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Část I. 
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Základní škola a mateřská 

škola Opava-Komárov je 

příspěvkovou organizací 

Statutárního města Opava, které je 

jejím zřizovatelem. Organizace je 

tvořena základní školou s 1. stupněm 

ZŠ (1. - 5. roč.), školní družinou a 

třemi mateřskými školami ve dvou 

městských částech  Komárov, Podvihov a obci Nové Sedlice. Organizace zajišťuje předškolní a 

základní školní vzdělávání a výchovu, zájmovou činnost a výdej stravy. Součástí naší organizace 

je pět výdejen stravy, ve všech budovách, vzájemně  odloučených pracovišť. Celková kapacita 

organizace je 227 dětí a žáků. 

Společně s vedením ZŠ a MŠ přispívají k zajištění dobrého stavu budov a nejbližšího okolí 

obecní zastupitelstva ve všech třech obcích. 

 

         Opava            Komárov      Podvihov          Nové Sedlice  

 
 
 
 

 

Název školy: 
 

ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV,  
příspěvková organizace  

Adresa školy: U Školy 1, Opava 9, 747 70 

IČ školy: 70 999 163 

Telefonní kontakt: 733 141 470,  724 254 735 

Adresa pro dálkový přístup: zskomarov@tiscali.cz 

Webové stránky školy: www.zsmsopavakomarov.cz 
Zřizovatel školy: Statutární město Opava 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Weicht 

Statutární zástupce ředitele: Bc. Eva Murová 

Vedoucí učitelky MŠ: Bc. Eva Murová 
Bc. Jitka Beinhauerová 
Jana Popková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Zuzana Šteyerová 

Složení školské rady: 
 
 

Ing. Lumír Měch 
Bc. Eva Murová 
Mgr. Zuzana Kavanová 

Školní prevence: Mgr. Tomáš Weicht  

Školní logoped: Mgr. Ivana Weichtová 



 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 
 

Po celý školní rok 2021/2022 procházela budova 
školy velmi náročnou a velmi dlouho odkládanou 
rekonstrukcí.  Jedinou a nejdůležitější snahou 
vedení ZŠ a MŠ, všech učitelů a zaměstnanců bylo, 
připravit podmínky pro zachování slušné úrovně 
vzdělávání a výchovy, zajistit bezpečný průběh 

výuky a zájmové činnosti. Od 1. 7. 2021 do 2. 9. 2022 jsme s žáky obývali 6 objektů v centru 
Opavy – Komárova, tak abychom zachovali dostupnost výuky. Současně jsme využívali 
komárovskou sportovní halu. Obec je městskou částí města Opavy s dostupností městské 
hromadné dopravy (MDPO), meziměstské autobusové a vlakové dopravy (ČD). 

Základní škola Opava - Komárov je školou s 1 – 5.roč. ZŠ s kapacitou 100 žáků.   Ve 
školním roce 2021-2022 pracovalo v naší ZŠ 13 zaměstnanců, z tohoto počtu 9 je 
pedagogických.  

Základní škola má ve výpůjčce, v rámci projektu ROP, veřejnou tělocvičnu, díky které 
škola zaměstnává také správce haly a zaměstnance úklidu. Zaměstnanci haly (SMO) se 
postupem času stal neodmyslitelnou součástí ZŠ a MŠ, kdy se starají o všechny prostory, nám 
propůjčené. Současně ZŠ zaměstnává větší počet externích zaměstnanců na DPP – logoped, 
výuka náboženství, zájmové kroužky. 

Aprobovanost pedagogických pracovníků je 95%, navíc doplněna kurzy a dalším vzděláváním 
pedagogů, opravňujícím k vedení výuky a rozličných druhů školní činnosti. V řadách pedagogů jsou 
učitelé s možnosti výuky cizích jazyků, dyslektičtí asistenti, logoped, speciální pedagog, instruktoři 
lyžování, snowboardingu, vodácké turistiky a in-line bruslení, zdravotníci zotavovacích akcí. Velmi 
výrazně přibylo a neustále přibývá žáků integrovaných. 

Přestože jsme více než 14 měsíců neměli k dispozici naši starou budovu, učitelé s žáky se 
společně podíleli na účelné a estetické výzdobě svých místností, případně budov. I takto se dá přispět k 
pozitivnímu klimatu.  

I přes velmi značně omezené podmínky fungování, podařilo se zachovat velmi pestrou a bohatou 
nabídkou zájmových útvarů, volnočasových programů, školními a mimoškolními akcemi. Z většiny našich 
akcí vyplývá inkluzivní charakter školy, k němuž rodinné prostředí, malé prvostupňové, přímo vybízí. 
Spojení s mateřskou školou vnímáme jako pozitivum, které zohledňujeme při společném plánování 
vzdělávacího procesu, školních i mimoškolních akcí.  

Snažíme se vyučovat moderními formami, ve skupinách, pomocí názorného vyučování, žáci 
pracují na počítačích, v roce 2021/2022 bez interaktivních tabulích, diskutují o učivu, mají k dispozici 
encyklopedie. Pedagogové se účastní dalšího vzdělávání, ke svým přípravám využívají množství odborné 
literatury a tisku, současně s různými katalogy forem práce, k činnosti s žáky využíváme školských 
internetových portálů, výukové programy Silcom www.didakta.cz a učebnic s interaktivitou Fraus. 
Spolupracujeme s firmou 24IT v oblasti výpočetních technologií a současně pečuje o školní počítačovou 
techniku. 

Velmi výrazným prvkem vzdělávání v naší škole je spolupráce s mateřskými školami a to jak dětí, 
tak pedagogů. Je mnoho prvků a motivů, kdy se předškolní a školní výchova prolíná a snoubí.  

 Žáky hodnotíme škálou známek 1-5. Na přání rodičů 
jsme upustili od slovního hodnocení žáků, přesto je tato podoba 
hodnocení zachována pro žáky integrované. Žáky vedeme 
k hodnocení mezi sebou a k sebehodnocení, formou diskuze, 
písemně, u mladších žáků kresbou. Významným prvkem 
sledování výsledků vzdělávání je testování žáků Českou školní 
inspekcí a vlastním testováním ve spolupráci se společnostmi 
Scio a zapojení žáků do soutěží. 

Všechny formy vyučování výchovy a vzdělávání doplňuje 
velké množství projektů a tradičních akcí, které jsou pro naši 
školu typické: 

 Ekoaktivity – Envicup, Týden pro Zemi, sběr starého papíru, lesní pedagogika  

 Přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Silesia 

 Vánoční koncerty v komárovském kostele spojené s jarmarkem  

http://www.didakta.cz/


 Co vypadlo z knížky aneb…….(projekt čtenářských dovedností) 

 Čtení pomáhá – aktivní zapojení do projektu ČR 

 Ozdravné pobyty, také s lyžařským výcvikem  

 Projekt Škola v Evropě, Evropa ve škole  

 Slavnost Slabikáře (pro 1. třídu) 

 Odemykání 1. třídy  (pro předškolní děti)  

 Preventivní program s Renarkonem, Městskou policií (dle ročníků) atd. 

 Spolupráce se speciálními centry SPC Havlíčkova, SPC Srdce, SPC Kpt.Vajdy, PPP  

 Dopravní výchova  

 Zdravotní kurz žáků 4. ročníků a spolupráce s ČČK 

 Plavecký výcvik a výuka bruslení na zimním stadionu  

 Zapojení do soutěží vyhlašovaných MŠMT, zřizovatelem, SVČ  a dalšími vzdělávacími 
organizacemi. 
 

      Péči o žáky s poruchami učení zajišťují je věnována individuální péče. K odstranění řečových vad 
využíváme služeb našeho školního logopeda, posíleny jsou logopedické služby, jak v ZŠ, tak především 
v našich mateřských školách.  

 

           Mimoškolní činnost zajišťuje množství zájmových kroužků, které vedou jak pedagogičtí pracovníci, 
tak dobrovolní pracovníci z řad obyvatel Komárova. Žákům jsou vždy nabízeny sportovní, výtvarné, 
hudební kroužky, výuka cizího jazyka a individuální hra na kytaru.  
 

 ZŠ a MŠ velmi často spolupracuje především se Sdružením rodičů, farností v Komárově, 
Městskou policií, SVČ Opava, PPP, centrem SRDCE, Charitou Opava, kulturními a sportovními 
organizacemi, AŠSK, Plaveckou školou, složkami v obci.  

Zapojeni jsme do projektů Euroregionu Silesia. V rámci ekologických aktivit spolupracujeme 
s Recyklohraním, Asekolem a dalšími sdruženími zajišťujícími ekovýchovu. V rámci programů Školní 
mléko a Ovoce do škol dodáváme žákům produkty.  

 

Stravu ve všech zařízeních zajišťujeme dodavatelsky, využíváme služeb Zařízení školního 
stravování Opava. Stravu vydáváme ve 4 výdejnách stravy. Pro žáky ZŠ je strava zajišťována s možností 
výběru ze dvou jídel, kdy si žáci, s jejich rodiči vybírají jídlo pomocí internetu. 

 

 
 



PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

Naše organizace zajišťuje předškolní výchovu ve třech mateřských školách - 
odloučených pracovištích ve městských částech města Opava – Komárov, 
Podvihov a samostatné obci Nové Sedlice. Celková maximální kapacita je 121 
dětí.   

 

MŠ OPAVA-PODVIHOV 

V roce 2021 jsme zahájili celkovou a dlouho rekonstrukci 
budovy. Změny byly tak veliké, že podobně jako v Komárově, 
muselo dojít k vystěhování dětí, vybavení a veškerého nábytku 
do skladu v Opavě a díky pomoci zastupitelů ÚMČ Podviho 
v čele s panem starostou Zdeňkem Hozou, došlo k zabezpečení 
dětí a jejich výuky a vzdělávání v prostorech hasičské zbrojnice 
SDH a prostorech ÚMČ Podvihov. I zde je na místě VELIKÉ 
PODĚKOVÁNÍ především zaměstnancům MŠ a především paní 

vedoucí učitelce Bc. Jitce Beinhauerové za zvládnutí celé 
náročné „operace“, která trvala více než jeden kalendářní rok. 
Přesto se nám společnými silami podařilo zachovat fungující 
jednotřídní mateřskou školou, jako odloučené  pracoviště ZŠ 
Komárov. Prostorové podmínky byly stísněné, leč vhodné pro 
daný počet dětí, umožňující činnost v  malých skupinkách. 
Podařilo se vystavět i oddělenou jídelnu pro stravování dětí. 
Školní zahradou se staly okolní lesy a louky.   
 

 

MŠ OPAVA-KOMÁROV 

je trojtřídní mateřská škola, která je umístěna ve středu 
obce Komárov a působí již od roku 1940. O této doby 
prošla řadou rekonstrukcí a v současné době tvoří 
mateřskou školu dvě budovy – vila a zcela nová 
přístavba, která byla dokončena v letošním roce 2020. 
Byla vybudována nová dřevostavba v přírodním stylu vč. 
zahrady u mateřské školy. Obě tyto budovy, jsou 
propojeny moderním atriem, obě jsou velmi kvalitně 

materiálně, funkčně a esteticky vybaveny nábytkem, pomůckami a potřebami pro děti,  
 

MŠ NOVÉ SEDLICE 

jednotřídní MŠ je umístěna v klidném přírodním prostředí obce. 
OÚ Nové Sedlice, za nevídané pomoci veřejnosti, podařilo 
dokončit stavební úpravy a celkovou rekonstrukci budovy a 
zahrady mateřské školy.  MŠ má nebývale kvalitní a prostorné 
zázemí a naprosto ojedinělou zahradu, sloužící k výuce i 
odpočinku.  
 
Materiální podmínky MŠ   

všech tří mateřských škol je na velmi dobré úrovni. MŠ školy mají vybavené třídy a herny 
nábytkem vhodným pro předškolní děti. Děti mají k činnostem dostatek pomůcek a hraček, 
které jsou pravidelně dokupovány. MŠ jsou vybaveny PC s výukovými programy určenými pro 
děti předškolního věku. Do MŠ Komárov byla zakoupena interaktivní tabule s výukovými 
programy. MŠ Podvihov má zrekonstruovanou přírodní zahradu s herními prvky a záhony pro 
děti, MŠ Nové Sedlice je po celkové rekonstrukci budovy a zahrady.  
 

 

 

 



Personální podmínky MŠ  
V mateřských školách pracuje celkem 10 aprobovaných učitelek, společně se 

vzděláváním a výchovou provádějí logopedickou asistenci, vyučují hru na flétnu, děti navštěvují 
keramický kroužek, gymnastiku a další činnosti. Podařilo se nám navýšit personální zajištění o 
pozici školní asistent a chůva. V MŠ pracují 4 provozní pracovnice, které mají kumulované 
krátké pracovní úvazky – školnice  a zaměstnance výdeje 
stravy. 

Mateřské školy pracují podle  ŠVP PV „SE ZVÍŘÁTKY 
DO POHÁDKY“. Školní vzdělávací program je společný 
všechny mateřské školy. Programové cíle a záměry jsou 
naplňovány podle třídního vzdělávacího programu, který má 
každá mateřská škola vypracovaný podle podmínek a 
identity své školy. Témata jsou přizpůsobovaná počasím, 
kulturním událostem a zájmům dětí. Důležitým úkolem 
našich MŠ je maximálně podporovat individualitu dítěte a umožňovat tak každému dítěti dospět 
v době, kdy opouští MŠ k optimální úrovni osobního rozvoje a učení k takové úrovni, která je 
pro dítě individuálně dosažitelná.   

Mateřské školy velice úzce spolupracují 
se základní školou a dochází tak k plynulé 
návaznosti předškolního a základního 
vzdělávání. Pracujeme s dětmi formou 
skupinové práce s individuálním přístupem. 
Záměrem našich mateřských škol je dávat 
přednost dialogickým metodám, samostatné 
práci a využívat přirozenou aktivitu dětí. 

Spontánnost, objevnost, komunikativnost, manipulace, experimentální hra. Dítě v předškolním 
období získává dovednosti, základní činnosti je hra a základním sociálním úkolem je začlenit se 
do dětského kolektivu. 

 

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní vzdělávání ŠVP  Škola v Evropě, Evropa ve škole 
Č.j: ZMSKo 94/2013 

Předškolní vzdělávání ŠVP Se zvířátky do pohádky  č.j: ZMSKo 1/2012 
 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 19,5 18,45 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 5 

4 1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola: 
Jméno: Kvalifikace: 

Mgr. Tomáš WEICHT - ředitel ZŠ a MŠ  PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

PgF Ostrava Sp.ped.-logopedie (VŠ) 

UK Praha Śk. management (VŠ) 

Mgr. Věra KONÍKOVÁ – tř. učitelka 3.roč PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

Mgr. Kateřina DUMBROVSKÁ -tř.uč.4.roč. PgF Hradec Králové (VŠ) 

Mgr. Eva BALLOVÁ – tř. učitelka 1.roč. PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

Mgr. Eva MACHUROVÁ – tř. učitelka 5.roč. PgF Ostrava  TV (VŠ) 

Mgr. Jana VAŇKOVÁ– tř. učitelka 2.roč. PgF Ostrava  TV (VŠ)  

Bc. Zuzana ŠTEYEROVÁ – ved. vychovatelka PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

Ing. Jana SODOMKOVÁ - vychovatelka PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

          Šárka NĚMCOVÁ – admin. pracovnice, školnice ZŠ, výdej stravy ZŠ 

          Jiří POSPĚCH – správce tělocvičny 

          Kristýna TREBICHALSKÁ – úklid tělocvičny 

         Jarmila VOLNÁ – úklid tělocvičny 

Mateřské školy: 

Bc. Eva MUROVÁ – zást. ředitele školy, ved.učelka MŠ SPgŠ Krnov, UP Olomouc –šk. management 

Bc. Jitka BEINHAUEROVÁ– vedoucí učitelka MŠ Podvihov  SPgŠ Krnov, PgF Olomouc 

     Jana POPKOVÁ – vedoucí učitelka MŠ Nové Sedlice SPgŠ Krnov 

     Olga SEDLÁČKOVÁ – učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 

     Nikol TOMÍČKOVÁ – učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 

     Karolína KONEČNÁ -  učitelka MŠ Podvihov SPgŠ Krnov, VOŠ Ostrava 

Bc. Saskia CÁHLÍKOVÁ– učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 

     Veronika Kuchařová – učitelka MŠ Komárov  SPgŠ Krnov 

       Jana NOVÁKOVÁ – učitelka MŠ Nové Sedlice SPgŠ Krnov 

      Hana WITTKOVÁ - učitelka MŠ Komárov SPgŠ Karlovy Vary 

      Veronika PFLEGROVÁ - asistent pedagoga kurz AP 

         Pavlína VÁCLAVKOVÁ– školnice MŠ Podvihov, výdej stravy 

         Simona POPKOVÁ – školnice MŠ Nové Sedlice, výdej stravy 

         Jiřina MĚCHOVÁ – školnice MŠ Komárov, výdej stravy 

         Martina PLAČKOVÁ – školnice  MŠ Komárov, výdej stravy 
 
 

PODĚKOVÁNÍ - na tomto místě 
Výroční zprávy, vedení ZŠ a MŠ 
velice a upřímně děkuje, 
kolegyním, které po mnoha 
letech skvělé práce, ukončily 
svou pracovní kariéru.  
Přejeme jim pevné zdraví a 

mnoho sil v dalších letech. Velké díky patří paní učitelce 
Mgr. Věrce Koníkové (ZŠ), paní učitelce Olince Sedláčkové a 
školnici Jiřince Měchové (MŠ).  
 
 
 
 



 
 
 

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 

100 1 17 2 13 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2021 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2022 

Počet 
volných míst 

28 

 

1 27 7 2 

Od 1. 9.2022 

kapacita 34 

0 

65 3 25 19 3 1 

28 1 22 6 1 6 

 
 
 

U příležitosti výročí školy byla v srpnu 2021 vydána kniha o komárovské škole, na jejíž vydání se 
podíleli ÚMČ a ZŠ a MŠ Opava-Komárov. Byla vydána v nákladu 800 ks a autorem je pan 
kronikář Tomáš Sáňka, webmasterem pan David Závěšický. Děkujeme! 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 13 13 0 - 

2. 17 15 2 - 

3. 12 10 2 - 

4. 13 8 5 - 

5. 12 7 5 - 

Celkem za 1 st. 67 55 12 - 



Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  
a protidrogové prevence 

Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 1 13 1 

Práce se třídami 3 45 3 

Dopravní výchova 2 29 2 

Projektový den – logika, deskoherna, matematika 1 27 2 

Finanční gramotnost 2 30 2 

Charitativní aktivita – sbírka pro Světlušku 1 50 3 

Pobyty žáků – škola v přídodě 1 26 3 
 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

I přes složité podmínky školního roku, z důvodu stěhování, karanténních opatření a 
mnoha nemocných dětí i učitelů s covidem, využili učitelé MŠ a ZŠ možnosti k vlastnímu 
vzdělávání.  
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Základy první pomoci 1 

Jóga pro děti 1 

   Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 1 

   Zajímavá  matematika a robotika 2 

Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD v MŠ 1 

   ICT nově v ŠVP 1 

Robotická do výuky 2 

Edookit  - sborovna 8 

ČŠI – jak na nový ŠVP 1 

Začínající učitelka v MŠ  1 

Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj 1 

Metodická poradna 1 

Ukrajina – otázky a odpovědi (MAS) 1 

Úvod do vztahové vazby 1 

Jak pracovat  v centrech aktivit v MŠ 3 

Programování robotických pomůcek  2 

Role senzoriky v předškolním období 3 

Jak hodnotit a sledovat pokroky dítěte 1 

Co ještě můžeme udělat pro děti s odloženou školní docházkou 1 

Začínající učitelka v MŠ 1 

Metody a techniky práce s narušenou vztahovou vazbou 1 

Angličtina hravou formou v MŠ 1 

Znalost nutných k ochraně veřejného zdraví 1 
 

 



Současně s nabídkami DVPP od různých subjektů (KVIC, HELLO, NIDV apod.)pořádalo vedení 
školy také vlastní sborovnu v oblasti robotiky a 
vedení elektronické evidence třídních knih a 
žákovských knížek, k čemuž nakonec z technických 
důvodů nedošlo.  
 
Ve spolupráci s polskou školou v Kobyle jsme 
uspořádali dvě setkání se společným vzděláváním 
učitelů v Opavě: 
V MŠ Komárov jsme pořádali - příprava programů 
pro děti MŠ a kulinářský workshop a v ve 
spolupráci se ZŠ Riegrova v Opavě jsme se věnovali 
pod vedením paní učitelky Mgr. Libuše Kovářové 
robotice a IT, společně s možnostmi 3D tisku a  PC 
softwaru. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
aneb 

velká rekonstrukce - stěhování, výuka na více místech, covid  
 

Školní rok 2021/2022 zcela zásadně 
ovlivnila dlouho plánovaná a očekávaná 
rekonstrukce školy.  Již předchozí školní rok 
zakončili zaměstnanci školy, společně s žáky, 
červnovým stěhováním budovy. Veškeré 
aktivity vedení ZŠ a MŠ směřovaly k zajištění 
úspěšné a neomezené výuky a vzdělávání 
v náhradních prostorech. Fakt, že se i žáci 
podíleli na stěhování mělo veliký výchovný 
význam.  

DÍKY spolupráci s Úřadem městské části Opava-Komárov, jmenovitě starostou Ing. 
Lumírem Měchem a vedením různých společenských složek v obci, se nám podařilo zajistit 
náhradní prostory: 

v hasičské zbrojnici SDH (1.třída, dočasná ŠD a výdejna stravy), v tělocvičně TJ Orel 
(školní družina), v Obecním domě ÚMČ (2.třída, 3.třída, ředitelství), ve společenské 
místnosti Sportovního klubu (5.třída), ve třídě na faře (4.třída),  

které jsme vybavili nábytkem, lavicemi, židlemi, 
alespoň popisovacími tabulemi, ale také 
nástěnkami a dokonce wifi připojením, 
abychom mohli zajistit částečně výuku, pomocí 
tabletů a notebooků. Velikou „výhrou“ bylo 
zachování provozu tělocvičny, nejen pro chod 
školy, ale také pro veřejnost. Původní záměr 
zřizovatele, využít tělocvičny jako skladu 
nábytku, se naštěstí nenaplnil a vlastně dodnes 

máme ještě některé věci uloženy v náhradních skladovacích prostorech v Opavě.  
Ředitel školy, na tomto místě děkuji všem lidem, kteří podíleli na těchto stěhovacích, ne 

jednoduchých aktivitách. Současně se stěhováním mateřské školy v Podvihově, která se 
rekonstruovala ve stejnou dobu. 

V průběhu školního roku 2021/2022 docházelo 
k mnoh a situacím a podnětům, které jsme museli řešit 
v souvislosti s činností na sedmi místech v Komárově. I 

v průběhu jsme se 
museli dvakrát 
stěhovat s dětmi 
na jiné místo, řešili 
jsme mnoho  
technických 
nedostatků, ale přesto se nám VŠEM SPOLEČNĚ podařilo 
zajistit výuku a vzdělávání a to i v situaci, kdy přišla další 
vlna covidových a karanténních opatření, které samy o 

sobě byly velice zatěžující a komplikovaly plánované aktivity, dané celoročním plánem školního 
roku. Přestože byl školní rok skutečně velmi ovlivněn vnějšími vlivy, povedlo se nám mnoho 
aktivit uskutečnit, jsou označeny modře (viz. následující strana). 



Již předchozí školní rok 2020/2021 byl 
velice poznamenán vážnou koronavirovou (covid) 
epidemií, společně se souvisejícími nařízeními 
vlády ČR, v důsledku celosvětové pandemie, která 
zcela zásadně ovlivnila chování žáků, učitelů, 
rodičů, firem a vlastně všechny zúčastněné. 
Naštěstí se vláda ČR poučila a nebyly zavírány 
školy. Přesto však byla přijímána karanténní 
opatření, která žáka a učitele posílala při výskytu 

covidů domů a bylo tudíž nutno doučovat on-line tzv. distanční dálkovou výukou. Přestože se 
již všichni učitelé naučili učit on-line, doplnili jsme i technické vybavení, nyní bylo nutno takto 
učit z různých míst a různě zajištěných. Naštětsí 
toto období netrvalo dlouho a především nebyly 
zavřeny všechny třídy a všichni žáci hromadně. I 
tak tato výka přinášela svá úskalí. Toto období 
vyvrcholilo pro naši školu v lednu 2022, takže 
jsme nepořádali ani připravený a oblíbený 
lyžařský výcvik, který jsme museli odvolat.   

Po celý školní rok byl OPĚT na vedení 
školy vyvíjen veliký tlak s ohledem na 
administrativu směrem k rodičům, dálkové 
vedení zaměstnanců, zajištění hygieny, desinfekce budov a testování antigenními testy, bylo 
nutno přijímat mnoho dalších, ne zcela běžných, rozhodnutí.  

Velkým problémem bylo i rušení již 
dohodnutých školních aktivit, které se hromadně 
rušily, bez náhrady. Mnoho, i velmi důležitých či 
tradičních aktivit úkolů bylo přesouváno. Zcela 
novou disciplínou bylo setkávání a střídání 
učitelů a zaměstnanců, nejen v hodinách, ale 
také budovách. Kdy i správní zaměstnanci měli 
rozděleny úkoly na 2 – 3 místech v jiné části 
obce, stejně jako, že ředitelství a sekretariát byl 
umístěn u kanceláře starosty Obecního úřadu, 

což přinášelo řediteli a sekretářce školy 
vtipné zajímavé situace, při styku s občany, 
kteří přicházeli za starostou s běžnými 
civilními problémy.   

V závěru školního roku 2021/2022, 
část měsíce června a především pak v srpnu, 
kdy měli všichni zaměstnanci zkráceno 
čerpání dovolené, řešili učitelé a zaměstnanci 
školy přestěhování všech pomůcek, nábytku, 
archivu, skladu učebnic a veškerého vybavení 
do opravených prostor nové školy, které ať už 
v přístavbě školy, tělocvičně, všude tam, kde již neprobíhaly stavební práce. Cílem bylo vyklidit 
a zpět předat zapůjčené prostory a připravit se na zabydlení rekonstruované budovy, se 
snahou zahájit vyučování nového školního roku 2022/2023 v posunutém termínu 5. 9. 2023 

Je také zapotřebí připomenou novou a velmi nemilou událost - válku 
na Ukrajině, která se nás začala dotýkat, především v příchodu 
nových dětí do školy, z nichž se na jaře 2022, stali noví spolužáci 
našich dětí. S jejich příchodem a ze zpráv, jsme si rychle uvědomili 
hrůzy války a také její blízkost. V krátké době přišlo 6 dětí, z nichž 4 
nastoupili do školních tříd, a bylo potřeba přijmout řadu opatření. 

 
 
 



 

Aktivity ZŠ na školní rok 2021/2022 
. (předběžně zamýšlené a plánované aktivity)

AKCE TERMÍN 

Sbírka pro Světlušku – charitní podpora nevidomých + Večerní běh v Opavě (15.9.) 6.-10. 9., 15.9. 

Exkurze v Praze  5. (4.) ročník – vlastivěda, historie, společnost podzim 

Projektový den ve škole – deskoherna, logika, luštění podzim 

Doučování žáků – dle potřeby  a domluvy s rodiči  celoročně 

Návštěva Unisféry listopad 

Výuka AJ  rodilým mluvčím  4. a 5. roč. celoročně 

Pracovní vyučování vč. polytechniky – materiály  celoročně 

EVVO – Recyklohraní, Týden pro Zemi,  Celoročně, dle plánu 

CZ – PL spolupráce (aktivity ze strany polského partnera)  Leden – červen 2023 

Bruslení žáků  4.- 5. roč. a MŠ září - březen 

Animace – OKO, SZMuzeum Opava celoročně 

Vánoční koncert  22.12. 

Projekt Evropa ve škole +Euroden únor, duben 

Slavnost Slabikáře Listopad/prosinec  

Příspěvky do časopisu Komárek  celoročně 

Zdravotní výchova  4. roč. ZŠ, Mladý zdravotník ČČK únor - duben 

Dramatická výchova – Divadelní lízátko únor - duben 

Prevence - spolupráce s MP, PPP -prevence,  celoročně 

Dopravní výchova  3. - 5. roč., ŠD – na kole na dopravní hřiště celoročně 

Odemykání 1. třídy /5x/ - dle plánu dle rozvrhu 

Liga sportu AŠSK ZŠ   (gymnastika, atletika, míčové sporty, šplh, lyžování ad.) celoročně 

Mikulášská, Mikulášské dílničky prosinec 

Tříkrálová sbírka – pomoc Charitě Opava leden 

Zimní lyžařský pobyt  MŠ - 5. roč.  leden 2022 

Běžecké lyžování vč. zapůjček lyží zima 

Recitační soutěž ZŠ, SVČ únor 

Matematický Klokan a MA olympiáda leden, březen 

Co vypadlo z knížky? Čtení pomáhá, Čtení dospělých hostů v hodinách ČT březen, celoročně 

Škola v přírodě jaro 

Soutěž v AJ 5.roč duben 

Zápis do  1. třídy duben 

Plavecký výcvik žáků 1.- 3. – 5. roč., MŠ – změna rozvrhu  duben – červen 

Den dětí červen 

Rozloučení s 5. roč. – medaile, žezlo, tablo apod. červen 

Školní výlety třída/škola květen/červen 

Focení tříd červen 

Aktivity ŠD vč. účasti v soutěžích šk. družin  celoročně 

Klub – badatelský /deskoherna Celoročně  

Příprava oslav Výročí školy (150+1 let) jaro 2022 

Stěhování do nové školy a Slavnostní otevření červen – srpen 2022 

AŤ NÁM JE SPOLU DOBŘE A JSME VŠICHNI V POHODĚ A ZDRAVÍ! Celoročně 



 

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY  ZŠ  
ve školním roce 2021/2022 

 

PROJEKT EU OP VVV ŠABLONY III  

Podobně jako v předchozím 
školním roce, i v tomto šk. roce 
2021/2022 využívám v ZŠ a MŠ 
ke svým činnostem finančních 

p rostředků, získaných z dotačního titulu EU OP VVV, 
tentokrát s názvem Šablony III, do kterých jsme od září 
2021 vstoupili. Podařilo se nám získat na činnost více než 
660 000 Kč. Můžeme tak podpořit personální zajištění: 
školními asistenty ve výuce k dětem s potřebami, taktéž 
v MŠ. Samozřejmě opět posilujeme vybavení IT technikou, 
v podobě tabletů a robotických hraček a můžeme podpořit 
také projektové dny. 
 
 

 ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE  

náš tradiční a letitý polský partner Sezspol szkolny a 
przedszkolny v Kobyli, z gminy Kornowac, nedaleko 
Ratiboře, pro nás připravoval projekty, které však covid 
v uplynulém roce zastavil. Nyní jsme mohli s žáky vše 
dohnat a zúčastnit se třech setkání v Polsku. Žáci školy 
vyjížděli za svými kamarády a všechna setkání se vedla 
v duchu robotiky, polytechniky a pracovních postupů. 
Proběhla exkurze ve výrobně robotův v Ratiboři, žáci 
skládali stavebnice, navštívili důl, ale také připravovali 
společně pizzu. Kromě žáků školy, se vzájemně 
navštěvovaly děti mateřských škol Komárova a Nových 
Sedlic se svými stejně starými polskými kamarády. 
Zajímavá byla setkání učitelů mateřských škol, ale i 
základní školy. Učitelé MŠ se setkali a společně 
připravovali pro děti vitamínové menu a učitelé ZŠ se 
v Opavě na ZŠ Riegrova věnovali robotice a 3D tisku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

EXKURZE A MIMOŠKOLNÍ PROJEKTY A AKTIVITY 
 

PROJEKTOVÝ DEN VE VRTULI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
Logika, matematika, deskové 
hry, optické klamy, ale také 
netradiční vlastivěda, to vše 
zahrnovala exkurze v Domě 
Vrtule – deskoherně ve 
Valašském Meziříčí, kterého 
zúčastnili žáci  4. a  
5.ročníku. Celý den byl 
financován z prostředků EU 

OP VVV, Šablony III a cílem bylo připravit klukům a holkám podnět k společným hrám, 
zamyslet se nad výsledky, připrait si řešení, uvažovat nad výsledky. Netradiční hry s námětem 
Evropské unie pak umožnili paní učitelkám Evě Machurové a Katce Dumbrovské přiblížit 
Evropu jinak a v souvislostech.  
 
EXKURZE V DRŮBEŽÁRNĚ A V LESE 

Žáci 3. ročníku navštívili komárovskou drůbežárnu, kde 
seznámili nejen s péčí o drůbež, ale celkově s chovem, 
distribucí vajec. Samozřejmě také se zemědělstvím a 
technikou, kterou zemědělci ke své práci využívají. Paní 
učitelka Mgr. Věrka Koníková tak navázala na předcházející 
projekt Škola v lese, ve kterém se s dětmi a lesníky věnovala 
společenství les – zvířatům, zde žijícím, zpracování dřeva, 
ale také vodě- rybníkům a řekám. 

 
VLASTVĚDNÁ EXKURZE V PRAZE 

dvoudenní vlastivědná exkurze a výlet 
čtvrťáků a páťáků do Prahy je tradiční akce, 
na jejíž poznatky se velmi úspěšně navazuje 
v hodinách a to nejen vlastivědy. Po návratu 
vznikají slohové práce, vzniká krásná 
výzdoba na chodbě, kreslí se, ale vzniká také 
zápis na webové stránky školy , jako je 
tento:  
„ Vstávala jsem ve 3:30, ve 4:09 nám jel vlak. Do 
Prahy jsme přijeli v 8:30. Jako první jsme šli do 

Podolské vodárny, bylo to tam hezké. Potom jsme jeli tramvají ke Karlovu mostu, tam jsme šli do 
muzea Karlova mostu a také jsme se projeli loďkou po Vltavě. Dostali jsme pití, perník a nanuk. Šli 
přes Karlův most a jeli jsme metrem do hotelu 
Meda. Pak jsme jeli do Stavovského divadla, do 
kterého jsme šli kolem Karlovy univerzity a kaple 
Betlémské a viděli jsme Orloj. Jeli jsme také 
metrem a autobusem do Aquapalace  Praha 
Čestlice. Na hotel jsme přijeli ve 23:30 a ráno 
jsme vstávali v 7:00, sbalili se, šli na snídani a 
pak jsme jeli metrem na Pražský hrad. Šli jsme 
do Zlaté uličky a taky na Daliborku a jeli 
lanovkou na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlové 
bludiště a pak jsem už jsme jeli na vlak. Domů 
jsme přijeli ve 20:15. Bylo to tam SUPER“. 

 
 
 



 

 CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU  DRUŽINO DĚKUJEME 

Velké poděkování patří všem klukům a holkám a paní 
vychovatelkám školní družiny (Jano, Zuzko DÍKY), kteří jste se 
aktivně podíleli na SBÍRCE PRO SVĚTLUŠKU na pomoc 
nevidomým a lidem s postižením zraku. Samozřejmě ¨DÍKY 
Vám, kteří jste přispěli a paní Šárce za její pomoc s financemi. 
Poděkování je zasloužené, neboť na účet Nadace Světlušky 
jsme zaslali 6 786 Kč.  

 
 DOPRAVNÍ VÝCHOVA  

Na kolech vyrazila 4. třída na dopravní hřiště v Malých 
Hošticích a současně se žáci 3.ročníku vypravili na druhé 
dopravní hřiště   Velmi úzce spolupracujeme s Odborem 
školství města Opava, s Městskou policií. Všechny děti si tak 
mohli vyzkoušet dopravní předpisy v rolích chodců i cyklistů, 
splnit testy ale také jsme se vydali cestou tam i zpět do 
skutečného provozu. Někteří žáci splnili podmínky odznaku 

Mladý cyklista. Současně s návštěvou dopravních hřišť se zúčastňujeme dopravních soutěží 
BESIP a soutěže školních družin. V 2. pololetí jsme se také zúčastnili obou soutěží.  
 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Tradiční aktivitou naší školy je celoročně 
zapojování ekoaktivit. Díky velké výstavbě, 
nejen školy, ale i v celé obci jsme nemohli 
uskutečnit sběr starého papíru, ale uspořádali 
jsme sběr elektroodpadu a žáci také celoročně 
sbírali staré baterie. Pod vedením paní 
učitelky Mgr. Evy Ballové (Evi, moc děkujeme) 
jsme se zapojili do celorepublikové škol Asekol 
– recyklohraní, v níž jsme kromě diplomu 
získali také odměny ve výši 1000 Kč na nákup 
ve společnosti Kaufland, za ěnž jsme zakoupili 
odměny pro žáky ke konci školního roku.  

V závěru roku jsme také uskutečnili 
s žáky 4. a 5. ročníku další pokračování čištění 
řeky Opavy na raftech, ve spolupráci s SVČ 
Opava. Opět jsme vysbírali z vody pár pytlů 
plastových lahví, skla, pytlů a dalšího odpadu, 
no a současně jsme strávili.  

A také připravili zdravé svačiny. 

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA, PLAVECKÝ VÝCVIK 



 

A SPORT 
Naše škola se tradičně zapojuje pod vedením paní 
učitelky Mgr. Věrky Koníkové do soutěže Mladý 
zdravotník, pořádané Českým červeným křížem. 
Důležitější než soutěž sama, je však 16-ti hodinový 
zdravotní kurz, který paní učitelka od února do dubna 
vede, kde se děti seznamují a sanží se umět podat první 
pomoc.  
Kromě této zdravotní aktivity jsme zapojeni do projektů 
Ovoce do škol, zdravé zuby a Mléko do škol. Snažíme se 
dělat zdravé svačinky, pokud nám dodavatelé nabídnou 
své produkty, což se v uplynulém školním roce podařilo 

zajistit, i když se věci vracely do „starých kolejí“ jen pomalu. Na rozdíl od 
covidových let, kdy byla škola uzavřena, jsme v dubnu zahájili plavecký výcvik 
v opavském bazénu. Spolupracujeme s plaveckou školou Leandros TS a podařilo 
se nám dostat do výcviku všechny žáky školy od 1. do 5.třídy, neboť i nejstarší 
žáci, v uplynulých letech neplavali.  

I když jsme se nemohli účastnit soutěží, sami jsme sportovat mohli. 
Jakmile jsme se však mohli zapojit do Ligy sportu AŠSK, využili jsme nabídky. 

Zapojili jsme do gymnastiky, lyžařských závodů v Karlově, zúčastnili jsme se McDonald´s Cupu ve 
fotbale. 

 

ČTENÁŘSKÉ A JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 
Jazykové dovednosti a znalosti 
v jazyce anglickém jsme se pokusili 
posílit zapojením rodilého mluvčího 
Eddieho, díky spolupráci s jazykovou 
školou Hello. Kromě mluvčího, jsme 
však získali učitele-muže. Hodiny 
s Eddiem byly oblíbené, ale bohužel 
několikrát vstoupil covid.   
Paní učitelka Mgr. Věrka Koníková 

opět báječně připravila čtenářské aktivity, především tradiční recitační soutěž, jejíž jsme 
pořádali školní kolo a účastnili jsme se i okresního kola. A současně, společně s paní učitelkou 
Mgr. Evou Ballovou připravily vystoupení pro komárovské důchodce a také v Opavě. 



 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Jarní škola v přírodě v Ostružné, ve Skilandu, nedaleko Ramzové v Jeseníkách byla ve 
znamení vlastivědy, přírodovědy, sportu, turistiky, her a poznávání. Průvodcem nám byl 
Cestovatelský deníček plný úkolů, společně s mapou. Škola v přírodě však byla především ve 
znamení velkého zájmu ze strany dětí a konečně naprosté absence nesmyslných covidových 
opatření. Cestovali jsme vlaky i autobusy, navštívili jsme několik vrcholů (Šerák, Paprsek),  
rozhlednu, jeli lanovkou, ušli 20 km, navštívili plavecký bazén, tvořili, opékali, zpívali a 
navštívili muzeum hudebních nástrojů. 
 

ODEMYKÁNÍ 1. TŘÍDY 
Ve školním roce 2021/2022 jsme 
také aktivně pořádali několik (5) 
setkání předškolních dětí všech tří 
mateřských škol s jejich budoucí 
třídní učitelkou ZŠ. Všechna setkání 
se odehrávala v tělocvičně školy, 
pod vedením paní učitelky Mgr. Evy  
Machurové a za účasti učitelek MŠ. 
Vedle Odemykání skvěle zládla také 

Zápis prvňáčků, kterých bylo zapsáno 20 
vč. jednoho ukrajinského chlapce. Za 
zmínku stojí zajímavé náplně hodin 
Odemykání, někdy i s podporou žáků 
5.ročníku a také vlastnoručně vyrobené 
aktovky, jako dárky pro budoucí školáky. 
Evi děkujeme! 
 
 



 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A SPOLUPRÁCE SE 
SLOŽKAMI 
 

V průběhu školního roku každoročně spolupracujeme se 
složkami, nejen v obci, ale i v Opavě a okolí. Úzce 
spolupracujeme s panem farářem Adamem Malkem a 
komárovskou farností. Využíváme nabídek základních škol 
v Opavě, ale především kulturních organizací, jejichž 
animace také navštěvujeme. 
S ohledem na umístění každé třídy v jiném prostoru, 
docházelo ve školním roce 2021/2022 i k různým setkáním. 
Velmi nevšední bylo také vyučování žáků 4. ročníku, kteří se z různých důvodů také 2x 
stěhovali. Nejdříve zahájili školní rok ve společenské místnosti hasičské zbrojnice, ale po 
měsíci a různých peripetiích a potřebách SDH, došlo k přestěhování třídy do budovy fary. Zde 
sice čtvrťáci s paní učitelkou Mgr. Katkou Dumbrovskou vydrželi jen do ledna, ale v průběhu 
čtvrt roku došlo k zajímavým aktivitám ve farnosti. Stavěli Betlém v kostele, prošli se s 
panem farářem, ale také navštívili v rámci exkurze hasičskou zbrojnici v Opavě nebo 
knihovnu v Háji ve Slezsku. 

Žáci 1. třídy, společně s Markétkou Matulovou (4.třída) a dalšími dětmi 3.třídy připravily, se 
svými p. učitelkami, program pro Klub důchodců a současně pro Domov důchodců v Opavě 
pásmo básniček a hry na nástroje – housle a flétna. Žáci v průběhu roku navštívili Slezské 
zemské muzeum, Slezské divadlo, Dům umění a další instituce. Samozřejmě všechny děti 
připravily přání svým maminkám ke Dni matek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Činnost ŠKOLNÍ DRUŽINY  2021/2022 a zájmové aktivity 
Pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Zuzany Šteyerové, vychovatelky Ing. Jany 

Sodomkové a asistentky pedagoga Mgr. Martiny Tesařové započala družina své celoroční 
fungování. Opět byla připravena nabídka zájmových kroužků, které v průběhu zahájily svou 
činnost. Ve školní družině bylo přihlášeno 50 dětí ZŠ a MŠ Opava – Komárov. Činnost školní 
družiny se tradičně řídila celoročním plánem a týdenní skladbou zaměstnání - činnostmi.  

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školy se 
změnilo místo družiny. Měli jsme k dispozici učebnu 
v budově hasičárny a také prostory Orlovny 
(tělocvična, přísálí, malá herna a zahrada). 
V prostorách hasičárny se děti zdržovaly po obědě, 
zde v první třídě, jsme se scházeli, relaxovali, 
připravovali se na vyučování. V prostorách Orlovny se 
hrály deskové hry, míčové hry. Probíhaly zde výtvarné 
a tvořivé činnosti, 
odpočinkové čtení, 

poslech hudby aj. Přilehlé kopce na zahradě Orlovny děti 
lákaly k vlastním hrám, stavění bunkrů a různým bojovkám. 
Děti jsou vždy poučeny o bezpečnosti a chování.. Děti 
začaly navštěvovat kroužky flétny, výtvarný, gymnastiky, 
keramiky, florbalu, sportovní a deskových her. Akce s 
využitím činností: Vzhledem ke covidovým opatřením se 
akce mezi družinami a hromadné akce rozproudily až ve 
druhé polovině školního roku. 
  Na začátku roku děti chodily po Komárově a vybíraly na Světlušku. Ke konci roku se 
děti zúčastnily soutěže školních družin v dopravní výchově a také soutěžily v soutěži BESIP.  
Září –  Světluška, Hra o svatého Václava, stavby z písku, míčové 

hry, kolektivní hry venku i 
v tělocvičně, malování, Den státnosti  
Říjen – mezinárodní den hudby – hraní na různé hudební nástroje, Kouzelnické představení 
Halloweenské a podzimní tvoření  

Listopad – Halloween, dušičky – výroba dýní, 
podzimní dekorace, 
kaštany a žaludy pro zvířátka, pomáháme Orlům 
hrabat listí 
 
Prosinec - Výzdoba Orlovny, Čtení vánočních 
příběhů – reflexe, Společné vyprávění o zimních 
svátcích (Martin, Mikuláš, Advent, Vánoce), první 
sníh a stavby ze sněhu 



 

Leden - Mezinárodní den památky obětí Holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti, zhlédnutí 
dokumentů, diskuse, Tři králové – omalování, 
krmení ptáčků, zvířátka v zimě, Besedujeme o 
bezpečnosti při hrách, zimních sportech, opičí 
dráhy, koulovačky 
 

Únor – výroba přání a srdíček ke svátku svatého 

Valentýna, stmelovací hry s míčem 
 

Březen – hrajeme 
vlastní loutkové 
divadlo, soutěže se 
švihadlem, soutěž 
mňam mňam 
mňamky, cvičíme 
s gymnastickou 
stuhou 
 

Duben - Tvorba 
jarních dekorací, turnaje v tělocvičně, Puzzle game, softbal, 

čarodějnice, deskové hry, velikonoční výzdoba 
 

Květen - Turnaje ve venkovních hrách, výroba dárků ke dni maminek, dopravní kvízy, stavby 
a skoky do písku  
 

Červen – celotýdenní minihry o ceny ke Dni dětí, turnaj ve vybíjené, hra o nejlepšího znalce 
Harryho Pottera 

Prezentace akcí: 
nástěnka školní 
družiny, webové 
stránky školy, 
záložka školní 
družina.  
 
Zapsala: Zuzana 
Šteyerová, vedoucí 
vychovatelka 
 
 
 
 

 



 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DOBĚ A RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 

Skvělým počinem, i přes složitosti školního roku, je skutečnost, že se po celý rok podařilo 

zachovat velké množství otevřených a funkčních zájmových aktivit a to i za podmínek 

výstavby, kdy například keramika se konala bezprostředně vedle výstavby, stejně tak 

sportovní kroužky v tělocvičně. Je potřeba vedoucím velmi poděkovat za výdrž a skutečnost, 

že se nezalekli nuznějších podmínek odloučených míst. Současně je potřeba poděkovat paní 

Zuzce Šteyerové, vedoucí vychovatelce za koordinaci odpoledních aktivit. 
 

Keramika pro děti (Dumbrovská),  Výtvarný kroužek (Böhmová), Florbal (Weicht), Hra ne 

flétnu (Koníková), Deskové hry (Sodomková), Gymnastika (Tomíčková, Plačková), Hra na 

kytaru (Fryč), Keramika pro dospělé (Urbanová) 

 

Kromě sbírky pro Světlušku, se některé děti vypravily na noční běh. 

 



 

USKUTEČNĚNÉ PŘEDŠKOLNÍ AKTIVITY  MŠ 
KOMÁROV, NOVÉ SEDLICE, PODVIHOV 

ve školním roce 2021/2022 

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV  
 
Školní rok 2021/2022 začal pro mateřskou školu Opava – Komárov 
slavnostně s příchodem nových dětí do třídy nejmenších dětí. Děti přišly 
společně s rodiči, některé donesly sladkostí pro ostatní kamarády. 
Postupně se seznámily s prostory třídy a celé mateřské školy, seznámily 
se se spolužáky, učitelkami a provozním personálem. Slzičky postupně 
ubývaly a děti se příjemně adaptovaly a začaly se zapojovat do dění 
mateřské školy, s tím vším nám pomáhala také chůva. 

 
  V průběhu celého školního roku 2021/2022 jsme nadále pracovali podle vlastního 

ŠVP PV „S KVĚTINKOU DO POHÁDKY A ZASE ZPÁTKY“. 
 Pustili jsme se do zajímavých projektů 
s naplněním stanovených cílů, které jsme 
v průběhu roku naplňovali. Programové cíle a 
záměry jsou a byly naplňovány podle třídních 
vzdělávacích programů a každá třída si všechno 
přizpůsobila možnostem a věku dětí, avšak 
spolupráce mezi třídami fungovala. Starší děti 
pomáhaly mladším a postupně se děti tímto 
způsobem seznámily v jednotlivých třídách. Děti 
provázely květinky, které mají také v názvu tříd, 
celým světem podle ročního období. Nabízeli 
jsme činnosti formou skupinové a individuální 
práce, děti měly možnost komunikovat a také 
experimentovat, kde byla využita přírodní 
zahrada, nový sponzorský dar „ponk“ a další 
zajímavé pomůcky, některé vlastnoručně 
vyrobené. Mateřská škola Komárov v průběhu 
roku komunikovala s rodiči nejen osobně, ale 
také  pomocí emailu a telefonu. Celoroční výuka 

v mateřské 
škole byla 
plná projektů, výuky, sportování a zábavy. V průběhu 
celého školního roku jsme spolupracovali s Polskou 
mateřskou školou v Kobyli a Lánc. Děti i učitelé měli 
možnost navštívit jednotlivá zařízení a podělit se o 
vzájemně zkušenosti. 
 
AKCE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU – PROJEKTY MŠ 
„Adaptační program“ 
 V tomto školním roce probíhal adaptační program, v 
měsíci květnu a červnu. Děti měly společně s rodiči 
možnost se  seznámit s novým prostředím MŠ v 
interiéru, ale také na školní zahradě.  Rovněž byl dětem, 



 

ale také rodičům představený celý kolektiv zaměstnanců. Vztahy mezi zaměstnanci, rodiči a 
dětmi se postupně otevřou a panuje mezi nimi vstřícnost, důvěra a spolupráce. Rodiče byli 
seznámeni s organizací mateřské školy, byl jim předán seznam „Co všechno potřebují do 
mateřské školy“, také jim bylo umožněno pořídit si fotografii na památku, v atriu mateřské 
školy byl připraven fotokoutek. 

 
„Se Sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

             Již druhým rokem jsme se zapojili do projektu 
„Se Sokolem do života“, který rozvíjí pomocí 
pohybových dovedností  poznání dětí a objevuje svět.  
Je rozdělen na 5 části: přirozené cvičení, obratnost, 
dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční 
činnosti. Po každé části probíhá hodnocení a za splněné 
úkoly dostanou děti od Sokola odměny (medaile, 
diplomy). Do tohoto projektu byli také zapojeni rodiče, 

kde děti dostaly brožurku s domácími úkoly, které v mateřské škole s učitelkami vyhodnotily. 
 

,,Celé Česko čte dětem“ 
Každoročně se zapojujeme do kampaně 

propagující pravidelné předčítání dětem, jde o moudrý a 
přirozený kontakt s dítětem, kdy se prohlubují vzájemné 
vazby, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné 
budoucnosti dítěte. Letos probíhalo čtení dětem  mezi 
jednotlivými třídami, kde četly učitelky jiných tříd a také 
probíhalo společné čtení všem dětem. 
 
„Metamorfóza motýlů“ 

   Již třetím rokem u nás ve škole probíhá 
„metamorfóza motýlů.“ Díky motýlí zahrádce jsme 
mohli na vlastní oči sledovat vývoj živých housenek 
postupně se transformujících do překrásně barevných 
motýlů. Celý proces byl plynulý, bezpečný a umožnil 
dětem pochopit jednu z nejzajímavějších proměn 
přírody - metamorfózu. V první fázi děti pozorovaly 
průhledné misky s housenkami, ve které je dostatek 

krmení až do fáze zakuklení. Pak se kukly opatrně přesunuly do chovné síťky, kde se čeká na 
vylíhnutí. Předposlední fází je pozorování, krmení a přímá interakce dětí s tímto 
mírumilovným hmyzem. Po několika dnech pozorování se motýlci vypustili zpět do přírody. 
Děti tato zkušenost velmi obohatí, celý proces bedlivě sledují a zapojují se do procesu.  

 
 „Medová snídaně“  
V mateřské škole ve třídě předškolních dětí 
probíhala zdravá snídaně – která měla název 
medová snídaně do škol. Děti měly možnost 
zapojit se do přípravy snídaně a zároveň se 
dozvěděly, které pokrmy jsou pro ně zdravé a 
měly by je jíst. 

„Síť Mrkvička“ 
 Program poskytuje pravidelnou metodickou podporu a informační materiály, včetně 
informačního bulletinu MRKVIČKA. Umožňuje tím vzájemnou výměnu zkušeností mezi 



 

školami v oblasti EVVO.  Inspirujeme se různými akcemi či činnostmi s dětmi zaměřených na 
ekologii. 
„Logopedická péče a prevence“ 

Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Havlíčkova a také s logopedkou Mgr. 
Ivanou Weichtovou. Dále spolupracujeme s PPP, SPC. V naší mateřské škole jsou dvě 
učitelky, které prošly logopedickým kurzem a provádějí individuálně logopedickou prevenci a 
respektují individualitu dítěte. Ve třídách všechny učitelky provádějí ve skupinách artikulační 
a dechové cvičení podle metodických materiálů a připravených pomůcek. Věnujeme se 
dětem se specifickými poruchami, ale také dětem talentovaným.  

 
"Nauka przez doświadczenia na pograniczu polsko - czeskim" 

Tento projekt nás provázel celým školním rokem. Naše děti jezdily do Polska, kde měly 
možnost kreativně se zapojit do různých činností (výroba figurek, poslech pohádek, tvoření 
s ovocem), rovněž učitelky poznaly Polskou školu při vzájemném workshopu „Role senzoriky 
v předškolním období MŠ Lanc“, u nás v MŠ probíhal workshop „Tvoření s ovoce“. 
 
Prevence sociálně patologických jevů 

Máme vypracovaný vlastní minimální preventivní program, jehož realizace a primární 
prevence se provádí, každý měsíc na jednotlivá témata, které si sami stanovíme podle 
potřeby, ale také počasí. Provádíme s dětmi pokusy, pozorujeme změny přírody. 
Dalšími činnosti k prevenci: probíhají „ Eko den“, „Sportovní den“, „Běh o nejrychlejšího 
komárovjaka“,zájmové kroužky „Gymnastika v MŠ“. 
 
Činnosti nad rámec výuky 

Bruslení. Děti 
jezdily v průběhu 
roku na zimní 
stadion bruslit. 
Toto probíhlo pod 
vedením trenéru 
bezplatně. 
Plavání. Plavání 



 

probíhala ve spolupráci se základní školou v Opavě. 
Škola v přírodě. Ostružná Jeseníky – pro předškolní děti 
 
Účast na soutěži 
Tvořené přáníček do nového roku – pro seniory do domova Alheimer Darkov 
Vánoční ozdoby na stromek – Breda 
vyhlášení MMO (děti se formou výletu měly 
možnost podívat na své výrobky) 
Česko se hýbe „Zoubkové víly“ – 
Gymnastika v MŠ. Děti se v soutěži umístili 
na 1. místě 
MIA festival Ostrava – Gymnastika umístění 
na 1. místě 
MIA festival finále Praha – Gymnastika MŠ 
1. Místo 
 

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MŠ: 
„Podzimní výstavka“ a výzdoba 
mateřské školy  
„Velikonoční výstava“ v MŠ výtvarné a 
pracovní tvoření dětí 
„Vánoční výstavka“- výtvarné a 
pracovní výtvory dětí 
 
AKCE PRO VEŘEJNOST: 
„Běh o nejrychlejšího Komárovjaka“ 
„Den země“ 
„Uspávání broučků“  -  
 „Rozloučení s předškoláky“ a přespaní v MŠ 
 
 
 
 
SPONZORSKÝ DAR - Fa Teva předala „PONK“ pro děti MŠ Komárov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI: 

Naši mateřskou školu prezentujeme na nástěnkách v budově, v obecním časopise 
Komárek, na webových stránkách ZŠ a MŠ a také na obecní vývěsce. Informuje rodiče a 
veřejnost o dění v naší mateřské škole. Fotogalerii má mateřská škola  
na https:zsmsopavkomarov.cz. Na webu se nachází veškeré informace o mateřské škole 
podle jednotlivých tříd. Děti vystupují na akcích nejen pro rodiče, ale celou veřejnost  
v obci. 

 
DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ AKCE MŠ, VÝLETY 

 Divadlo Beruška „Dráček a trpaslík v podzimním lese“ 
 Soutěžní dopoledne na hřišti 
 Hledání pavoučí stezky 
 Mobilní planetárium v MŠ 
 Kouzelník v mateřské škole – výroba zvířátek 

z nafuknutých balonků 
 Podzimní zpívánky v mateřské škole 
 Halloweenská stezka – úkoly pro děti v obci Komárov 
 Divadlo – „O princezně Rozmařilce“  
 Čertování ve školce – spolupráce s rodiči 
 Posezení u vánočního stromečku – dárky, cukroví 

+program 

 Divadlo – „Jak se čert učil jezdit na saních“  
 Karneval v MŠ – soutěž o nejhezčí masku 
 Divadlo Letadlo „Průzkumníci v Africe“ 
 Návštěva knihovny v Opavě  
 Školní statek Opava – zvířátka  
 Vycházka do zahradnictví – poznávání bylinek a vysázení 

ve školce na zahradě 
 Slezské divadlo Opava – „Mrazík“ 
 Dinopark Ostrava – školní výlet 
 Den dětí – sportovní hry a soutěže na zahradě MŠ  
 Poklad na stříbrném jezeře-sportovní odpoledne 
 Rozloučení s předškoláky – pasování a spaní v mateřské 

škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KROUŽKY 
„Sportovní gymnastika“ v MŠ Opava – Komárov 
„Hravá angličtina“ v MŠ Opava – Komárov 

 
 

 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY 
MŠ velmi často spolupracuje 
především se Sdružením rodičů, s 
místním obecním úřadem, farností v 
Komárově, Městskou policií, PPP, 
SPC, Charitou Opava, kulturními a 
sportovními organizacemi, 
Plaveckou školou a všemi podniky a 
firmami v obci a také místními 
Hasičským záchranným sborem, 
který nám pomáhá s náhradními 
prostory pro děti, ale také při ořezu 
stromů.  
 
Praxe v MŠ Opava – Komárov 
V roce 2021/2022 navštěvovaly 
studentky MŠ Komárov a to Marie 
Žídková SPgŠ Krnov 4.ročník, Klára Kubesová SPgŠ Krnov 2.ročník, Markéta Konečné 1.ročník 
SPgŠ Krnov, Izabela Peterková 2.ročník Pedagogocká fakulta Ostrava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za MŠ Opava-Komárov zapsala:     
Eva Murová, zástupce ředitele, 
vedoucí učitelka 
 
 
 



 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE  
 
Celoroční projekt „Rok se zajíčkem Ušáčkem“  
Co více si přát než zdravé, šikovné a obratné děti. V tomto roce jsme se ještě více zaměřili na 
pohyb, který má pozitivní vliv na lidský organismus. Vedli jsme děti ke zdravému rozvoji 
osobnosti, psychické pohodě, upevňovali vazby a dodávali sebevědomí. Procvičili si hrubou i 
jemnou motoriku, celkovou obratnost těla. Zapojili jsme se do projektu Se Sokolem do 
života – aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Pomocí pohybových dovedností a 
rozvíjení poznání jsme objevovali svět, nabízeli dětem 
podněty spojené se zdravým pohybem. 

 Pohyb jako každodenní potřeba dětí 

 Aktivní sportování 

 Týmová spolupráce 

 Radost s plnění úkolů jednotlivců i celé skupiny 

 Vzájemné soutěžení 

 Potěšení z pohybu 

 Překonávání překážek 

 Rozvoj samostatnosti při zdokonalování 

pohybových dovedností 

 Zapojení rodičů a sourozenců 

Motivací pro děti byla zvířátka, která provázela 
děti jednotlivými činnostmi. Úkoly zvládaly a 
odměnou jim byly pak nálepky, diplomy, 
medaile a radostný pocit ze splněných úkolů. 
Tělíčko jsme si také pěkně rozhýbali tancem – 
Zumbou.  Zvířátka s námi nejen cvičily, ale také 
jsme je zachytili ve svých výtvarných tvořeních, 
které byly vystaveny na Dožínkách ( soutěž) 
v Nových Sedlicích. Trávili jsme co nejvíce času 
venku na zahradě, v přírodě, na hřišti, v lese. 

Těšili se na podzimní Drakiádu, která je vždy příjemně stráveným odpolednem se svými 
rodiči, kamarády a přáteli z vesnice. 
V tomto školním roce jsme se opět zapojili s předškoláky do projektu Odemykání 1. třídy s 
názvem Hokusy pokusy. Čekalo nás cestování autobusem a těšili jsme se na prostředí školy, 
které bylo pro nás nové. Čekala na nás paní učitelka a krásné dopoledne plné hravých úkolů.  
 
Ve škole se nám moc líbilo a už jsme se těšili na další setkání a nové úkoly a zážitky. 
Slavnost vítání svatého Martina se pro nás v MŠ stal krásnou tradicí.  S dětmi jsme si 
povídali o přicházejícím zimním období, jak se už pomaloučku mění příroda. Vyráběli jsme 
koníčky, podkůvky a pekli jsme perníčky.  Dětem se také líbilo hrát si na svatého Martina, 
zpodobňovat legendu, kdy se rozdělil o svůj plášť s chudákem. Ve slavnostně vyzdobené 
zahradě děti vystoupily s pásmem písní a říkadel, které se vážou k tomuto svátku. Program 
pak pokračoval procházkou vesnicí s rodiči za světel lampionů na Ranč setkání, kde jsme si 
pohladili živého koně a zazpívali jsme píseň Svatý Martin má bílého koníka. Po návratu zpět 
na zahradu mateřské školy jsme tento krásný podvečer zakončili sladkou odměnou – 
medovými perníčky a teplým čajem. 
 
 
 



 

Hned po svatém Martinovi nás čekal velký úkol, přicházel adventní čas, a proto jsme se s 
dětmi zapojili do výroby vánočních ozdob. Ozdoby jsme také vyráběli na vánoční stromeček 
do staré Bredy v Opavě. Vyráběli jsme kapříky a vánoční hvězdičky. V průběhu našeho 
tvoření nás v naší MŠ navštívil pan reportér z Českého rozhlasu Ostrava, aby o našem snažení 
udělal krátkou reportáž. Ve čtvrtek 25. 11. 2021 jsme pak byli pozvání na prohlídku krásně 
nazdobeného a rozsvíceného stromečku s těmito ozdobami, přímo ve staré Bredě. Ozdoby 
vyráběly také děti  jiných MŠ v Opavě. 
 

 
Slaměné ozdoby jsme pak vyráběli pro stromeček před kapličkou v Nových Sedlicích. 
Mezi již další tradiční akce také patřilo Mikulášské dopoledne. 
Už od časného rána v pátek 3. prosince panovala ve školce veselá nálada, hemžilo se to 
dovádivými čertíky, bělostně se třpytícími andílky a nechyběl ani Mikulášek. 
Všichni si našli nějakou zábavu, skládali puzzle známých postaviček, hledali Mikulášskou 
cestu, sjížděli z andělského nebe, míchali a napichovali na vidle čertovské knedlíky a hlavně 
vesele tančili. Posilnili jsme se perníčky a ovocem, které děti donesly, a velkým překvapením 
bylo, když nás navštívil s nadílkou sám velký Mikuláš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Karneval v MŠ 
Ve středu 16. 2. se v naší MŠ uskutečnil dlouho 
očekávaný karneval. Děti se veselily z převleků a čekalo 
na ně spoustu her a zábavných úkolů – a hlavně veselé 
tancování s kamarády. Po svačince však přišlo velké 
překvapení – zábava se šaškem a další zábavné soutěže, 
tancování a veselé dovádění v rytmu hudby. Děti si 
dopoledne velmi užily, karneval se velmi podařil. 
 
 
 

 
Plavecká škola ŠUPINKA 
Plavání je často jednou z prvních pohybových aktivit, se 
kterými se dítě ve svém vývoji seznamuje formou 
organizované výuky. Také děti naší MŠ školy začaly 
navštěvovat kurz plavání v Aquaparku Kravaře. Kromě 
příjemných prožitků z pohybu ve vodě se děti učily 
základní plavecké dovednosti a případně i odbourávat 
jakési obavy či strach z vody.  Učily se první plavecké styly, 
skoky do vody, splývání a správné dýchání. Zároveň si 
užívaly spoustu zábavy, protože jednotlivé dovednosti se 
děti učily hravou a zábavnou formou. Plavání nás moc 
bavilo. 
 
Velikonoce v MINIZOO 

V předvelikonoční době jsme zavítali do Opavy na 
velmi pěknou akci Jarní lidové zvykosloví aneb 
Velikonoce v MINIZOO, kterou pořádalo Středisko 
volného času v Opavě.  Přivítala nás a po celou dobu 
programu slovem provázela paní ředitelka Soňa, 
představila nám dětský folklorní soubor Úsměv a 
cimbálovou muziku žáků Základní umělecké školy v 
Opavě. Povídala nám o velikonočních zvycích, které 
odedávna patřily k Velikonocům, o názvech dnů ve 

velikonočním týdnu nebo o názvech nedělí před Velikonocemi, taky o 
tancích a lidových zvycích, které k jaru patří – např. vynášení Mařeny. 
Velmi se nám líbili tanečníci a tanečnice v krojích, kteří nám zatančilili 

lidové tance z Opavska, a k tomu 
pěkně hrála cimbálová muzika. 
Příjemné dopoledne pokračovalo 
prohlídkou MINIZOO.  Závěr 
dopoledne patřil 
nejtradičnějšímu zvyku – pletení 
pomlázky. 
 
 
 

Divadla v MŠ nás provázely několikrát během školního roku. Pohádky jsou to, co máme 
opravdu rádi a proto jsme se vydali do Loutkového divadla v Opavě na představení Z 



 

Pohádky do pohádky – kde jsme shlédli 5 známých pohádek, ale opravdu netradičně 
zahraných s neobvyklými pomůckami a rekvizitami. Byl to opravdu krásný zážitek. 
 

Úžas a překvapení bylo veliké, když jsme se vrátili z 
divadelního představení Z pohádky do pohádky a 
čekal nás v MŠ dárek – „Motýlí zahrádka“ a v ní živé 
housenky motýlů Babočky bodlákové. Účelem tohoto 
pokusu bylo ukázat dětem jednu z nejúžasnějších 
přírodních proměn hmyzí říše- metamorfózu. Přímo 
před očima 
zvídavých dětí i 
dospělých jsme 
pozorovali vývoj a 

přeměnu housenek až po překrásné barevné motýly. 
Zahrádka také obsahuje plastový model, který názorně 
ukazuje všechna stádia, kterými motýl prochází. Celé 
pozorování trvalo asi 3 týdny. Vše jsme důkladně 
pozorovali a po důkladném prozkoumání vypustili motýlky 
do přírody. Děkujeme paní Silvii Macáškové – paní 
veterinářce, která nás celý minulý rok provázela světem 
zvířat. 
 
Oslavili jsme také Svátek Matek a nově i Den otců. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česko – polský projekt 

Naše děti se velmi těšily na netradiční 
zahraniční návštěvu.  Ukazovali jsme si 
vlajku Polska a České republiky a 
povídali jsme si o tom, že můžeme mít 
kamarády i v jiných zemích, i když mají 
jinou řeč a jiné zvyky. Čekalo nás 
dopoledne společné zábavy a 
výtvarného tvoření. Dětem se velmi 
líbilo tvořit z kinetického písku a také 
malovat na bublinkovou folii nebo na 
vázičku. Děti spolu se poznávaly a 
skamarádily se. Vzpomínky na toto 

setkání jim připomínají trička, které děti dostaly na památku. 
 
 



 

Závěr roku - školní výlet, Rozloučení 
s předškoláky, noční dobrodružství 
v MŠ. 
V letošním roce jsme také přijali do naší 
MŠ 3 nové kamarády z Ukrajiny. Snažili 
jsme se vytvořit jim co nejlepší 
kamarádské prostředí a poskytnout 
pomoc a porozumění v jejich nelehké 
situaci.  
 
Zapsala vedoucí učitelka Jana Popková. 
 
 

 
 

Ze všech aktivit pořizují mateřské školy fotografie a 

aktuality na: www.zsmsopavakomarov.cz 

 

 

 

 

http://www.zsmsopavakomarov.cz/


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-PODVIHOV  
Školní rok začal velkými změnami. V budově 
mateřské školy probíhala od září 2021 celková 
rekonstrukce, která trvala během celého školního 
roku. Proto jsme se v srpnu přestěhovali do 
náhradních prostor Obecního úřadu městské části 
Podvihov. Ze zasedací místnosti se stala herna. 
Pracovna se vytvořila ze šatny hasičů. Děti se 
převlékaly v archivu a kancelář pana starosty se 
proměnila 
na jídelnu. 

Místnosti byly menší, částečně jsme provedli 
úpravy vycházející z bezpečnosti dětí a 
přizpůsobili jsme prostřední tak, aby odpovídalo 
požadavkům dětského kolektivu. Organizace 
byla také z těchto důvodů složitější.  
Po celý školní rok jsme neměli k dispozici 
zahradu, ale využívali jsme okolní louky, lesy a 
obecní dětská hřiště. V zimním období jsme 
cvičili v obecním sále a navštěvovali jsme 
tělocvičnu v ZŠ Opava-Komárov.  
 
Robotika v MŠ 

Začali jsme  pracovat s novou pomůckou - interaktivní 
roboti – berušky. U  dětí se rozvíjelo logické myšlení, 
prostorová orientace, základní matematické 
dovednosti a základy programování, opakování 
geometrických tvarů, barev a počtu. Postupně se také 
děti učili ovládání přes tablet a volbu kroků přes 
čtečku.  
 
 
 

Děti a příroda 
Naše mateřská škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvíjení 
kladného vztahu k přírodě. A proto probíhal celoroční projekt 
„Rok stromů“. Děti se v září seznámily se skřítkem, kterého 
pojmenovaly Stromajda a s ním  poznávaly nejen stromy 
v okolí MŠ a v lese, ale byla to cesta plná zážitků a poučení. 
 Na podzim si děti z ovoce a zeleniny kuchtily zdravá jídla. Se 
skřítkem se vydaly do lesa a plnily spoustu úkolů. Nechyběl 
sběr hub.  
V říjnu jsme se vydali na výlet do Minizoo s tématem  

,,Naši dravci".  
Další vydařenou akcí byl animační 
program „Kam běžíš lištičko“ ve 
Slezském muzeu. 
Na jarní odemykání studánky jsme se 
vydali do Podvihovského Mlýnku.  
 
 



 

Jaro jsme strávili na louce, kde děti nejen hrály hry, ale 
také poznávaly bylinky, z kterých jsme vařili čaj. 
Nechyběla šipkovaná s úkoly a oslava Dne Země v lese. 
Lesem se také tradičně vydáváme do raduňského parku. 

 
 
 
Proběhl výukový program „Les a zvířátka v něm“, kde nás 
navštívila paní lektorka ze záchranné stanice Bartošovice. 
Zajímavé povídání zpestřila ukázkou hnízd ptáků, křídel, 
zobáků, ukázkou trofejí daňka, jelena, srnky a jejich srstí. 
 
Po delší době se konal v Opavě Den mláďat. A proto jsme 
se s nejstaršími dětmi vydaly na Školní statek. Děti si 
prohlédly mnoho hospodářských zvířat a jejich mláďata. 
Ale nejen to. Navštívily hasiče, policisty a       vojáky. Také 
ukázka dravců všechny velice zaujala.  
 
 

 
Děti a zdraví 
Pohyb patří ke každodenní aktivitě v MŠ. A 
my jsme se zapojili do projektu „Se 
Sokolem do života“. Díky tomu jsme získali 
plyšového sokolíka Pepíka a pro každou 
věkovou kategorie dětí pracovní materiály. 
Pro každé dítě byl připraven pracovní sešit 
na rozvíjení jemné motoriky. K tělesným 
aktivitám jsme také využívali tělocvičnu 
v ZŠ Komárov, která nám poskytuje nejen 
prostor, ale hlavně spoustu cvičebních nářadí a náčiní. Zimní olympijské hry, to byla další 
akce, která proběhla v tělocvičně. 

 
Děti a společnost 
S dětmi jsme během 
školního roku často 
navštěvovaly Opavu a 
okolí, kde jsme se 
zúčastnili těchto 
aktivit. 
 
Jízda na koloběžkách na dopravním hřišti v Malých Hošticích 
Galerijní animace k sochám Michala Trpáka v Dvořákových 
sadech 
Návštěva Knihovny Petra Bezruče 
Velikonoční prohlídka zámku v Raduni 
Edukační program „Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka 
Buriana“ - Památník Petra Bezruče 
 
Pravidelné setkávání předškolních dětí v ZŠ Opava-Komárov 
„Odemykání 1.třídy“ 



 

Děti a svět kolem nich 
Divadlo Beruška  a divadlo Letadlo 
Drakiáda  
Mikulášská nadílka 
Vánoční posezení u stromečku 
Bílý  den 
Maškarní bál 
Čarodějnický rej 
Vystoupení ke dni matek v obecním sále 
Den dětí na hřišti 
Pěší výlet do Raduně se spaním v MŠ a 

stezskou 
odvahy 
  
Preventivní program s Městkou policií Opava–„Pejsek Korálek“-
2. setkání 
- prostřednictvím krátkého pohádkového příběhu pejska Korálka 
se děti naučily základní pravidla chování ve městě, bezpečného 
pohybu v silničním provozu, co mají dělat, když se ztratí nebo jak 
se chovat k cizím pejskům, ale i ke svým domácím mazlíčkům. 
 

Výtvarné tvoření- prezentace na veřejnosti 
Výtvarná soutěž na téma 
„Požární ochrana očima dětí a mládeže“ 
 

Společná výtvarná práce ke Dni mláďat MSŠZe a VOŠ Opava  
 
Tvoření vánočních ozdob a focení u vánočního stromu v  
Obchodním domě Breda 
 
Zdobení velikonočních květináčů na Dolním náměstí V Opavě 

 
Za MŠ Opava- Podvihov zpracovala Bc. Jitka Beinhauerová 



 

 

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

 

 Ve školním roce 2021/2022 byla naše škola vybrána Českou školní inspekcí  
k testování žáků 5. ročníku z matematiky, jazyka českého a předpokladům k učení. Toto 
testování probíhalo téměř souběžně s testováním SCIO, které každoročně zadává Statutární 
město Opava. Výsledky žáků byly velice slušné. Potvrdily, že musíme zapracovat na logickém, 
matematickém a praktickém myšlení. Velmi potěšující výsledky pak měli kluci a holky 
v jazyce českém a anglickém.  

Ředitel školy děkuje velmi paní učitelce Mgr. Evě Machurové za vedení a výuku svých 
žáků, ale také za zvládnutí mnoha testů v podmínkách náhradního pracoviště na mobilních 
zařízeních.  

 

TESTOVÁNÍ ČŠI 
 

Detailní výsledky z jazyka českého: 84% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Detailní výsledky z matematiky: 61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Detailní výsledky dovednosti usnadňující učení: 63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TESTOVÁNÍ SCIO 
 

Testování SCIO probíhalo prakticky ve stejném čase jako testování ČŠI, 
tedy v květnu/červnu 2022. Žáci byli testováni z matematiky, jazyka českého, 
obecně společenských předpokladů a jazyka anglického, který jsme si 
přiobjednali, abychom měli výsledky úplné.  
Z výsledku vyplynulo, že kluci a holky měli průměrné výsledky v matematice a 
obecných předpokladech, podobně, jako většina škol v ČR. Potvrdilo se nám, že 
musíme zapracovat na logickém a matematickém myšlení u žáků, zařazením 
většího množství úkolů z praktického života, měření, porovnávání a dalších úkolů. 

  

Jazyk český  59 percentil     Matematika  46 percentil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk anglický A0   8%/ A1  59%/ A2 34%       OSP 47 percentil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 15 892 730,00 0,00 15 892 730,00 15 884 980,00 7 750,00

v tom:

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 15 892 730,00 0,00 15 892 730,00 15 884 980,00 7 750,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 11 415 435,00 11 415 435,00 11 415 435,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 75 064,00 75 064,00 67 314,00 7 750,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 402 231,00 4 402 231,00 4 402 231,00 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 0,00 0,00

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

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 - speciální pedagog, EU chůva 787 563 0 787 563 0

33063 Šablony II - speciální pedagog, EU chůva 779 782 0 779 782 0

33063 Šablony III - speciální pedagog, EU chůva 660 445 0 263 462

90002 SFŽP - vybudování zahrady 569 276 0 569 276 0

Zaměstnanci za IČ
Limit počtu 

zaměstnanců

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2021 

(stat.v. P1-04) 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF 25,7126 25,7126

z toho:           pedagogičtí pracovníci x 18,518

                       nepedagogičtí pracovníci x 7,195

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) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

výstavba v Podvihově 



 

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

334,23 0,00 135,39 469,62 469,62 140,51 74,35 6,35

0,00 0,00  

0,00 0,00  

27,00 5,00 32,00 32,00 118,52

221,14 30,87 252,01 252,01 113,96

86,09 99,52 185,61 185,61 215,60

0,00 0,00  74,35 6,35

734,98 0,00 -269,76 465,22 465,22 63,30 10,70 38,50

0,00 0,00  

30,00 -15,04 14,96 14,96 49,87 1,50 12,50

474,70 -231,68 243,02 243,02 51,19 5,70 16,00

213,48 -6,24 207,24 207,24 97,08 3,50 10,00

0,00 0,00  

0,00 0,00  

16,80 -16,80 0,00 0,00

1003,00 -849,15 153,85 153,85 15,34

0,00 0,00  

5,00 0,48 5,48 5,48 109,60

859,44 -55,86 -228,25 575,33 575,33 66,94 86,77 46,49

3,00 2,42 5,42 5,42 180,67

17,00 7,62 24,62 24,62 144,82

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

579,00 -275,91 303,09 303,09 52,35 86,77 46,49

0,00 0,00  

0,00 0,00  

11,00 0,20 11,20 11,20 101,82

30,00 6,00 36,00 36,00 120,00

13,58 1,42 15,00 15,00 110,46

150,00 30,00 180,00 180,00 120,00

55,86 -55,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00  

169,83 0,00 -25,26 144,57 144,57 85,13 57,12 23,74

0,00 0,00  57,12 23,74

169,83 -25,26 144,57 144,57 85,13

48,02 0,00 0,84 48,86 48,86 101,75 0,00 0,00

0,00 0,00  

48,02 0,84 48,86 48,86 101,75

6,34 -5,73 0,61 0,61 9,62

3,47 0,00 -0,58 2,89 2,89 83,29 0,00 0,00

0,00 0,00  

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 3,47 -0,58 2,89 2,89 83,29

           - školení a vzdělávání 0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

18,50 0,00 1,50 20,00 20,00 108,11 0,00 0,00

18,50 -18,50 0,00 0,00

20,00 20,00 20,00  

0,00 0,00  

719,60 -142,74 576,86 576,86 80,16

85,69 327,13 412,82 412,82 481,76

910,00 739,84 -776,94 872,90 850,39 93,45 0,00 0,00

0,00 0,00  

57,65 57,65 57,65  

800,00 660,45 -1196,99 263,46 263,46 32,93

100,00 -100,00 0,00

10,00 0,00 10,00 10,00

79,39 0,00 79,39 79,39  

439,89 439,89 439,89  

0,00 0,00

0,00 0,00  

22,51 22,51  

4898,10 683,98 -1833,07 3749,01 3726,50 76,08 228,94 115,08

v tom - spotřeba vody       

Účet - položky

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

501 Spotřeba materiálu  

v tom - potraviny

           - prádlo, oděv, obuv

           - knihy, učební pomůcky 

           - drobný  hmot. majetek

           - spotřeba materiálů ostatní

           - ostatní (léky - zdravo.materiál)

502 Spotřeba energie  

           - ÚT a ohřev vody

           - spotřeba plynu

           - spotřeba el. energie

           - pohonné hmoty a maziva

           - ostatní (Specifikovat)

513 Náklady na reprezentaci

           - náklady na práci s mládeží

511 O pravy a udržování

512 Cestovné

518 O statní 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

521  Mzdové náklady  (platy, OPPP)

v tom  - platy zaměstnanců

           - platy, O PPP (zam.-zahrady, hřiště)

           - LV

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 O statní náklady z  činnosti

v tom - pojištění (majetku, úrazové)

          - ostatní

538 Jiné daně a poplatky (kolky)

551 O dpisy dlouhodobého majetku

SFŽP - vybudování zahrady

respirátory, roušky, testy

Projekt přezhraniční spolupráce

Příspěvek MČ Podvihov

542 - jiné pokuty a penále

nedočerpání v položkách celkem

Náklady celkem

558 Náklady z  DDNM a DDHM

O statní nejmenované položky

v tom:

Šablony

Křížem krážem CZ/PL - dorovnání grantu

 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
(Doložit přílohy ze ZÚ 2021:  
List č. 4 náklady, List č. 5 výnosy, List č. 6 hospodaření školy s finančními prostředky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5

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

259,70 -30,91 228,79 228,79 88,10

0,00 0,00  

1,00 -0,03 0,97 0,97 97,00

0,32 0,32 0,32  

1003,00 -993,00 10,00 10,00 1,00

0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  234,01 116,06

0,00 0,00  

0,00 0,00  79,48 23,42

0,00 0,00  154,53 92,64

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

910,00 660,45 -809,45 761,00 761,00 83,63 0,00 0,00

0,00 0,00  

57,65 57,65 57,65

Náklady projektů: 0,00 0,00  

Šablony 800,00 660,45 -1196,99 263,46 263,46 32,93

100,00 -100,00 0,00 0,00

10,00 -10,00 0,00 0,00

439,89 439,89 439,89  

0,00 0,00  

0,00 0,00  

2173,70 660,45 -1833,07 1001,08 1001,08 46,05 234,01 116,06

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)

4898,10 683,98 -1833,07 3749,01 3726,50 76,08 228,94 115,08

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)

2 724,40 -0,01 2747,93 2725,42 100,04 5,07 0,98

HČ-

dotace od 

zřizov.

HČ-

dotace od 

zřizov.

22,51 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 %

57,65 57,65  

800,00 -536,54 263,46 32,9325

10,00 0,00 10,00 100

439,89 439,89  

0,00  

810,00 0,00 0,00 -39,00 771,00 95,18519

Příjmy ze stravného

Úroky

Použití rezervního fondu do výnosů

 Výnosy 

Hlavní činnost Doplňková činnost

a

Příjmy ze školného

Použití fondu investic do výnosů

Použití fondu odměn do výnosů

O statní příjmy z vlastní činnosti

v tom: 

 - kroužky

 - pronájmy tělocvičny+učebny

O statní příjmy z jiných zdrojů

SFŽP - vybudování zahrady

Příspěvek MČ Podvihov

Projekt přeshraniční spolupráce

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

respirátory, roušky, testy

Šablony

Příspěvek MČ Podvihov

SFŽP - vybudování zahrady

Celkem

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6

Hospodářský výsledek 
v Kč, na 2 des. 

místa

22 514,49

977,25

23 491,74

0,00

23 491,74

0,00

23 491,74

4 809,84

Upravený hosp. výsledek včetně transferu 28 301,58

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

v plné výši

2 747 930

177

15 525

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

813 918,46 23 491,74 0,00 813 918,46

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Fond investic 614 898,37 0,00 0,00 863 148,37

x x 0,00 x

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: HV je vyšš´než 5000 Kč z důvodu dodatečného uznání náhradního plnění.

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021

Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 

Ukazatel

Rezervní fond

Fond odměn

Převod z rezervního do investičního fondu

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

před rekonstrukcí ZŠ 



 

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

Oprava a údržba  Částka celkem 

Oprava podlahy  143 051 

Oprava notebooku 4 300 

Oprava splachovače WC 6 501 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Robotické hračky 10 000 

  

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

 0 

 
Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

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

 

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  

x     

některé náhradní třídy 

 Mimorozpočtové zdroje 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty    

sponzoři Dar MČ Opava Komárov 10 000 10 000 

ostatní Příspěvek na vydání knihy (ÚMČ) 62 000 62 000 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků 
(dětí) 

pedagogů 
ostat
ních  

X     



 

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

 

 
 

Název projektu 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

státní fondy SFŽP – vybudování zahrady 439 890 439 890 

programy EU    

projekty KÚ MSK    

projekty MŠMT Šablony III 660 445 263 460 

jiné projekty    

 

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) 

SDH Opava-Podvihov Ukázka hasičských aut, seznámit děti s prací a důležitosti 
tohoto povolání 

24 

Městská policie Opava Projekt „Pes Korálek“-seznámení dětí s chováním ve 
městě, bezpečnost pohybu v silničním provozu 

20 

Recyklohraní a Asekol sběr elektroodpadu  68 

Slezské divadlo Opava divadelní představení  12 

Městská policie Opava dopravní akce 55 

Deskoherna Vrtule projektový den 29 

Farnost Komárov výuka na faře 13 

Lesy ČR lesní pedagogika 29 

ZŠ Riegrova aktivity pro učitele, aktivity pro žáky 12 

ZŠ Labyrint, ZŠ Vávrovice pronájem a zapůjčení tělocvičny 50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekonstrukce ZŠ 



 

Část XV. 
Závěrem 

 

 Školní rok 2021/2022 byl z pohledu ředitele a vedení školy jedním z nejnáročnějších školních 
roků, který byl ovlivněn mnoha vlivy. Především velkou rekonstrukcí budovy základní školy 
v Komárově  a současně podobně velkou rekonstrukcí budovy mateřské školy v Opavě 
Podvihově. Obě v celkové hodnotě cca 62 000 000 Kč, obě z celkovým vystěhováním osob i 
majetku. Přestěhování žáků a dětí do mnoha jiných objektů, jejich vybavení a obsluha, 
přinášela mnoha nenadálá rozhodování a změny. Velice významně, alespoň v první polovině 
roku, byl školní rok i nadále ovlivňován covidou epidemií, která však doznívala a spolu s ní i 
opatření. Tuto negativní věc však vystřídala mnohem horší a tou je, i v současné době, válka 
na blízké Ukrajině. Tato nepříjemná záležitost způsobila příliv ukrajinských občanů do ČR a 
ukrajinských dětí do ZŠ a MŠ. 
 

 Díky velkému množství úkolů v daném roce, zůstávají některé aktuální úkoly, které budeme 
aktuálně plnit\: Snahou i do budoucna bude ve větší míře propojit školu s on-line systémy 
(edookit), zapojit polytechniku a všestranné činnostní a dovednostní aktivity a věřím, že se 
nám v letech následujících podaří také vstoupit do obsahu našeho Školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) a pokusíme zapracovat změny směřující k využití nových trendů a poznatků 
– IT, clil, badatelství a polytechnika.  

 

 V době přípravy Výroční zprávy za 
školní rok 2021/2022 jsou již 
dokončeny všechny práce na 
rekonstrukcích obou budov ZŠ 
Komárov a MŠ Podvihov a školní život 
se přestěhoval do opravdu skvělých 
podmínek, čímž byl  splněn opravdu 
dlouhodobý úkol, který byl dlouho 
odkládán, ale nakonec se zdařil!!  Právě 
nová výstavba nám všem, i 
následujícím generacím, přinesla nové 
možnosti. Vybavení obou budov je velkorysé a děkujeme Úřadům městských částí Komárov a 
Podvihov a zřizovateli Statutárnímu městu Opava za finanční podporu a velkou investici. O 
tom však bude již až Výroční zpráva za rok 2022/2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLAHOPŘÁNÍ a PODĚKOVÁNÍ  
 

Blahopřejeme všem našim odcházejícím „páťákům“ hodně štěstí, aby se Vám v životě dařilo a 
měli jste radost ze všeho svého konání. Přejeme vše dobré!!  Paní učitelce Mgr. Evě Machurové 
patří poděkování za dobrou přípravu dětí i v nelehkých podmínkách! 

 
 
Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům ZŠ a MŠ za jejich 
aktivitu a práci, za obrovské úsilí při zajištění přípravy, zabydlení, 
organizaci  a hlavně činnost při využívání zapůjčených prostor, a 

to bez úrazů. Současně patří veliké díky za podporu a spolupráci Úřadu 
městské části Opava-Komárov v čele se starostou Ing. Lumírem Měchem a 

technickým zaměstnancům ÚMČ Komárov, partě Oldy Říčného, ÚMČ Opava – Podvihov v čele 
s panem starostou Zdeňkem Hozou, OÚ Nové Sedlice a Statutárnímu městu Opava, Odboru 
školství a Odboru investic za podanou pomocnou ruku a spolupráci. Zde bych rád vyzvedl velkou 
pomoc a aktivitu pana Ing. Martina Chalupského z Odboru investic a architekta pana Ing. Petra 
Mlýnka, velké poděkování.  
       
Veliký díky patří rodičovské veřejnosti za působení v nesnadné době, za stálého převádění dětí na 
mnoha místa, při výuce dětí, mnohdy i doma – VELIKÉ DÍKY!! Klubu rodičů, přátel a dětí školy za 
pomoc při realizaci mnoha aktivit,  především panu Kamilu Skřečkovi, panu faráři Adamu Malkovi 
a farnosti Komárov, Místní akční skupině MAS Opavsko, všem spolupracujícím složkám“ TJ Orel, 
SK Komárov, SDH Komárov a za dary a přízeň všem sponzorům, dárcům a přátelům. 
 

Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 zpracoval se svými spolupracovníky (zástupce 

ředitele, učitelé, ekonom, vedoucí pracovišť: Bc. Eva Murová, Bc. Jitka Beinhauerová, Jana Popková,  Bc. Zuzana 
Šteyerová, Ing. Miluše Horáková). 

 
V Opavě – Komárově dne 10. 10. 2022                            

         
    _________________________________ 

        Mgr. Tomáš Weicht       
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