plechovky, skleněné lahve, ale také velké 
množství ostatních odpadků.  
  
Vybraní žáci 7. A a 9. B se zúčastnili Velké ceny zoo, konané na konci dubna v Zoo Ostrava. 
Letošním tématem byly Lesy ČR. Ze 7. A se do soutěže zapojily 2 týmy po 5 členech a jeden 
5členný tým z 9. B. Jeden tým ze 7. A postoupil do krajském kola a v jeho finále se umístil 
na skvělém 7. místě. V rámci Moravskoslezského kraje v této kategorii soutěžilo přibližně 144 
týmů.  
 
Doporučení do příštího školního roku 
V dalším školním roce doporučuji sledovat začleňování a plnění  digitálních kompetencí 
v předmětech přírodovědného charakteru. Ty, které zrealizovat nepůjdou, je možné navrhnout 
k vymazání z ŠVP. Doporučuji pokračovat v aktivitách, které proběhly v uplynulém školním roce. 
Bylo by vhodné zaměřit se na předměty, v nichž neproběhla žádná aktivita. 
 
Koordinátor EVVO 
V současné době není na naší škole koordinátor EVVO, ale v budoucnu plánuji absolvovat školení 
EVVO a pokračovat v rozvoji environmentální výchovy ve všech předmětech, ale také v akcích 
pořádaných pro veřejnost.  
 
 
Zpracovala: Mgr. Bc. Michaela Strýčková 
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Příloha č. 16: Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků 

Přestože žádnému z žáků školy nebylo školským poradenským pracovištěm vydáno doporučení 
ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, máme ve škole žáky, které bychom mohli do této 
skupiny zařadit.  
V průběhu měsíce září byla ve spolupráci s třídními učiteli a jednotlivými pedagogy vytvořena 
na sdíleném disku tabulka nadaných žáků. Tato tabulka obsahuje nejen jméno, ale i předmět 
či činnost, ve které žák vyniká. Cílem bylo vytvořit databázi žáků školy, která by byla přístupná 
všem vyučujícím a současně by omezila přetěžování těch žáků, kteří jsou šikovní ve více 
oblastech. V dalších letech budeme tuto tabulku aktualizovat. Smyslem má být větší podpora 
při seberealizaci takových žáků, jejich následné zapojování do zájmových kroužků, odborných 
projektů a samostatných prací. 
Vytipovaní žáci pak byli v průběhu celého školního roku přednostně oslovováni s nabídkou účasti 
v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. 
 
Letošní školní rok to byly např. tyto soutěže: 
Logická olympiáda, Přírodovědný klokan, Štítinský slavíček, Matematický klokan, Scratch Cup, 
Branná soutěž Wolfram, Mini fotbal. 
Pythagoriáda  – úspěšný řešitel okresního kola byl J. Grussmann a 7. místo v okresním kole získal 
J. Gebauer  
Dějepisná olympiáda – 32. místo v okresním kole obsadila A. Stašková 
PišQworky – do regionálního finále postoupili J. Riedl, L. Dominik, J. Hájek, F. Pazdera, 
J. Šimeček  
Olympiáda z jazyka anglického – 28. místo v okresním kole získala D. Stareczková  
Olympiáda z českého jazyka – 23. místo v okresním kole obsadil J. Grussmann 
Dětská scéna 2022 – okresního kola se úspěšně účastnili A. Bartůška, T. Broďáková, 
E. Krettková, V. Samolejová, V. Hoňková a účastnický list v krajském kole získali - A. Bartůška, 
T. Broďáková,V. Samolejová 
Velká cena zoo – 7. místo ve finálovém kole vybojovali R. Bunček, J. Hoňková, E. Kuncová, 
J. Riedl, A. Žídková 
Kilobajtík, Megabajtík, Gigabajtík – ve finálovém kole okresní soutěže získal 4. místo J. Riedl  
Soutěž mladých cyklistů – 5. místo v okresním kole obsadili M. Kubíček, V. Kupčíková, 
I. Lisníková, T. Švarc 
Opavský městský biatlon – 1. místo vybojovali V. Janošková, M. Plachká, L. Kubesová a také 
R. Bělica, L. Hulva, L. Popek 
Opavský skřivánek – v této soutěži získali naši zpěváci krásná medailová místa ve svých 
věkových kategoriích – 3. místo J. Jantošíková, 1. místo E. Steuerová, 3. místo E. Riedlová, 
3. místo L. Hulva, a dokonce 1. místo a současně postup do zemského kola T. Kubín. Podrobné 
umístění v soutěžích je k dispozici v této výroční zprávě, v části Údaje o aktivitách a prezentaci 
školy na veřejnosti. 
Z výčtu je zřejmé, že žákům školy se daří nejen v recitačních a pěveckých soutěžích, ale 
i ve sportovních soutěžích. Podíl na těchto úspěších mají i pedagogové, kteří žáky na tyto soutěže 
připravují.  Příprava probíhá zejména v odpoledních zájmových kroužcích. Jejich výčet je uveden 
v této výroční zprávě – Zájmové útvary ZŠ a MŠ. 
Nedílnou součástí práce s nadanými dětmi jsou i školou pořádané akce a soutěže, např. Recitační 
soutěž, pěvecká soutěž Štítinský slavíček, Mládežnický turnaj v kopané o pohár ředitele školy, 
Soutěž v sudoku, modelování z Lego kostek Pepa stavitel, talentová přehlídka „Štítina má talent“, 
Sportovní olympiáda nižšího stupně, Atletický čtyřboj žáků vyššího stupně a jiné. Naši žáci 
na těchto soutěžích bez ostychu prezentují svůj talent a své nadání, velmi často také za přítomnosti 
a podpory široké veřejnosti. 
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Příkladem nadaného žáka je bezpochyby Matěj Berousek z 3. třídy. Tento žák vyniká v logickém 
myšlení a v matematice, s radostí a zápalem plní složitější početní úkoly a kvízy určené pro vyšší 
ročníky. Do budoucna v něm vidíme úspěšného řešitele mnohých matematických soutěží. 
V příštím školním roce se škola bude snažit zahájit činnost zájmových kroužků či skupiny 
na podporu a prohloubení nejen znalostí žáků, ale i mezipředmětových vztahů. Naším cílem bude 
obohacování výuky pro nadané žáky v jednotlivých předmětech, řešení složitější a nadstavbové 
problematiky. Nadaní žáci si budou hledat doplňující informace, třídit, řešit a prezentovat. Budou 
používat iPady, výukové programy a pracovní listy. Záměrem bude posílit sociální vazby, využít 
tvůrčí přístup žáků a jejich vlastní intelekt k objevování nového. Rádi bychom se problematice 
podpory nadaných věnovali dlouhodobě. Přáli bychom si, aby se  stala běžnou součástí našeho 
výchovně vzdělávacího procesu. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Martina Černá 
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Příloha č. 17: Podpora čtenářské gramotnosti 

 ŠKOLNÍ PROJEKT  PRO  1. – 4. TŘÍDU 
„ČTEME SPOLEČNĚ“ 
Pro rozvoj čtení i čtenářské gramotnosti často s žáky pracujeme s textem, pořádáme besedy 
s knihami, které si děti přinesou z domova, čteme z čítanek. Pro rozšíření povědomí o nabídce 
knížek docházíme do blízkých knihoven. V některých třídách jsme zrealizovali akci „Noc 
s Andersenem“. I tento projekt „Čteme společně“ jsme uskutečnili s cílem podpořit čtenářství 
mezi dětmi. 
Čtení společné knížky v dané třídě je pro děti velmi přínosné. Učitelky se s žáky zaměřují 
i na autora a ilustrátora knihy. Podrobně společně rozebírají obsah každé kapitoly nejen ústně, ale 
i díky pracovním listům. Děti se učí orientovat v textu. I v tomto projektu dochází k propojování 
mezipředmětových vztahů. Děti si opakují učivo z prvouky, zpívají tematické písničky, kreslí 
k ději obrázky, ve větách vyhledávají gramatické jevy, přímou řeč… 
Prvňáčci si společně četli svůj Slabikář, v 2. A si děti zvolily „Pohádky z pařezové chaloupky“ 
a v 2. B „Povídání o pejskovi a kočičce“, třeťáci se zaměřili na „Děti z Bullerbynu“. Žáci 
4. třídy už společnou knížku nečetli, ale besedovali a hodnotili každý tu svou vybranou.  
Za každou třídu vznikl plakát s ilustracemi, jmény autorů a ilustrátorů, popisem postav, s názory 
žáků… Na chodbě jsme uspořádali výstavku, která ostatní žáky velmi zaujala. Četli si o tom, 
které knihy si vybrali jejich kamarádi z ostatních ročníků. 
V průběhu celého školního roku děti společně přečtou 3 – 4 knížky, které získáváme z opavských 
knihoven. Občas nám poslouží také naše školní knihovna. 
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Zpracovala: Mgr. Kateřina Grussmannová 
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ŠKOLNÍ PROJEKT  PRO  5. TŘÍDY 
„ČTENÁŘSKÉ DÍLNY“ 
 

Na začátku školního roku 2021/2022 byly děti seznámeny s projektem Čtenářského stromu. 
Projekt si kladl za cíl zvýšit atraktivitu čtení mezi dětmi. Jednou týdně děti nosily do školy své 
oblíbené knihy a během čtenářské dílny se do nich nerušeně začetly. Děti mohly také využívat 
školní knihovnu. Během čtenářské dílny žáci aktivně četli dvacet až dvacet pět minut, poté dostali 
sadu otázek a vybrali si tři z nich, na něž odpověděli. V závěru hodiny vždy vystoupilo několik 
žáků, kteří seznámili ostatní se svým čtenářským zážitkem. 
V dílnách čtení si děti procvičily metodu Pětilístku a Alfa boxu. Pracovaly s technikou klíčových 
slov, tvořily Vennovy diagramy. K oživení práce jsme využívali také grafické organizéry, jež 
dětem pomáhaly najít důležité myšlenky hravou formou a podpořily jejich kreativitu. Pokud žák 
knížku dočetl, nalepil barevný kvítek na čtenářský strom. Vždy připsal informaci, zda může 
ostatním knížku doporučit. Čtenářský strom nám tak postupně krásně rozkvetl.  
Převážná většina dětí vnímala hodiny strávené s knihou pozitivně, některé dokonce vyslovily 
přání, aby projekt pokračoval i příští rok. Čtenářské dílny dětem ukázaly, že i zdánlivě ,,obyčejná“ 
věc, jakou pro ně knížka je, může obohatit jejich svět.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Monika Kokošková 
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Příloha č. 18: Přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ 
 
 

9. A třída 

Střední škola Obor 

Střední zdravotnická škola, Opava Praktická sestra 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Strojírenství 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Provoz a ekonomika dopravy 

Střední zdravotnická škola, Opava Praktická sestra 

Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava Truhlář 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava Nutriční asistent 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Strojírenství 

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava Cestovní ruch 

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava Geodezie a katastr nemovitostí 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava Gymnázium 

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava Gymnázium 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Geodezie a katastr nemovitostí 

Střední průmyslová škola stavební, Opava Pozemní stavitelství a architektura 

AHOL střední odborná škola, Ostrava Právo a veřejná správa 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Hotelnictví 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Zahradník 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Zahradník 

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Dopravní prostředky 
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9. B třída 

Střední škola Obor 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Informační technologie 

Slezské gymnázium, Opava Gymnázium 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava Zahradník 

Střední zdravotnická škola, Opava Zdravotnické lyceum 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Strojírenství 

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Obchodní akademie 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Informační technologie 

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

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

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava Obchodní akademie 

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

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín Kuchařské práce 

Střední zdravotnická škola, Opava Praktická sestra 

Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium 

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

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

Střední škola rybářská a vodohospodářská, Třeboň Vodohospodář 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Strojírenství 

Střední škola technická, Opava Elektrikář – silnoproud  

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Gymnázium 

Vojenská střední škola VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava Strojírenství 
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Příloha č. 19: Obrazová příloha
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Škola Název družstva Body
Matiční gymnázium, Ostrava Lesní skřeti 29
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Wigymská pětka 29
Matiční gymnázium, Ostrava Hakunamatata 28
ZŠ Englišova, Opava Stromoví panáčci 28
ZŠ Národního umělce Petra Vezruče, Frýdek-Místek Bubo bubo 28
Gymnázium Studentská, Havířov Lesní školka 27
ZŠ TGM (Riegrova), Opava Jahodový džem 27
ZŠ Otická, Opava Mokré stromy 25,5
Masarykova ZŠ a MŠ, Český Těšín Kachny z Těšína 24
ZŠ Generála Heliodora Píky, Štítina Hermelín 24
ZŠ Ke Studánce, Orlová Sklípkani 24
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Medvědí česnekáčci 24
ZŠ Na Nábřeží, Havířov Červenky 24
Církevní ZŠ Svaté Ludmily, Hradec nad Moravicí Kapustňáci 23
ZŠ a gymnázium Vítkov Gumítci méďové 23
ZŠ a gymnázium Vítkov Pět chameleonů 23
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Kaštani 23
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Moudré sovy 23
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Žaludy 23
ZŠ Komenského, Nový Jičín Tygři 23
ZŠ a MŠ Skřipov Opičáci 22,5
Gymnázium Volgogradská, Ostrava Šutry a krychličky 22
ZŠ a MŠ Palkovice Palkovice 6 22
ZŠ Boženy Němcové, Opava Vačice 22
ZŠ Ke Studánce, Orlová Čolek horský 22
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Bylo nás šest 21
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Hřiby na másle 21
ZŠ Bartošovice Ďediňoři 21
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Špuntíci 21
ZŠ Lichnov Lemuři 21
ZŠ U Lesa, Karviná Fešáci 21
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Hrošíci 20
ZŠ Březová Chytré sovičky 20
ZŠ E. Beneše, Opava Opičáci 20
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Cihličky 20
ZŠ Národního umělce Petra Vezruče, Frýdek-Místek Ochránci přírody 20
ZŠ Ostrava - Stará Bělá Silní doktoři ovcí 20
ZŠ Otická, Opava Suché větve 20
ZŠ TGM (Riegrova), Opava Dubínci 20
Matiční gymnázium, Ostrava Rozpadlíci 19
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy Janáčkovy Lesošky 19
ZŠ ČSA, Bohumín Bobři z ČSA 19
ZŠ E. Beneše, Opava Ptakopysk 19
ZŠ Lichnov Krokouši 19
ZŠ Rovniny, Hlučín Lesníci 19
ZŠ Suchdol nad Odrou Žabičky 19
ZŠ Žákovská, Havířov Lenochodi 19
Gymnázium Komenského, Havířov Heřmani 18
ZŠ a gymnázium Vítkov Mandle 18
ZŠ a gymnázium Vítkov Nachos 18
ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek Nezmaři 18
ZŠ Hodslavice Lemuři 18
ZŠ Komenského, Frýdant nad Ostravicí Slivovicoví Hoši 18
ZŠ Marie Kudeříkové, Havířov DM 18
ZŠ Masarykovo náměstí, Vratimov Žárovky 18
ZŠ Národního umělce Petra Vezruče, Frýdek-Místek Žirafy 18

Kategorie I
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Mezinárodní program 

se účastní ve školním roce 2021/2022 
mezinárodního programu Les ve škole 

(cf-y 
Mgr. Jan Froněk, Ph.D. 

vedoucí programu LES 

C) STÁTNI FOND 

ŽIVOTNIHO PROST�EDI 

ČESKÉ REPUBLIKY 
Ministerstvo životního prostředí 

Mgr. Petr Daniš 
ředitel TEREZY 

. li 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí české republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Metodický materiál vznikl za podpory Hlavního města Prahy. 

BLÍŽKSOBĚ 

LES VE ŠKOLE 

https://www.lesveskole.cz/

Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace
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�ivot d�tem tímto srde�n� a s úctou d�kuje

d�tem, rodi�⌫m a zam�stnanc⌫m
Základní a Mate�ské �koly gen. Heliodora Píky,

Komenského 26, )títina
za ú�ast p�i sbírce ve �kolním roce 2021/2022 a za finan�ní �ástku 4 455 K�

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

2ástka bude pou3ita na pomoc d�tem se záva3n4mi onemocn�ními, které jsou stabiln� odkázány
na domácí pé�i sv4ch rodi�⌫ a to konkrétn� na po�ízení rehabilita�ních a kompenza�ních pom⌫cek, 

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální v43ivy, rehabilita�ních pobyt⌫ apod.

D�kujeme Vám, 3e nám pomáháte 
prom�nit d�tské slzy v úsm�v.
www.zivotdetem.cz
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Společnost 

ECOBAT s.r.o.  
 IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,  
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů  
vydává osvědčení 

 

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Osvědčení se vydává pro 

ZŠ a MŠ Komenského 26, Štítina 
IČ: 70987530 

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru  
a následné recyklaci celkem 20 kg použitých baterií. 

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 15 kg kovonosných druhotných 
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. 

 

RNDr. Petr Kratochvíl 
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.  

 
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.  

Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. 
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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 2021 do 31. prosince 2021: 
 
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, 25. 02. 2022                                            Mgr. Daniel Matyášek 
                  ředitel školy 
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