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Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: 

 
U Hřiště 1242/4, 747 06 Opava 6 

IČ školy: 
47 81 30 32 

Telefonní kontakt: 

 
553 821 951 

Adresa pro dálkový přístup: 

 
zs.kylesovice@volny.cz 

Webové stránky školy: 

 
www.zs-kylesovice.cz 

Zřizovatel školy: 

 
Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava 

Ředitel školy: 

 
Mgr. Jana Marečková 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

Mgr. Radim Černín 

Zástupce ředitele školy: 

 
Mgr. Iveta Kudličková 

Výchovný poradce: 

 
Mgr. Daniela Peikerová 

Školní speciální pedagog: 

 
Mgr. Barbora Vavrečková 

Školní psycholog: 

 
Mgr. Jana Matýsková (externě) 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

 

Bc. Daniela Beranová 

Složení školské rady: Mgr. Radim Černín 

Mgr. Radek Onderka  

Zuzana Krejčí Figurová 

Renata Žídková 

Mgr. Jana Prošvicová 

Mgr. Monika Michalovská          

 

Charakteristika školy: 

 

 

 

Základní škola úplná:  

pracoviště Na Pomezí: 8 tříd 

pracoviště U Hřiště:   15 tříd 

Školní družina: 5 oddělení 

Školní klub:      1 oddělení 

 



 3 

 

Charakteristika školy 
 

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace je úplnou školou s 1. – 9. postupným 

ročníkem umístěnou v klidné části mezi sídlištěm a rodinnými domky, přitom v blízkosti zastávky 

městské hromadné dopravy. Žáci se učí v nejméně dvou a nejvýše třech paralelních třídách. Pro zájemce 

je zajištěna školní družina a školní klub. 

Ve škole je zařízená odborná učebna pro výuku Ch a F, Př, Vv, Hv, čtyři učebny vybavené PC, čtyři 

učebny pro výuku jazyků, dvě tělocvičny, posilovna, školní kuchyňka, dílny, keramická dílna s pecí. 

Žákům je k dispozici školní knihovna, samostatné prostory pro ŠK, místnost pro společná setkávání. Pro 

uložení pomůcek slouží kabinety. 

Ke sportovnímu vyžití slouží kromě dvou tělocvičen rozsáhlý sportovní areál kolem školy. Jeho součástí 

je víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště s umělým povrchem, které je využíváno po celý rok. Dále je plně 

využita v rámci tělesné výchovy atletická dráha, doskočiště pro skok vysoký i daleký a část určená na 

vrh koulí. U školního klubu mají žáci k dispozici hřiště s basketbalovými koši a malé fotbalové hřiště. 

Dětem slouží i zahrada s dětským hřištěm, prolézačkami a houpačkami.  

O přestávkách mohou žáci za příznivého počasí trávit přestávky také v atriu, mohou si koupit svačinu ve 

školním bufetu či využít automat na mléčné výrobky. Na oběd chodí do jídelny v budově školy, kde 

mají výběr ze dvou jídel. 

Vyučující i žáci mohou využívat kopírky i tiskárny. Ve všech kabinetech jsou instalovány PC 

s celodenním přístupem na internet, stejně jako ve všech třídách, které jsou navíc vybavené 

interaktivními tabulemi. Vybavení pomůckami je dostatečné a je průběžně obnovováno a doplňováno. 

Zákonným zástupcům i žákům je k dispozici speciální pedagožka pro problematiku společného 

vzdělávání, výchovná poradkyně pro řešení výchovných problémů a pro kariérové poradenství, dále 

metodička primární prevence. Všichni pedagogičtí pracovníci bohatě využívají školení především z 

nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra Nový 

Jičín.  

Zákonní zástupci jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím občasníku Ratolest, webových 

stránek a facebooku školy. Třídní učitelé informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáka 

prostřednictvím deníčku a elektronické žákovské knížky, dále pak systémem dmSoftware. O dění ve 

třídě i škole jsou také informováni na třídních schůzkách. Třídní učitelé 2. stupně ZŠ mají vypsány pro 

zákonné zástupce také konzultační hodiny.  

Tradičně je velmi dobrá spolupráce se SRPŠ. Rodiče pomáhají škole při organizačním zajištění různých 

akcí, financují nákupy odměn pro žáky do soutěží, přispívají na vybavení tříd, heren ŠD a ŠK, na nákup 

knih do žákovské knihovny, nákup květin a keřů pro vylepšení okolí školy i jejího interiéru. Vždy 

pomohou v době, kdy to škola potřebuje. 
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Školní družina a školní klub 
 

Zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu probíhalo podle Školního vzdělávacího 

programu školní družiny při Základní škole Opava Kylešovice, U Hřiště 4. 

Činnost školní družiny vychází z celoročního plánu. Je přizpůsobena ročním obdobím, svátkům, 

významným událostem. 

V tomto školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 127 žáků z 1. - 4. tříd. Do školního klubu bylo 

přihlášeno 67 žáků z 5. - 9. tříd. 

Činnost školní družiny a školního klubu byla až do února 2022 ovlivněna vládními nařízeními 

souvisejícími s výskytem onemocnění Covid – 19. Po rozvolnění vládních opatření bylo možné opět 

dětem nabídnout velké množství společných aktivit a zájmových kroužků. 

Pro svou výchovně vzdělávací činnost využívala školní družina 6 heren, školní hřiště, tělocvičnu. Žáci 

ve školní družině měli možnost navštěvovat zájmové kroužky pohybové i rukodělné – Divošky, Zumba, 

Vybíjená, Keramika, Šikovné ručičky. 

V rámci jednotlivých oddělení se činnost zaměřila na výtvarnou, pracovní, rozumovou výchovu. Také 

na individuální zájmovou činnost dle přání dětí. 

Školní družina navázala spolupráci se Senior Centrem Oáza. Našim cílem bylo udělat seniorům radost, 

vykouzlit jim na rtech úsměv. A mohu říct, že se to našim dětem povedlo. Děti navštívily Senior centrum 

opakovaně. Měly pro ně připravené písničky, básničky, dárečky. Děvčata z Divošek a Zumby se 

předvedly se svými vystoupeními. Už teď se těšíme se na příští rok. 

Děvčata pod vedením paní vychovatelky A. Vajdové a K. Jelonkové vystupovaly na zahájení adventu 

v Kylešovicích a na Ponožkovém dni – podpora lidí s Downovým syndromem. 

Divošky pod vedením A. Vajdové vystupovaly společně s Divoškami ze ZŠ Šrámkové na finálovém 

basketbalovém zápase mezi BK Opava a BK Nymburk v Opavě. 

Za dětmi do školní družiny přijelo loutkové divadlo. Také jsme si pozvali hosta, který v rámci 

zábavného odpoledního čtení, seznamoval děti nekonvenčním způsobem s literaturou. 

Obnovily jsme tradiční akci – Dopravní soutěž ŠD.                                                                                               

Největší akcí tohoto školního roku byla 1. zahradní slavnost školní družiny. Cílem bylo setkání dětí, 

rodičů, vychovatelek. Popovídat si, více se poznat a po téměř dvou letech restrikcí strávit dohromady 

společně odpoledne. Účast na slavnosti byla velká a ohlasy velmi pozitivní. 

 

 Akce školní družiny pro všechny děti: 

Únor - Zimní olympiáda   

Březen - Maškarní karneval, Ponožkový den 

Duben - Odpolední zábavné čtení, Čarodějnický rej                                                              

Květen - Dopravní soutěž školních družin, Družina má talent, Senior Centru Oáza 

Červen - Školy v přírodě, Zahradní slavnost, Ukončení školního roku – vodní hrátky 

Žáci ze školního klubu pro své aktivity využívali dvě herny, školní hřiště. Trávili zde čas zejména v 

době před odpoledním vyučováním nebo začátkem fotbalového tréninku. Volný čas si krátili 

basketbalem, stolním tenisem, fotbalem. V případě špatného počasí hrou na PC, poslechem hudby a 

tancem. 
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program: 

Škola podporující všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

Základní škola 79–01–C/01 

 

 

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 
44 44 41,3708 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 8 8 

0 0 0 
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Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2021 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2022 

820 2 59 4 38 2 

                 

       

 

Část V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 42 41 0 1 

2. 42 39 3 0 

3. 45 37 8 0 

4. 55 41 14 0 

5. 57 38 19 0 

Celkem za 1 st. 241 196 45 1 

6. 48 27 21 0 

7. 67 39 27 1 

8. 65 34 31 0 

9. 60 26 34 0 

Celkem za 2. st. 240 126 113 1 
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b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 12 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 42 

Střední vzdělání 0 

Střední vzdělání s výučním listem 6 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 

60 

 

     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 2 0 

3. 2 0 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

3 537 1,1 
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Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 7 155 7 

Pobytové semináře pedagogů 1 0 1 

Adaptační programy žáků 6 124 6 

Akce v rámci volného času 12 248 12 

Práce se třídami, třídnické hodiny 63 1446 63 

Práce se třídami, preventivní programy 45 928 45 

Práce se třídou 1 0 36 

    

Na rozdíl od minulého školního roku většina plánovaných preventivních aktivit proběhla dle plánu v 

Minimálním preventivním programu pro školní rok 2021/2022. Přednášky a preventivní programy, které 

jsou už pravidelně zařazovány do MPP, proběhly hned na začátku školního roku tak, aby nebyly později 

z důvodu špatné epidemiologické situace zrušeny. Některé přednášky nicméně proběhly online formou.  

Preventivní programy a přednášky: 

- Program o poruchách příjmu potravy – Help P3 

- Unplugged 

- Dopravní výchova 

- Světový den bez tabáku 

- Světový den hygieny rukou 

- E-bezpečí – Nebezpečné komunikační jevy související s používání ICT 

Adaptační programy byly realizovány organizací AZ Help a Renarkon v rozsahu pěti vyučovacích hodin 

ve třídách, které přešly na vyšší stupeň a kde došlo ke změně třídního učitele.  

 

     

Do preventivních programu byly zařazeny i programy vedené vrstevníky, tzv. peer programy, zaměřeny 

hlavně na kyberšikanu a problémy s kouřením, které se na naší škole po letech opět objevilo.  

Naše škola se zúčastnila projektu „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován MŠMT. Je to 

edukativní program, určený pro žáky druhého stupně ZŠ. Jedná se o seriál deseti videoklipů, které jsou 

provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s 

prioritami MŠMT.  



 9 

Ve spolupráci a s finanční podporou Magistrátu města Opavy proběhly ve dvou třídách dlouhodobé 

preventivní programy, zaměřené na špatné vztahy v kolektivu. Program uskutečnila organizace 

Renarkon v jedné třídě a s druhou třídou, ve které se vyskytly problémy se vztahem některých žáků 

k vyučujícím a dodržováním pravidel, kontinuálně pracoval lektor organizace AZ Help. 

Již třetím rokem na naší škole působí i žákovský parlament. Zástupci tříd mají možnost ovlivnit dění 

ve škole a spolupodílet se na organizaci školních akcí pro školu např. Den otevřených dveří, Žabka 

Gabka, Zahradní slavnost, Den dětí, apod. 

  

 
 

 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Metodická poradna, management, legislativa 12 

Informační a telekomunikační technologie 1 

Prevence, práce se třídou 5 

Společné vzdělávání 1 

Výchovné (Vv, Hv, Tv, Pv)  4 

Cizí jazyk 4 

Zdravotník zotavovacích akcí  4 

První stupeň 4 

Výchovné poradenství 4 
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Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Akce organizované školou  

Patronát žáků 7. roč. nad žáky 1. roč.: 1x měsíčně společný program 

Pěšky do školy – týdenní akce, celoškolní soutěž tříd 

Sběr kaštanů a žaludů 

Beseda s hráči SFC 

Drakiáda  
Martinské hrátky – zábavné soutěžní odpoledne  

Mikulášská nadílka pro Psí útulek 

Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně: zástupci SRPŠ nadělují dětem 1. stupně 

Vánoční besídky pro stmelení kolektivu 

Lyžování žáků 1. stupně 

Maškarní ples  
Zábavné odpolední čtení spojené s autorským čtením 

Den Země – celoškolní projektový den 

Čarodějnický rej        

Slavnostní vyhodnocení školních kol soutěží 

Den dětí: spoluúčast zástupců SRPŠ  

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. tříd deváťáky 

Zimní olympiáda   

Maškarní karneval  

Družina má talent 

Ukončení školního roku – vodní hrátky 

Slavnostní vyhodnocení úspěšných reprezentantů školy 

   
 

Projektové vyučování spojené s pobytem v přírodě a exkurzemi: Podzim v přírodě – projekt pro 

žáky 1. tříd, Halloween – projektové odpoledne, Od Martina do Tří králů, Projekt Velikonoce, projekt 

Způsob nakládání s elektroodpadem v Opavě. Prestar – exkurze v rámci fotografické soutěže OPOD 

2022; Veletrh vědy (Praha) 
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Nabídka zájmové činnosti pro děti/žáky: Šikulky: rukodělné práce; Divošky: taneční kroužek; 

Zumba; Keramický kroužek; Všeználek; Flétna; Veselá věda; Kroužek Scio – příprava na přijímačky; 

Kroužek Aj; Florbal; Vybíjená; Basketbal; Podpora ukrajinských žáků – zajištění sborového zpěvu 

v LŠU 

Akce pro zaměstnance: 

Společné posezení u příležitosti zahájení školního roku  

Vánoční posezení u stromečku 

Posezení u příležitosti Dne učitelů 

Kondiční cvičení pro zájemce pod vedením zkušeného lektora -1x týdně 

Akce pro rodiče, veřejnost: 

Slavnostní otevření atria se zástupci MMO a všemi, kdo se podílel na rekonstrukci 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy s rodiči 

Pasování na prvňáčky, 

Slavnost Slabikáře: odpolední akce za přítomnosti rodičů 

Slavnostní zahájení adventu ve spolupráci s FK Kylešovice v prostoru restaurace u hřiště: pohádka se 

sborovým zpěvem, pásmo básniček, taneční vystoupení 

Žabka Gabka – tematické odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče 1x měsíčně  

Den otevřených dveří aneb Detektivní pátrání s žabkou Gabkou 

Vánoční tvoření pro Domov seniorů s vystoupením – pro karanténní opatření byly dárky a flash-disk 

se záznamem z vystoupení dětí předány vedení Vily Vančurovy a ředitelce Domova seniorů ve Vítkově  

Dílničky ke Dni matek - setkání rodičů s dětmi 

Člověče, nezlob se! – setkání rodičů s dětmi u hry Člověče, nezlob se! 

Pomoc při velikonoční výzdobě náměstí 

Zahradní slavnost: pro děti a rodiče 

Slavnostní loučení s žáky 9. tříd 
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b) Účast na dalších akcích  

Kino, divadlo – průběžně v návaznosti na učivo 

Sbírka ošacení pro charitu 

Návštěvy knihovny 

Ponožkový den 

Světový den hygieny rukou 

Světový den bez tabáku 

Veselé zoubky 

Rafty, projektový den na Stříbrném jezeře 

Lesní pedagogika 1. stupně 

O pohár primátora, soutěž 

Divošky v hale 

Exkurze: návštěva planetária, Slezského muzea, Technického muzea v Ostravě, čističky odpadních vod 

a třídičky odpadů;  

 

     
 

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou  

eTwininning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Účast na olympiádách a soutěžích  

Školní kola soutěží: Bobřík informatiky, Pangea, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, 

Olympiáda z ruského jazyka, Recitační soutěž, soutěž ve skládání Rubikovy kostky, soutěž ve skládání 

origami  
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Sportovní soutěže  
 

V souvislosti s pandemií Covid 19 byl počet sportovních soutěží, popř. účast na nich, výrazně omezený. 

 

Název soutěže 

Umístění 

v okresním 
(nebo 

oblastním) 
kole 

v krajském 
kole 

v ústředním 
(celorepublikovém), 

příp. v 
mezinárodním kole 

Učitelé, kteří žáky do 
soutěží připravovali, či 

soutěž spoluorganizovali 

Opavan Race, pořadatel město 
Opava 

2. místo   Šťastná 

Lyžování IV. - hoši účast   Šťastná 

Lyžování IV. - dívky účast   Šťastná 

Vybíjená II. - smíšená 1. místo 3. místo  Doseděl 

Volejbal IV. - dívky 3. místo   Šťastná 

Volejbal IV. - hoši 2. místo   Doseděl 

Minifotbal H IV. 1. místo 2. místo  Hruška, Doseděl 

Minifotbal D IV. 2. místo   Hruška 

OVOV III. 5. místo 
1., 2. místo v 
jednotlivcích 

 Šťastná 

Štafetový pohár 1. stupně ZŠ 9. místo   Hruška 

Atletický trojboj II. – smíšená 3. místo   Hruška 

Atletický čtyřboj III. - hoši 4. místo   Doseděl 

Atletický čtyřboj III. - dívky 8. místo   Doseděl 

Atletický čtyřboj IV. - hoši 2. místo   Doseděl 

Atletický čtyřboj IV. - dívky 2. místo   Šťastná 

Pohár rozhlasu III. – hoši 4. místo   Doseděl 

Pohár rozhlasu III. – dívky 6. místo   Šťastná 

Pohár rozhlasu IV. – hoši 3. místo 3. místo  Doseděl 

Pohár rozhlasu IV. – dívky 3. místo   Šťastná 

Mc Donald cup I. (minifotbal) 6. místo   Hruška 

Mc Donald cup II. (minifotbal) účast   Hruška 

Fotbal II. D 3. místo   Hruška 

Jr. NBA 2. místo   Šťastná 

Gaalball 3. místo   Onderka  
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Přehled umístění žáků školy v nesportovních soutěžích ve školním roce 2021/22 

Název soutěže 

Umístění 

v okresním (nebo 
oblastním) kole 

v krajském kole 

v 
ústředním 
(celorepubl

ikovém), 
příp. v 

mezinárod
ním kole 

Učitelé, kteří žáky 
do soutěží 

připravovali, či 
soutěž 

spoluorganizovali 

Chemická olympiáda 7., 17. místo   M. Ondrúšová 

Olympiáda v českém jazyce 44., 47. místo   
K. Kurzicová 

R. Mathiasová 

Olympiáda v jazyce anglickém 6, 15. místo   K. Sembolová 

Zeměpisná olympiáda  
18., 22., 30. 

místo 
  

R. Šťastná 

K. Sembolová 

Zebra se za tebe nerozhlédne  2., 3. místo 2. místo M. Hejtmanová 

Biologická olympiáda  25, 32. místo   S. Staňková 

Olympiáda v německém 

jazyce 

2., 3., 9., 10. 

místo 
  

R. Onderka 

H. Mrosková 

  4. místo  Z. Doležalová 

Dějepisná olympiáda 24. místo   P. Poledňáková 

Bajtík 6. a 35. místo   Z. Hulva 

Požární ochrana očima dětí a 

mládeže 

1., 2x 2., 3.  

místo 
2. místo  M. Hetmanová 

Mezinárodní soutěž Lidice    
2x čestné 

uznání 
K. Kurzicová 

Soutěž v technických 

dovednostech 
účast   J. Hruška 

Soutěž v elektrotechnice účast   J. Hruška 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 1. místo 2. místo  R. Černín 

Hledáme nejlepšího mladého 

chemika 
 12. místo  M. Ondrúšová 

Bezpečný cyklista - literární 

soutěž 
 2., 3. místo  M. Hejtmanová 

Jsme to, co jíme – literární 

soutěž 
  3. místo K. Kurzicová 

Opavský průmysl očima dětí 2.-3. místo   R. Černín 

Evropa ve škole  2. místo  K. Kurzicová 
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e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty -   

sponzoři -   

ostatní Příspěvky SRPDŠ pro nákup školních 

pomůcek a potřeb, podpoře zájmových 

kroužků, podpoře mezinárodní spolupráce 

škol 

 

290 041,- 174 384,- 

 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

a) kontrola provedena odborem kontroly MMO 

Veřejnosprávní kontrola na místě provedena ve dnech 24. 1. – 2. 2. 2022 

Předmět kontroly:  

- hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků 

- prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Závěrečné zhodnocení: 

Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že činnost organizace byla na velmi dobré úrovni a byla 

jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a interními akty řízení. 

Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, netransparentní 

či neúčelné. 

Výrok: činnost organizace s drobnou výhradou 

Zjištěný nedostatek: nesprávně provedená inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů – příjmových 

dokladů. 

Již během kontroly došlo k opravě této skutečnosti. 

 

b) kontrola provedena KÚ MSK: -  

c) Kontrola plateb pojistného VZP a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 

Provedena dne 3. 6. 2022 

Závěrečné hodnocení: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční 

nedostatky. 
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Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

(škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet města 2021 = List č. 2 a List č. 3) 

 

 
Organizace: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace List č.2

IČ: 47813032

v Kč

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31. 12. 2021

Vráceno v průběhu 

roku zpět na účet 

kraje

Skutečně čerpáno k 

31. 12. 2021

Skutečně

použito 

k 31. 12. 2021

Předepsaná výše 

vratky dotace a 

návratné finanční 

výpomoci při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2

Neinvestiční dotace celkem 35 475 239,00 0,00 35 475 239,00 35 436 513,00 38 726,00

v tom:

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 35 475 239,00 0,00 35 475 239,00 35 436 513,00 38 726,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 25 171 613,00 25 171 613,00 25 171 613,00 0,00
         b) OON zaměstnanců 178 276,00 178 276,00 139 550,00 38 726,00
         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 10 125 350,00 10 125 350,00 10 125 350,00 0,00

33083

Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s 

činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR 

testování (květen-červen)

0,00 0,00

Vysvětlivky:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2021

sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2021 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2021

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021

ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací 

33353

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 

sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 mínus sloupec 2  
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Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021 List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení: 

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto celkem

do 31.12.2021

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní)

Skutečně

použito 

celkem

do 

31.12.2021

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání

33063 Šablony I 

33063 Šablony II -  speciální pedagog 1 429 920 1 400 565 29 355

33063 Šablony III -  speciální pedagog 831 696 449 803

Zaměstnanci za IČ
Limit počtu 

zaměstnanců

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2021 

(stat.v. P1-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF 48,4749 48,4749

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 40,475

                       nepedagogičtí pracovníci x 8,000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

 

 
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Náklady v roce 2021  (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2021

Navýšení- 

snížení finan. 

plánu 2021 

zřizovatel.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2021 

v %

Plán 2021

Skutečnost 

k 31.12. 

2021 

(závěrka)

b c d f g h j k

273,36 0,00 -49,35 224,01 224,01 81,95 30,00 4,49

0,00 0,00  

0,00 0,00  

3,36 -2,30 1,06 1,06 31,55

0,00 0,00  

130,00 56,31 186,31 186,31 143,32 30,00 4,49

140,00 -103,36 36,64 36,64 26,17

1238,04 0,00 -67,10 1170,94 1170,94 94,58 85,00 13,72

200,00 -71,26 128,74 128,74 64,37 5,00 0,82

700,00 96,31 796,31 796,31 113,76 10,00 0,18

0,00 0,00  

320,00 -82,58 237,42 237,42 74,19 70,00 12,72

2,44 1,87 4,31 4,31 176,64

0,00 0,00  

15,60 -11,44 4,16 4,16 26,67

2010,00 -1304,64 705,36 705,36 35,09 30,00 16,46

0,00 0,00  

5,07 5,07 5,07  

665,63 -270,71 1,99 396,91 396,91 59,63 0,00 0,00

10,00 -6,98 3,02 3,02 30,20

30,00 -14,61 15,39 15,39 51,30

0,00 0,00  

10,00 5,66 15,66 15,66 156,60

5,00 4,53 9,53 9,53 190,60

154,92 47,99 202,91 202,91 130,98

150,00 -21,21 128,79 128,79 85,86

0,00 0,00  

10,00 2,00 12,00 12,00 120,00

0,00 0,00  

25,00 -15,39 9,61 9,61 38,44

0,00 0,00  

136,71 -136,71 0,00 0,00 0,00

134,00 -134,00 0,00 0,00 0,00

           - prádlo, oděv, obuv

           - knihy, učební pomůcky 

           - drobný  hmot. majetek

Účet - položky

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

501 Spotřeba materiálu  

v tom - potraviny

           - spotřeba materiálů ostatní

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)

502 Spotřeba energie 

           - ÚT a ohřev vody

           - spotřeba plynu

           - spotřeba el. energie

v tom - spotřeba vody       

           - pohonné hmoty a maziva

           - ostatní (Specifikovat)

513 Náklady na reprezentaci

           - náklady na práci s mládeží

511 Opravy a udržování

512 Cestovné

518 Ostatní služby       

v tom- služby poštovní

           - nájemné

           - konzult., porad. a právní

           - školení a vzdělávání

           - služby telekom. a radiokom.

           - nákup služeb ostatní

           - programové vybavení (DDNM)

           - bankovní poplatky

           - výměna písku - otevřené zahrady

           - internet

           - správa sítě

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto

           - PV

           - LV  
 

 

 

 

 



 19 

 

 

 
37,66 0,00 14,78 52,44 52,44 139,25 90,00 58,08

0,00 0,00  90,00 58,08

37,66 14,78 52,44 52,44 139,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 7,44

0,00 0,00  7,44

0,00 0,00  

0,00 0,00  0,10

15,00 0,00 21,28 36,28 36,28 241,87 0,00 0,44

0,00 0,00  0,44

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,00 0,00  

           - školení a vzdělávání 15,00 7,06 22,06 22,06 147,07

14,22 14,22 14,22  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

29,34 0,00 -17,03 12,31 12,31 41,96 0,00 0,00

29,34 -17,03 12,31 12,31 41,96

0,00 0,00  

0,00 0,00  

1028,77 85,47 1114,24 1114,24 108,31 5,00 1,62

200,00 540,29 740,29 740,29 370,15

705,13 575,57 285,13 1565,83 1565,83 222,06 0,00 0,00

0,00 0,00  

312,91 312,91 312,91  

0,00 0,00  

0,00 0,00

219,97 7,58 227,55 227,55

485,16 -35,36 449,80 449,80 92,71

575,57 0,00 575,57 575,57  

0,00 0,00

0,00 0,00  

0,00 0,00  

6202,93 304,86 -484,11 6023,68 6023,68 97,11 240,00 102,35

521  Mzdové náklady (platy, OPPP)

v tom  - platy zaměstnanců

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců

v tom  - FKSP zaměstnanců

           - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)

525 Jiné sociální pojištění

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)

           - ostatní

528 Jiné sociální náklady

549 Ostatní náklady z činnosti

v tom - pojištění (majetku, úrazové)

          - ostatní

538 Jiné daně a poplatky (kolky)

551 Odpisy dlouhodobého majetku

NIV průtoková

respirátory, roušky, testy

dotace v nákladech = dotace ve výnosech

rozpuštěný transfer od zřizovatele

542 - jiné pokuty a penále

nedočerpání v položkách celkem

Náklady celkem

558 Náklady z DDNM a DDHM

Ostatní nejmenované položky

v tom:

vypište všechny dotace ze všech zdrojů

účelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení:  

Výnosy v roce 2021 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Plán 2021

Úpravy 

finančního 

plánu

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2021 v 

%

Plán 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

b c d f g h j k

159,00 -60,40 98,60 98,60 62,01

0,00 0,00  

1,00 -0,54 0,46 0,46 46,00

0,00 0,00  

1000,00 -660,78 339,22 339,22 33,92

0,00 0,00  

90,00 0,00 -47,52 42,48 42,48 47,20 270,00 139,02

0,00 0,00  

90,00 -47,52 42,48 42,48 47,20

0,00 0,00  270,00 139,02
0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

705,13 575,57 285,13 1565,83 1565,83 222,06 0,00 0,00

0,00 0,00  

312,91 312,91 312,91

vypište všechny dotace ze všech zdrojů 0,00 0,00  

dotace v nákladech = dotace ve výnosech 0,00 0,00  

219,97 7,58 227,55 227,55 103,45

485,16 -35,36 449,80 449,80 92,71

575,57 0,00 575,57 575,57  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

1955,13 575,57 -484,11 2046,59 2046,59 104,68 270,00 139,02

Plán 2021

Navýšení - 

snížení finan. 

plánu 2021 

zřiz.

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2021 v 

%

Plán 2021

Skutečnost k 

31.12.2021 

(závěrka)

6202,93 304,86 -484,11 6023,68 6023,68 97,11 240,00 102,35

Plán 2021

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2021 v 

%

Plán 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021 

(závěrka)

4 247,80 0,00 3977,09 3977,09 93,63 30,00 36,67

HČ-dotace 

od zřizov.

HČ-dotace 

od zřizov.
0,00 Zisk z DČ

Zisk z HČ

Plán 2021

Navýšení 

finančního 

plánu 2021 

zřiz.

Celkem 

upravený 

finanční plán 

(FP) 2021

Skutečnost k 

31.12. 2021  

(závěrka)

Skutečnost k 

plánu 2021 v 

%

227,55 227,55  

449,80 449,80  

575,57 575,57  

0,00  

0,00  

0,00 0,00 0,00 1252,92 1252,92  

Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Příjmy ze stravného

Úroky

Použití rezervního fondu do výnosů

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

 Výnosy 

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

Příjmy ze školného

Použití fondu investic do výnosů

Použití fondu odměn do výnosů

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

v tom: 

 - poplatky za služby

 - pronájmy

Ostatní příjmy z jiných zdrojů

NIV průtoková

účelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)

rozpuštěný transfer od zřizovatele

v tom: 

respirátory, roušky, testy

Výnosy celkem

NÁKLADY CELKEM 

Hlavní činnost Doplňková činnost

ROZDÍL (náklady minus výnosy - 

HČ) 

Hlavní činnost Doplňková činnost

Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty, příspěvky z 

městských částí...)

Hlavní činnost

Rozpuštěný transfer od zřizovatele

Podpora speciálního pedagoga III.

NIV průtoková

Celkem
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6

Název a adresa školy, školského zařízení: 

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa

0,00

36 679,48

36 679,48

0,00

36 679,48

0,00

36 679,48

227 551,56

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 264 231,04

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2021 za IČ (v Kč)

v plné výši

3 977 090

484

8 217

Hospodaření s fondy organizace  (v Kč, na dvě des. místa)

Stav k 31.12.2021
Návrh na příděl 

ze ZHV 2021

Návrh na 

převod v roce 

2021

Současný aktuální 

stav k datu 

zpracování

38 347,17 36 679,48 38 347,17

111 840,00 111 840,00

Fond investic 149 655,18 336 213,18

x x x

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

 - z hlavní činnosti

 - z doplňkové činnosti

Celkem k 31.12.2021 před zdaněním

Předpokládané zdanění celkem

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)

Transfer

Ukazatel

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od 

zřizovatele celkem na rok 2021

Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HČ:

Zdůvodnění: 

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 

Ukazatel

Rezervní fond

Fond odměn

Převod z rezervního do investičního fondu

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 

Oprava a údržba  Částka celkem 

Malířské práce 37 507,- 

Oprava servopohonu 13 292,- 

Opravy elektroinstalace, osvětlení, pohyb. senzorů 64 055,- 

Opravy PVC, vodovodních kohoutků 67 929,20 

Úprava atria, oprava závlahového systému 18 511,- 

Oprava pisoárů, potrubí, čištění odpadů 75 583,53 

Drobné opravy kopírek, PC, telefonů, Tv nářadí 135 058,41 

CELKEM 411 936,14 

 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

-  

 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

-  

 

Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

eTwinning e-learingový program 27 2 1 

     

Další informace: 
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Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

-     

Další informace: 

 

 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

státní fondy SFŽP: ZŠ Kylešovice v přírodě 84 000,- 84 000,- 

programy EU NPO – prevence digitální propasti 97 000,- 97 000,- 

projekty KÚ MSK -   

projekty MŠMT -   

jiné projekty -   

 

Další informace: 

 

Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

HZS Opava 

(hasičský záchranný sbor) 

Informativní a preventivní činnost, která 

na modelových scénách naučí žáky  řešit 

krizové životní situace – určeno pro 2. a 6. 

ročník 

71 

PREEDUK Zajišťuje kontakty žáků se zdravotními 

a sociálními hendikepy s psychology a dalšími 

odborníky, práci skupiny arteterapie, 

prevenci sociálně patologických jevů 

8 

SFC – Slezský fotbalový 

klub 

Na základě smlouvy o spolupráci soustřeďuje 

na škole tréninkové i soutěžní aktivity, které 

jsou součástí vzdělávacího procesu 

i mimoškolních aktivit 

128 
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AŠSK 

 

Zajišťuje přípravu a organizaci sportovních 

soutěží všech stupňů ve spolupráci se školami 
479 

Mateřské školy 

Vaníčkova a 17. listopadu 

Spolupráce založená na představování vlastních 

výsledků práce oblasti výtvarné, literárně 

dramatické, sportovní 

65 

EUROTOPIA Spolupráce založená na přípravě a vedení 

preventivních akcí RPCH, adaptačních 

programů 

152 

HELP Spolupráce založená na na přípravě a vedení 

preventivních akcí RPCH 
 

OSPOD (Odbor sociální 

péče o děti) 

Vzájemná spolupráce založená na vzájemném 

informování při péči o problémové děti a rodiny 
19 

Poradenská zařízení (PPP, 

SPC) 

Spolupráce především s učiteli při diagnostice 

integrovaných žáků, terapeutické skupiny 

ADHD, podpůrné programy pro děti s ADHD, 

nácvik grafomotoriky… 

84 

Charita Opava Spolupráce založená na podpoře akcí Charity 

žákovskými pracemi z výtvarného oboru, které 

jako dárky žáci předávají v domovech 

důchodců, u Tříkrálové sbírky, organizace 

pravidelného sběru ošacení…  

56 

FK Kylešovice Spolupráce založená na organizaci akcí u 

příležitosti adventu v Kylešovicích 
65 

Vila Vančurova Spolupráce založená na představování vlastních 

výsledků práce oblasti výtvarné, literárně 

dramatické a taneční 

45 

 

Další informace: 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne:       

        …………………………………. 

         ředitel školy 

 

 

 
Přílohy: 

 

1/ Veřejnosprávní kontrola provedena odborem kontroly MMO dne 24. 1. – 2. 2. 2022 

2/ Kontrola plateb pojistného VZP provedena dne 3. 6. 2022 

 

 

 

 


