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Část I. 
 

 

 

Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

 

Základní škola Opava-Kylešovice 

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. Stanislava Burdová (do 1. 5. 2015) 

Mgr. Jana Marečková (od 1. 5. 2015) 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

 

Mgr. Jana Marečková (do 1. 5. 2015) 

Mgr. Jan Hruška (od 1. 5. 2015) 

Zástupce ředitele školy: 

 

Mgr. Jan Hruška  

Mgr. Iveta Kudličková (od 1. 1. 2015) 

(vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Na Pomezí) 

Výchovný poradce: 

 

 

Mgr. Daniela Peikerová 

Školní speciální pedagog: 

 

 

Mgr. Iveta Sypěnová 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

 

Ludmila Pavelková 

Složení školské rady: 

 

 

 

Zást. pedagogů –  Mgr. Radim Černín 

                             Ludmila Pavelková 

Zást. rodičů  –      Radim Rektorys  

                             Ing. Tomáš Hadamčík 

Zást. zřizovatele – Renata Ţídková 

                              Marie Kořízková 

 

Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Základní škola pouze s 1. stupněm – 7 tříd 

Základní škola s oběma stupni       - 13 tříd 

Školní druţina                                -   4 oddělení 

Školní klub                                     -  1 oddělení 

Projekt VIP Kariera – školní poradenské centrum 

 

 

 



 3 

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

 

 

Základní vzdělávání 

 

 

Školní vzdělávací program základního vzdělávání 

Základní školy Opava-Kylešovice 

 

Základní škola 79–01–C/01 

 

 

 

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Zaměstnanci školy 

 

Počet fyzických osob 

Přepočtený 

evidenční počet 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

 

38 

 

36,09 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

      Řízená praxe studentů 

 

škola obor počet studentů 

SPGŠ a SZŠ Krnov Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

SPGŠ a SZŠ Krnov Pedagogické lyceum 1 

Střední prům.škola stroj.OP Informační technologie 3 

Masarykova univerzita Brno  Úvod do pedagogické praxe 1 

 

 

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. 2014 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2015 

820 3 66 0 64 3 
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Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 55 53 1 1 

2. 44 41 3 0 

3. 43 34 9 0 

4. 49 33 16 0 

5. 37 24 13 0 

Celkem za 1 st. 228 185 42 1 

6. 57 31 25 1 

7. 52 18 34 0 

8. 65 25 40 0 

9. 40 12 27 1 

Celkem za 2. st. 214 86 126 2 

 

 

b)  Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 

 

 

4 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

31 

Střední vzdělání 

 

 

0 

Střední vzdělání s výučním listem 

 

 

5 

Neumístěno 

 

 

0 

Počet ţáků 9. tříd celkem 

 

 

40 

 

 

   c)Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 3 0,67 

3. 1 0,22 

 

 

d)Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

5 204 46,15 
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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, besedy 22 576 21 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty ţáků - OzP 2 290 26 

Adaptační programy pro nové kolektivy 4 106 4 

Akce v rámci volného času 4 198 15 

Práce se třídami – Peer program 2 55 3 

Sociometrická šetření 2 43 2 

Práce se třídami 12 484 51 

Poţární prevence 9 262 9 

Školní parlament (schůzky a jejich spol. akce) 14 54 2 

Peer program 2 55 3 

Kulturní pořady 7 678 20 

Výstavy 8 159 8 

Návštěva v knihovně 11 285 10 

Dopravní výchova 6 134 6 

Branný den jinak 1 441 37 

UNPLUGGED 2 58 2 

Halloween + spaní ve škole 1 127 6 

Preventivní akce Faust  3 147 6 

Vitaminový den 1 226 11 

 

Činnost školního poradenského pracoviště ve školním roce 2014-2015 
 

ŠPP pracovalo v tomto sloţení : Mgr. Iveta Sypěnová – speciální pedagog, koordinátor činnosti ŠPP, 

Mgr. Jana Marečková –  metodik primární prevence, Mgr. Daniela Peikerová – výchovný poradce, 

       PhDr. Monika Ticháčková – psycholog ( externě 1x za 14 dní)   
 

ŠPP se scházelo dle potřeby cca 1x za měsíc z podnětu koordinátora.  

O smysluplnosti a nutnosti práce ŠPP na škole hovoří počty klientů ve všech níţe uváděných oblastech: 

Počet klientů, kterým byla poskytnuta péče spec. pedagoga, MP a VP, psychologa: 
 

 Celkový počet ţáků, 

kterým byla věnována 

péče 

ZŠ – 1.stupeň      69 

ZŠ – 2.stupeň      87 

Celkem    156 

 

Počet kontaktů členů ŠPP  s rodiči, učiteli, odborníky (např. osobní konzultace, telefonické 

konzultace, krizové intervence, besedy, metod. schůzky aj.) : 

 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče                114         12 

Učitelé               125 20 
SPC, PPP, DPA, SVP,OSPOD                 49                         0 
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Ostatní aktivity a odborné činnosti členů ŠPP:  
 

Zaměření  Počet aktivit 

Prevence školního selhávání      21 

Depistáţe, skupinová diagnostika      23 

Primární diagnostika      18 

Práce se třídou (bez diagnostiky)        8 

Reedukace, terapie Týdně 13x 

Konzultace, příp. pomoc v přípravě IVP      78 

Součinnost v primární prevenci soc. - patolog. jevů       23 

Metodická činnost pro učitele      52 

Vedení přednášky, semináře (pro ţáky/ pro 

pedagogy/ rodičovskou veřejnost) 

     16 

Psaní zpráv, sdělení pro instituce      44 
 

 

Nejčastější náplň práce ŠPP při kontaktech s žáky, rodiči a odborníky:  
- terapie, reedukace, primární diagnostika, konzultace, metodická pomoc, logopedická péče 

- bezplatné návštěvy arteterapie, vytipování klientů pro školního psychologa 

- programy ve třídách, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové atmosféry, na 

komunikaci s vrstevníky, mapování klimatu ve třídě. 

- monitoring rizikového chování ţáků, předcházení patologickým jevům (kouření, alkohol, 

šikana…) a včasný zásah v případě výskytu 

- poskytnutí kontaktů na jiné odborníky 

- řešení problematiky záškoláctví a špatného sociálního prostředí  

- kariérové poradenství 

- poskytnutí krizové intervence dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci 

Rodičům nabízeli pracovníci ŠPP tyto služby: 

- pomoc při řešení výchovných problémů a krizových situací  

- poskytnutí krizové intervence dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci 

- individuální nebo skupinová práce s dětmi, které mají  poruchy učení nebo chování, a to dle 

doporučení odborníků (cvičení pozornosti, paměti, soustředění, nácviky čtení, psaní, relaxační 

techniky…) 

- včasné podchycení poruch učení a provedení primární diagnostiky potíţí, doporučení další péče, 

zavedení podpůrného programu  pro ţáka po dobu 2-3 měsíců 

- kontrola dodrţování IVP, dohodnutých postupů v běţné výuce, kontrola respektování 

individuálních potřeb ţáka ze strany učitelů 

- zajištění speciálních pomůcek pro integrované ţáky 

- zajištění bezplatného doučování pro ţáky se sociálně slabého prostředí, zajištění bezplatné 

návštěvy arteterapie 

- poskytnutí  logopedické péče dětem s vadami řeči  

- poradenské činnosti rodičům i ţákům, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí 

přípravu. 

- metodická pomoc rodičům v případě neklidného či hyperaktivního dítěte 

- poskytování kontaktů na jiné odborníky. 

- poradenská činnost v kariérové oblasti - VP 

 

ŠPP spolupracovalo s různými institucemi ( PPP, SPC, orgány sociální péče, Policie ČR, zdravotnická 

zařízení, pedopsychiatr, pediatři, Eurotopia). Spolupracovali jsme i se Střediskem výchovné péče pro děti 

a mládeţ, s okresním metodikem prevence. Činnost byla konzultována také s pracovníky dalších 

poradenských zařízení a odborných institucí. 



 7 

Tradičně na škole pracuje široké spektrum krouţků, ať uţ pod vedením vychovatelek ŠD a ŠK,  

nebo pod vedením učitelů a externích pracovníků. 

 

V rámci mimoškolních aktivit pracovalo v různých krouţcích ve školním roce 2014 - 2015 

277 ţáků školy. 
 

Název kroužku Vyučující Počet žáků 

Angličtina hrou Sosíková Jana 12 

Keramika 3. roč. Válková Jana 10 

Míčoví hry vybíjená Struţová Jana 26 

Flétna I., II.    Muchová Lenka 12 

Florbal  Schäferová Jaroslava 43 

DISCO Vajdová Andrea 34 

Kreativ Pavelková Ludmila 13 

Anglického jazyka Gibesová Pavlína 10 

Keramický krouţek Kalavská Markéta 12 

Výtvarné aktivity Kurzicová Kateřina 18 

„Šikulky“ Jurášová Lenka 14 

Sportovní krouţek-atletika  Konderla Václav 29 

Sportovní krouţek –volejbal smíš.   Hrubá Jitka 13 

 Scio-příprava k přij. zkouškám Chalupová Lucie 31 
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Část VII. 
  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Školní management, legislativa 1 

Sociálně patologické jevy 2 

Vývojové poruchy učení 2 

Výchovné poradenství 4 

EVVO 3 

ICT 2 

Třídnické hodiny 26 

Výtvarná výchova 7 

Metodická poradna 3 

Komunikace 2 

Výchova k občanství 1 

Setkání s vědou 1 

Přírodovědný seminář 2 

Angličtina od začátku 1 

 

 

Část VIII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Akce organizované školou 

 

Akce 

Počet 

účastníků 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy 135 

Pasování na PRVŇÁČKA -  program pro rodiče a děti 1. tříd 135 

Slavnost slabikáře 65 

Vítejte ve škole s Hopsalínem – pro rodiče a děti MŠ – budoucích 1. tříd 120 

Ţabka Gabka 84 

Slavnostní otevření hřiště 249 

Světový den zvířat – zábavné odpoledne pro rodiče a děti 50 

Sběr kaštanů a ţaludů 349 

Strašidlení 115 

Noc ve škole NS spolu s rodiči 127 
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Hrátky se zvířátky 195 

Mikulášská nadílka v útulku pro psy – vítězové podzimních sběrů 30 

Mikulášská nadílka pro ţáky 1. – 5. tříd 236 

Čertí rojení – soutěţ o nejlepší masku čerta 100 

Těšíme se na Vánoce –workshopy pro rodiče a děti 300 

Beseda pro ţáky a rodiče k volbě povolání 100 

Vánoční aerobik 58 

Školní ples – akce pro rodiče a veřejnost 400 

Maškarní ples s Andreou– pro ţáky školy i veřejnost 300 

Vyučování naruby – pro rodiče a děti MŠ 100 

Recitační soutěţ – pro ţáky školy 60 

Matematický maraton – 12-ti hodinová polsko-česká soutěţ 90 

Okresní kolo dopravní soutěţe ŠD 60 

Branný den jinak 441 

Přednáška s besedou pro rodiče budoucích prvňáčků – ve dvou MŠ 50 

Den učitelů – program s vystoupením ţáků i učitelů 100 

Den Země – projektový den pro celou školu  500 

Den Země – prezentace školy stánkem s ekolog. aktivitami při akci MMO 15 

Rozloučení s paní Zimou – topení Mařeny-pro děti a rodiče 50 

Připravujeme Velikonoce – výtvarné dílny pro rodiče, děti a veřejnost 100 

Beseda s hráči SFC  65 

McD cup, 1.stupeň 226 

Předškoláci ve škole – MŠ ve výuce informatiky 3. roč. 52 

Slavnostní ukončení školní docházky –program pro rodiče a ţáky 9. roč. 128 

 
 

  Účast na dalších akcích 
 

 

Akce 

Počet účastníků 

z naší školy 

Kantorská volejbalová liga 10 

Opavské vánočky – meziškolní soutěţ kolektivních sportů 50 

Vyhodnocení MATMARU  40 

Evropský den jazyků 441 

In-line závody OC Breda 24 

Společné posezení zaměstnanců školy  52 

Sportovní den partnerských měst v Ratiboři 15 

Vítání prvňáčků na náměstí 58 

Bruslení 451 
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Lesní pedagogika 85 

Plavání 90 

Velikonoční turnaj učitelů okresu Opava ve volejbale 10 

Sportovní soutěţe organizované AŠSK: - 

štafeta 42 x 1000m 42 

štafeta 8 x 200 8 

atletický čtyřboj 205 

přespolní běh 24 

Vánoční laťka 86 

stolní tenis 8 

vybíjená 50 

florbal 22 

sportovní gymnastika 30 

volejbal 25 

minifotbal 20 

Pohár rozhlasu 50 

závod všestrannosti 50 

Memoriál Mirko Fišera 20 

plavání 20 

Vyhodnocení Ligy sportu 17 

Coca – cola cup 60 

Divadelní představení v průběhu roku 300 

Filmová představení 500 

Tématické programy (MěKPB) knihovny pro ţáky 1. – 9. tříd 300 

Olympiády v ČJ,NJ, AJ, Fy, Dě, Ch, Bi,astronomie 25 

Turnaj v goallbalu – Spec. škola pro slabozraké 15 

Pythagoriáda 40 

Informa 2014 pro ţáky 9. tříd 65 

Exkurze na Úřad práce v Opavě pro 9. roč. 40 

 

       

 Aktivity  školy ve  spolupráci  se  zahraničními  školami 
 

Družební školy ZŠ Opava-Kylešovice: 

Gymnázium č. 3 Augustýna Weltzla v Ratiboři – Polsko 

Gymnázium Roth - Německo 

 

Akce Místo konání 

Comenius, společný projekt Polsko – Česko - Německo Opava, Ratiboř 

Matematický maraton Opava – Ratiboř 

Vyhodnocení MATMARU  Opava 

Sportovní den partnerských měst – Opava, Liptovský Mikuláš, 

Ratiboř –reprezentaceze školy pro fotbalová utkání 
Ratiboř 
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Spolupráce  s  jinými  subjekty    

MATEŘSKÉ ŠKOLY V KYLEŠOVICÍCH 

Dlouhodobě škola nabízí mateřským školám některé své odborné učebny (tělocvičny, přírodovědná 

učebna, počítačové učebny, keramická dílna, ...)  k rozvíjení svých aktivit a vzájemnému bliţšímu 

propojení školy a mateřských škol (děti ZŠ i MŠ budou v učebnách i společně). 

Stále zůstává úzký kontakt učitel 1. - 2. tříd s učitelkami MŠ, při němţ si učitelky sdělují své zkušenosti, 

problémy; navzájem se navštěvují ve třídách, více se však zaměřujeme na formy a metody práce  

v jednotlivých zařízeních. Mezi tradičně společné akce patří: 
 

- seznámení dětí z MŠ se školou a třídami – MŠ Vaníčkova, MŠ 17. listopadu 

- beseda s rodiči budoucích prvňáčků – MŠ Vaníčkova, MŠ 17. listopadu 

- škola naruby – děti MŠ s rodiči stráví celé jedno vyučování v ZŠ v odpoledních hodinách                  

- MŠ Vaníčkova, MŠ 17. listopadu 

- ţabka Gabka – kaţdoměsíční setkání předškoláků, jejich rodičů s našimi učitelkami, se kterými se 

seznamují při různých zájmových činnostech      

 

SRPDŠ (sdružení rodičů a přátel dětí školy) 

Spolupráce s rodiči má na kylešovické škole dlouhou tradici. V jejich čele stáli vţdy schopní a obětaví 

organizátoři, bez nichţ by mnohé tradiční akce nemohly být tak úspěšné. Výtěţky akcí pro veřejnost nám 

pak výrazně pomáhají řešit finanční situaci při nákupu školních pomůcek a vybavení odborných učeben. 

Kaţdoročně finančně podporují vybavení nábytkem jedné učebny, výraznou pomocí je podpora v obnově 

počítačových učeben kaţdoročním nákupem několika PC, podporují nákup knih pro ţákovskou knihovnu, 

nákup květin a keřů pro vylepšování okolí školy i jejího interiéru, financují pořízení upomínkových 

předmětů jako vyznamenání všem reprezentantům školy a nákup odměn do různých soutěţí v průběhu 

celého školního roku, které škola organizuje.  

Nezanedbatelným příspěvkem pomáhají vylepšit vybavení ŠD a ŠK a tím vytvářet lákavé prostředí pro 

naše ţáky v době mimo vyučování a předcházet vzniku závadových part na sídlišti. Rodičům ţáků 7. tříd 

ulehčují unést rozpočet na lyţařský kurz zaplacením jízdného, pokud není schválena dotace SMO 

na úhradu LVVZ. Stejným způsobem podporují i naše kontakty s polskými a německými partnery. Jejich 

aktivita tímto výčtem zdaleka nekončí, výbor SRPDŠ ve sloţení: ing.Tomáš Hadamčík, Radim Rektorys, 

Kateřina Hadamčíková, Jiřina Smolková, Mgr.Pavla Vlčková, Pavlína Morongová, Luboš Holoubek, se 

výrazně podílí na organizaci a personálním zabezpečení mnoha mimoškolních akcí, mezi něţ patří: 

 - vyhodnocení nejlepších pedagogů  

 - vyhodnocení nejlepších ţáků - reprezentantů školy 

 - rozloučení se ţáky 9. tříd 

 - školní ples  

 

ŠKOLSKÁ  RADA 
 

Školská rada při ZŠ Opava-Kylešovice byla zřízena Magistrátem města Opavy 15. 11. 1996  

šestičlenná a je sestavena po dvou zástupcích z řad pedagogů, rodičů a zástupců Magistrátu města 

Opavy.  Nyní pracuje v tomto sloţení: 

 

1. Zástupci zřizovatele: Renata Ţídková, Marie Kořízková  

2. Zástupci rodičů:    ing.Tomáš Hadamčík, Radim Rektorys  

3. Zástupci pedagogů: Ludmila Pavelková, Mgr. Radim Černín - předseda 
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OS PREEDUK 
 

Občanské sdruţení Preeduk orientovalo svoji činnost na prevenci sociálně-patologických jevů u dětské 

i dospívající populace. Středem naší pozornosti byly a i nadále budou děti se specifickými výchovnými  

i vzdělávacími poruchami, děti se zdravotními i sociálními hendikepy.  

Do popředí klademe také i otázky primární protidrogové prevence. Projekt „Sám sebou“, jehoţ je 

sdruţení předkladatelem, byl přijat MŠMT ČR, je jiţ naplněn a ukončen, avšak naše škola v rámci  

výchovy k občanství v projektu stále pokračuje. V oblasti sekundární prevence  se trvale zaměřujeme 

na nápravu specifických poruch učení a na práci s dětmi nekoncentrovanými, hůře adaptabilními i špatně 

socializovanými. Na naší škole, spolu se speciální pedagoţkou Mgr. Ivetou Sypěnovou, vede skupinu 

těchto dětí zkušená výtvarnice Blanka Nosková. Děti formou arteterapie rozvíjejí sociální dovednosti  

i vizuomotorickou koordinaci.  

Nemalý význam v oblasti prevence patologických jevů mají také konzultační činnosti psychologů 

s následným řešením problémů - odbornou pomoc vyuţívají pedagogové, děti i jejich rodiče. 

MĚSTSKÁ POLICIE 
 

Tradičně dobrá spolupráce se vyvíjí mezi školou a Městskou policií Opava. Jejich členové nechybějí 

na ţádné z větších akcí školy, kdy potřebujeme posílit bezpečnost účastníků při pouţití veřejných 

komunikací.  Pro děti pak organizují zajímavé a atraktivní akce, v průběhu nichţ se nenásilnou 

a zábavnou formou seznámí s prací sloţek integrovaného záchranného systému: 

 

HASIČSKÝ  ZÁCHRANNÝ SBOR 
 

Navázali jsme spolupráci se Záchranným hasičským sborem v Opavě. Ţákům  byla na tzv. „hasičském 

dni“ představena záchranářská technika a měla je motivovat ke vstupu do řad HZS. V červnu pak v areálu 

školy bývá kaţdoročně uskutečňována soutěţ hlídek mladých poţárníků.  

Úspěšně pokračuje projekt Hasík – prevence pro ţáky 2. a 6. ročníků, realizovaný HZS Opava. 

 

INFORMACE O ŠKOLE 
 

Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím občasníku Ratolest. Vychází obvykle 3x ročně, 

zářijové číslo seznamuje s organizací nového školního roku, březnové publikuje převáţně práce ţáků 

a červnové hodnotí uplynulý školní rok s vypsáním všech výrazných úspěchů, kterých ţáci dosáhli  

v různých soutěţích.     

 Třídní učitelé informují rodiče o prospěchu a chování ţáka deníčkem, ţákovskou kníţkou, 

zvláštními pozvánkami a sděleními, třídní učitelé 2. stupně ZŠ mají vypsány pro rodiče konzultační 

hodiny, třikrát ročně informujeme rodiče o dění ve třídě i škole prostřednictvím třídních schůzek (dne 

otevřených dveří).  

Nejaktuálnější  zprávy se rodiče a veřejnost dozvědí na našich webových stránkách: 

 

www.zs-kylesovice.cz 

http://www.zs-kylesovice.cz/
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Název školy Základní škola Opava-Kylešovice 

 Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2014/2015 

Název soutěže 

umístění 

v okresním kole                 
(nebo oblastním)  v krajském kole 

v ústředním 
(celorepublikovém),       

příp. v mezinárodním 
kole 

Soutěže typu A 

A08) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 3., 8.. místo     

A04) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 20., 29. místo     

A05) SOUTĚŢE V CIZÍCH JAZYCÍCH - olympiáda v jazyce anglickém 2x 2. místo, 3. místo  1. místo   

A06) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 20., 38. místo     

A07) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 9. místo 
 

  

A11)  ASTRONOMICKÁ SOUTĚŢ   5., 2x 35., 40., 45., 57. místo 
 A13) PYTHAGORIÁDA 13. místo     

A18) EVROPA VE ŠKOLE   2., 3. místo   

A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 1. místo; 3 x postup do OK účast   

Soutěže typu B 

B18) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŢ LIDICE     3 x čestné uznání; 4 x účast 

B40) Stolní tenis III. - hoši 4. místo 3. místo   

B40) Stolní tenis IV.B  - hoši 5. místo 5. místo   

B40) Stolní tenis III. - dívky 2. místo     

B40) Stolní tenis IV.B - dívky 7. místo     

B41) POHÁR ROZHLASU - III. hoši 3. místo 2. místo  4. místo 

B41) POHÁR ROZHLASU - III. dívky 2. místo 4. místo   

B41) POHÁR ROZHLASU - IV. hoši 2. místo 7. místo   

B41) POHÁR ROZHLASU - IV. Dívky 3. místo     

B43) FLORBAL  II. (2. - 5. třída) 5. místo     

B43) FLORBAL III. - dívky 7. místo     

B43) FLORBAL III. - hoši 3. místo     

B43) FLORBAL IV. - dívky 6. místo     

B43) FLORBAL IV. - hoši 1. místo 1. místo   

B44) Přespolní běh 2. - 5. třída - hoši 3. místo     
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B44) Přespolní běh 2. - 5. třída - dívky 5. místo     

B44) Přespolní běh 6. - 7. třída - hoši 2. místo  2. místo   

B44) Přespolní běh 6. - 7. třída - dívky 7. místo     

B44) Přespolní běh 8. - 9. třída - hoši 3. místo     

B44) Přespolní běh 8. - 9. třída - dívky 9. místo     

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ II. - hoši 3. místo     

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ II. - dívky 1. místo     

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ III. - hoši 1. místo 3. místo   

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ III. - dívky 3. místo 2. místo   

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ IV. - hoši 3. místo 4. místo   

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ IV. - dívky 3. místo 2. místo   

B46) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP I. (minifotbal) 4. místo     

B46) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP II. (minifotbal) 3. místo     

B47) VYBÍJENÁ 4. - 5. tříd smíšená 17. místo     

B47) VYBÍJENÁ 4. - 5. tříd dívky 4. místo     

B48) BASKETBAL ZŠ - Basketbal IV. - dívky 1. místo 6. místo   

B48) BASKETBAL ZŠ - Basketbal IV. - hoši 4. místo 
  B48) BASKETBAL ZŠ - Basketbal III. - dívky 7. místo     

B48) BASKETBAL ZŠ - Basketbal III. - hoši 3. místo     

B49) Plavání 4. - 5. třída hoši 9. místo     

B49) Plavání 4. - 5. třída dívky 4. místo     

B49) Plavání 6. - 7. třída hoši 3. místo     

B49) Plavání 6. - 7. třída dívky 5. místo     

B49) Plavání 8. - 9. třída hoši 6. místo     

B49) Plavání 8. - 9. třída dívky 3. místo     

B50) MINIFOTBAL ZŠ - H IV. 1. místo 1. místo   

    B70) EUROREBUS - jednotlivci   5., 6. místo 
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Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze 

Soutěže typu C 

C) Šplh II. - hoši 5. místo     

C) Šplh II. - dívky 1. místo     

C) Šplh III. - hoši 3. místo     

C) Šplh III. - dívky 1. místo     

C) Šplh IV. - hoši 14. místo 3. místo   

C) Šplh IV. - dívky 2. místo 3. místo   

C) Sportovní gymnastika I. - hoši 4. místo 
  C) Sportovní gymnastika II. - hoši 5. místo     

C) Sportovní gymnastika III. - hoši 2. místo     

C) Sportovní gymnastika IV. - hoši 2. místo 3. místo   

C) Sportovní gymnastika I. - dívky 4. místo     

C) Sportovní gymnastika II. - dívky 1. místo 3. místo   

C) Sportovní gymnastika III. - dívky 4. místo 
  C) Sportovní gymnastika IV. - dívky 5. místo     

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ III. 4. místo 10. místo    

Volejbal - dívky 5. – 8. místo 
  Volejbal - hoši 5. – 8. místo 
  Štafetový pohár 1. stupně 2. místo 
  Jiné soutěže 

Halová kopaná – hoši, III. 1. místo 3. místo 
 Matematický maraton 2 x 3.; 2 x 4. místo     

Výtvarná soutěţ „Všechno lítá, co má peří“ čestné uznání 
  Bajtík 3. místo     

Funny English Day účast     

Výtvarná soutěţ – O nejhezčí betlém    1. místo   

Výtvarná soutěţ Eurotopia 2x učast     

Opavský skřivánek 2., 3. místo, 1x účast     

Dopravní soutěţ ŠD 3x 1. místo; 2x 2. místo     

Vánoční aerobik ŠD 1. místo 
  Think Blue Cup- florbal pro NS - dívky 3. místo     

Think Blue Cup- florbal pro NS - hoši 1. místo 6. místo    
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Opavský průmysl očima dětí 2x 1. místo 
  Soutěţ v technických dovednostech 9. místo 
  Soutěţ v elektrotechnice 4. místo 
  Soutěţ ve stavění z Merkuru  4. místo 
 

  

Prezentace strojírenských profesí 3 x 1. místo     

Dopravní soutěţ mladých cyklistů 5. místo druţstvo      

Vybíjená ŠD 2. místo     

Fotbalový turnaj ŠD 3. místo     

Plavání ŠD 1., 2., 3.místo     

Štafeta 8 x 200m 2. místo     

Turnaj přátelských měst (fotbal) 1. místo   3. místo 

Coca Cola Cup 1. místo  1. místo   

Memorial M. Fišera III.  1. místo     

Vánoční laťka - starší hoši 10. místo     

Vánoční laťka - starší dívky 3. místo     

Vánoční laťka - mladší hoši 3. místo     

Vánoční laťka - mladší dívky 2. místo     

Opavské vánočky - vybíjená 1. místo     

Opavské vánočky - florbal 3. místo     

Opavské vánočky - basketbal 5. místo     

Opavské vánočky - volejbal 4. místo     

Goallbal 5. místo     

Coca Cola - Školský pohár 1. místo 1. místo 3. místo 
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Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Kontrola KHS MSK 
 

Kontrola zaměřená na plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb.; Vyhláška č. 

410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška č. 

410/2005 Sb.), § 3a zákona č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen § 3a zákona č. 

120/2002 Sb.) 
 

Závěrečné hodnocení: nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností 

plátce pojistného. 
 

Závěrečné hodnocení: nedostatky nebyly zjištěny. 

 
Kontrola MSK 
 

Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
 

Závěrečné hodnocení: nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

 

sponzoři 

 

Údrţba poč. sítě, výroba školního nábytku, 

pomůcky a potřeby do výuky 

Čidla Fy – Ch, Vybavení dílen 

 

 

309 746,- 

 

309 746,- 

 

ostatní 

 

Příspěvky SRPDŠ pro nákup školních pomůcek a 

potřeb, podpoře zájmových krouţků, podpoře 

mezinárodní spolupráce škol 

 

95 250,- 

 

94 219,- 

 

Grant 

 

Partnerství škol Comenius 

Krása kolem nás - zvyšování kulturního povědomí 

24 mezinárodních mobilit 

 

503 829,- 

 

252 613,- 
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a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

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

 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

     

v Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12. 2014 

Vráceno v průběhu 
roku zpět na účet 

poskytovatele 
(informativní) 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2014 

Vratka dotace při 
finančním 
vypořádání 

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

 
Neinvestiční dotace celkem 18 817 050,00 0,00 18 817 050,00 0,00 

 

v tom: 

    33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 18 599 000,00 0,00 18 599 000,00 0,00 

 
z toho: 

    

 
a) platy zaměstnanců 13 283 000,00 

 
13 283 000,00 0,00 

 
b) OON zaměstnanců 95 000,00 

 
95 000,00 0,00 

 
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 5 221 000,00 

 
5 221 000,00 0,00 

33018 
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 

žáků se znevýhodněním v roce 2014 
   

0,00 

33024 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích 

zemí na rok 2014 
   

0,00 

33025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 
   

0,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních 

škol 2013 

   

0,00 

33043 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších 

ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 
   

0,00 

33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 
   

0,00 

33047 
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání v roce 2014 13 000,00 
 

13 000,00 0,00 

33050 
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 
ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 

   
0,00 

33051 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014 72 483,00 0,00 72 483,00 0,00 

 
z toho: 

    

 
a) platy zaměstnanců 53 691,00 

 
53 691,00 0,00 

 
b) ostatní (pojistné + FKSP) 18 792,00 

 
18 792,00 0,00 

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2014 132 567,00 0,00 132 567,00 0,00 

 
z toho: 

    

 
a) platy zaměstnanců 98 198,00 

 
98 198,00 0,00 

 
b) ostatní (pojistné + FKSP) 34 369,00 

 
34 369,00 0,00 

33166 Soutěže 
   

0,00 

33435 
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie 
   

0,00 

33435 

Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících 
doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky 

a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců 
   

0,00 

33457 
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a 

děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B 

   

0,00 
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   b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  

    

List č. 4 

Název a adresa školy, 

školského zařízení:  Základní škola Opava-Kylešovice 
    

          Náklady v roce 2014   Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky Plán 2014 

Navýšení- 
sníţení finan. 

plánu 2014 

zřizovatel. 

Přesuny 
finančních 

prostředků mezi 

poloţkami 

Celkem upravený 

finanční plán 
(FP) 2014 

Skutečnost k 31.12. 

2014 (závěrka) 

Skutečnost k plánu 

2014 v % 
Plán 2014 

Skutečnost k 31.12. 2014 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   293,35 0,00 -72,24 221,11 221,11 75,37 40,00 20,47 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

          - prádlo, oděv, obuv     0,00 0,00         

           - knihy, učební pomůcky  43,35   -31,21 12,14 12,14 28,00     

           - drobný  hmot. majetek     0,00 0,00         

           - spotřeba materiálů ostatní 150,00   -42,43 107,57 107,57 71,71 40,00 20,47 

           - ostatní (léky - 

zdravo.materiál) 100,00   1,40 101,40 101,40 101,40     

502 Spotřeba energie  2195,00 0,00 -266,62 1928,38 1928,38 87,85 73,00 67,37 

v tom - spotřeba vody        185,00   -11,62 173,38 173,38 93,72 10,00 0,82 

           - ÚT a ohřev vody 1650,00   -249,88 1400,12 1400,12 84,86 35,00 12,90 

           - spotřeba plynu     0,00 0,00         

           - spotřeba el. energie 300,00   -3,93 296,07 296,07 98,69 28,00 53,65 

           - pohonné hmoty a maziva 4,00   -1,19 2,81 2,81 70,25     

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 56,00   0,00 56,00 56,00 100,00     

511 Opravy a udržování 1430,00   49,56 1479,56 1479,56 103,47 25,00   

512 Cestovné 14,57   -3,47 11,10 11,10 76,18     

513 Náklady na reprezentaci     0,00 0,00         

518 Ostatní služby        585,12 -40,00 -65,65 479,47 479,47 81,94 0,00 0,00 

v tom- sluţby poštovní 10,00   -4,61 5,39 5,39 53,90     

           - sluţby telekom. a radiokom. 40,00   -11,34 28,66 28,66 71,65     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní 35,00   75,42 110,42 110,42 315,49     

           - školení a vzdělávání 30,00   -30,00 0,00   0,00     

           - nákup sluţeb ostatní 123,88   9,48 133,36 133,36 107,65     

           - programové vybavení 

(DDNM) 120,00   -43,01 76,99 76,99 64,16     

           - výměna písku - otevřené 

zahrady     0,00 0,00         

           - internet 10,00   0,00 10,00 10,00 100,00     

           - správa sítě     0,00 0,00         

           - bankovní poplatky 15,00   -4,35 10,65 10,65 71,00     

           - nákup sluţ.-person.,mzdy,účto     0,00 0,00         

           - PV 57,24   -57,24 0,00   0,00     

           - LV 144,00 -40,00 0,00 104,00 104,00 72,22     

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 91,92 0,00 103,37 195,29 195,29 212,46 115,00 131,74 

v tom  - platy zaměstnanců     118,44 118,44 118,44   115,00 131,74 

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, 

hřiště) 91,92   -15,07 76,85 76,85 83,61     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., 

soc.) 0,00 0,00 45,03 45,03 45,03   27,20 31,34 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     40,27 40,27 40,27       

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

hřiště)     4,76 4,76 4,76   27,20 31,34 
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525 Jiné sociální pojištění     0,00 0,00         

527 Zák. soc. náklady (příděl do 

FKSP) 0,00 0,00 7,09 7,09 7,09   0,80 0,94 

v tom  - FKSP zaměstnanců     1,19 1,19 1,19   0,00 0,94 

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)     0,00 0,00     0,80   

           - školení a 

vzdělávání       5,90 5,90 5,90       

528 Jiné sociální náklady     4,74 4,74 4,74       

538 Jiné daně a poplatky (kolky)     0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 378,22   4,83 383,05 383,05 101,28 1,00 3,23 

558 Náklady z DDNM a DDHM 150,00   210,30 360,30 360,30 240,20     

549 Ostatní náklady z činnosti 27,42 0,00 -13,06 14,36 14,36 52,37 0,00 0,39 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 27,42   -13,62 13,80 13,80 50,33     

          - ostatní     0,56 0,56 0,56     0,39 

      0,00 0,00         

518 Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 122,66 122,66 0,00   0,00 0,00 

v tom  - náklady projektu     0,00 0,00         

            - náklady na účelový příspěvek 

- projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

            - náklady na účelový příspěvek 
- projekt     0,00 0,00         

            - 542 - jiné pokuty a penále     0,00 0,00         

nedočerpání v položkách celkem     122,66 122,66         

Náklady celkem 5165,60 -40,00 126,54 5252,14 5129,48 99,30 282,00 255,48 
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Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  

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

 

          Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

      

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014 
Úpravy 

finančního 

plánu 

Přesuny 

finančních 
prostředků 

mezi 
poloţkami 

Celkem 

upravený 
finanční 

plán (FP) 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

Skutečnost 
k plánu 

2014 v % 

Plán 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze školného 111,00   2,39 113,39 113,39 102,15     

Příjmy ze stravného     0,00 0,00         

Úroky 15,00   -11,34 3,66 3,66 24,40     

Použití rezervního fondu do výnosů     46,55 46,55 46,55       

Použití investičního fondu do výnosů 300,00   -300,00 0,00   0,00     

Použití fondu odměn do výnosů     118,44 118,44 118,44       

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 64,40 0,00 20,50 84,90 84,90 131,83 300,00 322,71 

v tom:      0,00 0,00         

 - pojistná událost     0,00 0,00         

 - poplatky za sluţby     0,00 0,00         

 -  64,40   20,50 84,90 84,90 131,83     

 - pronájmy     0,00 0,00     300,00 322,71 

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

v tom: - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

           - projekt     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy celkem 490,40 0,00 -123,46 366,94 366,94 74,82 300,00 322,71 
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NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014 

Navýšení - 
sníţení 

finan. 

plánu 2014 

zřiz. 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
poloţkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2014 v % 

Plán 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

  5165,60 -40,00 126,54 5252,14 5129,48 99,30 282,00 255,48 

          

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2014     

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 

2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2014 v % 

Plán 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

  4675,20   -250,00 4885,20 4762,54 101,87 18,00 67,23 

     

HČ-

dotace 

od 

zřizov. 

HČ-

dotace od 

zřizov. 

122,66 
 

Zisk z DČ 

 

 

 

     

  Zisk z HČ 

  Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost   

 

Plán 2014 

Navýšení 

finančního 
plánu 2014 

zřiz.   

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2014 

Skutečnost 

k 31.12. 
2014 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2014 v % 

          0,00     

          0,00     

          0,00     

          0,00     

  
        0,00     

 
 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Finanční prostředky z jiných zdrojů  zaúčtovat do nákladů i výnosů. 

 
   

  

 

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

 

Oprava a údržba  Částka celkem 

Malířské práce 141 415,- 

Oprava elektroinstalace, osvětlení 148 095,- 

Opravy rolet  73 350,- 

Opravy PVC 4 třídy 168 704,- 

Výkopové práce, terénní úpravy 32 778,- 

Oprava kanalizace, obkladů WC 4 381,60 

Oprava krytů radiátorů 62 220,- 
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Oprava obkladů a dlaţeb – Na Pomezí – 2. patro 188 856,- 

Oprava topení a WC -  Na Pomezí – 2. patro 199 513,- 

Oprava sociálního zařízení 164 277,- 

Oprava dveří u hlavního vchodu, keramická učebna 194 991,50 

Drobné opravy kopírek, PC, Tv nářadí, ladění klavírů 67 349,40 

CELKEM 1 445 930,50 

 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO 
 

 Částka celkem 

Výstavba sportoviště s doskočištěm 3 551 428,85 

Dětské hřiště (z vlastních prostředků 361 824,67), 

celkem  611 824,67 

250 000,- 

  

 

 

 

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

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

ţáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

Partnerství škol Comenius 

Krása kolem nás-zvyšování 

kulturního povědomí 

 

Realizátor projektu 

 

50 

 

5 

 

2 

Podpora inovativních metod a 

forem práce přírodovědných 

předmětů na ZŠ 

 

Partnerská škola 

 

50 

 

3 

 

- 

NAT TECH Podpora 

přírodovědného a technického 

vzdělávání v MSK 

 

Partnerská škola 

 

50 

 

3 

 

- 
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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 

ţáků (dětí) 

HZS Opava 

(hasičský záchranný sbor) 

Informativní a preventivní činnost, která 

na modelových scénách naučí ţáky  řešit krizové 

ţivotní situace – určeno pro 2. a 6. ročník 

101 

MP Opava 

(městská policie) 

Besedy, soutěţe – preventivní činnost, 3. – 9. 

ročník 
235 

PREEDUK Zajišťuje kontakty ţáků se zdravotními 

a sociálními hendikepy s psychology a dalšími 

odborníky, práci skupiny arteterapie, 

prevenci sociálně patologických jevů 

32 

SFC – Slezský fotbalový 

klub 

Na základě smlouvy o spolupráci soustřeďuje 

na škole tréninkové i soutěţní aktivity, které jsou 

součástí  vzdělávacího procesu i mimoškolních 

aktivit 

150 

AŠSK 

(Asociace školních 

sportovních klubů) 

Zajišťuje přípravu a organizaci sportovních 

soutěţí všech stupňů ve spolupráci se školami 441 

Mateřské školy 

Vaníčkova a 17. listopadu 

Vzájemná spolupráce zaloţená na představování 

vlastních  výsledků práce oblasti výtvarné, 

literárně dramatické, sportovní 

200 

EUROTOPIA Vzájemná spolupráce zaloţená na přípravě a 

vedení preventivních akcí RPCH, adaptačních 

programů, vyuţívání učebny k pronájmu 

rodičům a dětem romského původu k tanečním 

aktivitám 

68 

SVP( Středisko vých. péče) Vzájemná spolupráce zaloţená na přípravě a 

vedení preventivních akcí RPH 
 

OSPOD (Odbor sociální 

péče o děti) 

Vzájemná spolupráce zaloţená na vzájemném 

informování při péči o problémové děti a rodiny 
15 

PPP (Pedagogicko 

psychologická poradna) 

Spolupráce především s učiteli při diagnostice 

integrovaných ţáků, terapeutické skupiny 

ADHD 

50 

SPC (Speciální pedagogické 

centrum) 

Spolupráce především s učiteli při diagnostice 

integrovaných ţáků, podpůrné programy pro děti 

s ADHD, nácvik grafomotoriky… 

9 

Charita Opava Spolupráce se školou zaloţená na podpoře akcí 

Charity ţákovskými pracemi z výtvarného 

oboru, které jako dárky ţáci předávají 

v domovech důchodců, u Tříkrálové sbírky, 

organizace pravidelného sběru ošacení…  

250 
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Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu      
ve školním roce 2014/2015 při ZŠ Opava-Kylešovice 
 

 

Ve školním roce 2014/2015 bylo ve 4 odděleních školní druţiny zapsáno 134 dětí.  

Do školního klubu bylo k 31. 10. 2014 zapsáno celkem 100 ţáků, z toho 24 ţáků z 1. stupně.  

V letošním školním roce pracovaly 3 oddělení ŠD ve třídách a jedno oddělení má 

samostatnou hernu. Nevznikly tím větší potíţe, ale je zřejmé, ţe umístění herny do tříd je 

omezující pro učitelé i vychovatelky. Školní klub má nadále své vlastní prostory (v jedné 

z heren ŠK je umístěna učebna angličtiny). 

 Při činnostech vycházíme ze ŠVP školní druţiny schváleného radou školy.  

Všechny činnosti směřujeme především prakticky, hlavním cílem je aktivní pohyb, rekreace  

a relaxace. Velmi bohatá nabídka tvořivých pracovních a výtvarných činností, pobyt venku, 

sportovní a také spontánní činnosti, hry a relaxace dávají dětem nepřebernou řadu moţností 

aktivního a příjemného uţití volného času. Pravidelně je zařazováno společné čtení.  

Velmi úspěšné jsou uţ tradiční společné akce ŠD a ŠK, akce pro veřejnost. V letošním roce 

naše škola opět vyhrála soutěţ ve sběru kaštanů ţaludů Opavské lesní a.s. Výtěţek jsme 

tradičně věnovali Útulku pro opuštěna zvířata v Opavě. 

Stěţejním úkolem školního klubu je zabezpečení vhodných činnosti v době mezi vyučováním 

a tréninkem ţákům z fotbalových tříd.  

Velmi pozitivně působí neformální povídání o zájmech či problémech. Největší zájem je  

o práci s počítači, florbal, stolní tenis, kopanou, košíkovou a vybíjenou. Velmi úspěšný byl 

nový krouţek „Kreativ“. Vzhledem k velkému zájmu o stolní tenis a florbal, dochází 

k rychlému opotřebení vybavení pro tyto činnosti a je nutné je neustále obnovovat. Kázeňské 

přestupky vychovatelky řeší bez prodlení v úzké spolupráci s třídními učiteli. 

I nadále budeme důsledně trvat na dodrţování zásad slušného a především bezpečného 

chování.         

Rodiče o všech změnách, nabídkách a akcích informujeme prostřednictvím nástěnky  

u vstupu do budovy, písemně také vyuţíváme Ratolest a WEB či facebook ZŠ. Vstřícnost, 

otevřenost a neformálnost v komunikaci s rodiči je osvědčený způsob, jak neprodleně vyřešit 

všechny potřeby a problémy. 

Úrazům se snaţíme předcházet pravidelným poučením dětí o pravidlech bezpečného chování 

a o riziku plynoucího z jejich nedodrţení. Důsledně vedeme evidenci všech i drobných úrazů 

a zákonné zástupce neprodleně informujeme. 

Reakce rodičů na činnost ŠK a ŠD jsou pozitivní, v tomto školním roce jsme neřešily ţádnou 

zásadní stíţnost.  

Nás vychovatelky velmi těší přístup ředitelství k naší práci, pochopení a vstřícnost při řešení 

našich problémů. 
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Stanovisko Školské rady ZŠ Opava-Kylešovice 
 

Školská rada na svém zasedání dne 8. 10. 2015 projednala a schválila Výroční zprávu     

Základní školy Opava-Kylešovice o činnosti školy ve školním roce 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

Radim Rektorys   …………………………………….. 

Ing. Tomáš Hadamčík  …………………………………….. 

Renata Ţídková   …………………………………….. 

Marie Kořízková   …………………………………….. 

Mgr. Radim Černín       …………………………………….. 

Ludmila Pavelková   …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne: 30. 9. 2015       Jana Marečková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

č. 1 – Výsledky soutěţí AŠSK 

č. 2 – Výsledky SCIO – testování 9. tříd  


