
 1 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY  

OPAVA-KOMÁROV 
příspěvková organizace 

 

za školní rok  

2020/2021 
 

 

 

 

      

                  

Opava            Komárov      Podvihov          Nové Sedlice  

 

 

 



 2 
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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.c

z 
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. Miroslav Dobruš 

Školní prevence: Mgr. Tomáš Weicht  

Školní logoped: Mgr. Ivana Weichtová 
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Charakteristika organizace: 
 

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.) a třemi mateřskými školami ve třech obcích 

Komárov, Podvihov a Nové Sedlice. Organizace zajišťuje 

předškolní a základní školní vzdělávání a výchovu, zájmovou činnost a současně výdej 

stravy. Součástí naší organizace je pět výdejen stravy, ve všech budovách, vzájemně  

odloučených pracovišť. Celková kapacita organizace je 221 dětí a žáků. 

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

nejbližšího okolí obecní zastupitelstva ve všech třech obcích. 

 

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-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 OPAVA-PODVIHOV 

Jednotřídní mateřská škola je odloučeným  pracovištěm 

ZŠ Komárov. Je umístěna v přízemní budově, typu 

rodinného domku u hlavní komunikace, uprostřed obce. 

Prostorové podmínky jsou pro daný počet velmi dobré, 

prostor je členěn do koutků a umožňuje hry dětí 

v malých skupinkách. MŠ disponuje prostornou, 

prosvětlenou hernou s dostatečným množstvím 
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konstruktivních stavebnic, hraček, knih, didaktických pomůcek. Tato místnost během 

dopoledne využíváme k pohybovým aktivitám. Další samostatnou místností je třída a 

malá herna, která je zároveň i ložnicí. Poslední místností je oddělená jídelna, kde se děti 

stravují. Školní zahrada v přírodním stylu je součástí MŠ a tvoří ji menší oplocený 

pozemek. V roce 2021 plánujeme celkovou rekonstrukci budovy a následně také 

zahrady.  
 

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. 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 
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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. 

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 
 

Základní škola Opava –Komárov s 1 – 5.roč. 

ZŠ s kapacitou 100 žáků.   Budova školy se 

nachází uprostřed obce Opava-Komárov. Obec 

je městskou částí města Opavy s dostupností 

městské hromadné dopravy (MDPO), meziměstské autobusové a vlakové dopravy (ČD). 

Ve školním roce 2020 - 2021 pracovalo v naší ZŠ 12 zaměstnanců, z tohoto počtu 

8 je pedagogických.  

Základní škola má ve výpůjčce, v rámci projektu ROP, veřejnou tělocvičnu, díky 

které škola zaměstnává také správce haly a zaměstnance úklidu.  

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. 

Učitelé a žáci se společně podílejí na účelné a estetické výzdobě školy, která 

přispívá k pozitivnímu klimatu. Kladný vztah ke vzdělávání je podporován 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, interaktivních 

tabulích, diskutují o učivu, mají k dispozici školní 

příruční knihovnu s encyklopediemi. Pedagogové se 

účastní dalšího vzdělávání, ke svým přípravám 

využívají množství odborné literatury a tisku, 

současně s různými katalogy forem práce, k činnosti 
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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 a olympiád.  

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  

 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 až čtyři dyslektičtí asistenti, žákům 

s poruchami učení a chování a žákům se somatickými poruchami je věnována 

individuální péče ve vyučování, žáci se bez větších problémů zařazují do školního 

kolektivu. 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. 

http://www.didakta.cz/
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Organizačně, pro vedení kroužků jsme založili „Volňásek“, centrum zájmových činností. 

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, s místním pediatrem a 

všemi podniky a firmami 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 spolupracujeme s firmou 

Laktea. Realizujeme pobytové projekty s podporou SFŽP. 

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. 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je součástí základní školy. K dispozici má dvě menší herny v budově 

školy a stále má k dispozici 1. patro obecního domu – hasičské zbrojnice, která je 

vzdálena 200m od budovy ZŠ. ŠD tvořena dvěma odděleními s max. kapacitou 50 žáků. 

Ve ŠD pracují dvě vychovatelky, z nichž jedna pracuje na částečný úvazek. Současně 

využívá tělocvičny a multifunkčního obecního hřiště u školy. 

 

Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program  

Škola v Evropě, Evropa ve škole 

Č.j: ZMSKo 94/2013 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program  

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 18 16,45 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 5 

4 1,3 
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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 2.roč PgF Ostrava  1.-5.roč. (VŠ) 

Mgr. Kateřina DUMBROVSKÁ -tř.uč.3.roč. PgF Hradec Králové (VŠ) 

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

Mgr. Eva MACHUROVÁ – tř. učitelka 4.roč. PgF Ostrava  TV (VŠ) 

Mgr. Jana HRÁDKOVÁ– tř. učitelka 1.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 – zástupce ředitele školy, učitelka 

pověřená ved. MŠ 

SPgŠ Krnov  

UP Olomouc –šk. management 

Bc. Jitka BEINHAUEROVÁ–učitelka pověřená 

vedením   MŠ Podvihov  

SPgŠ Krnov, PgF Olomouc 

     Jana POPKOVÁ - učitelka pověřená vedením MŠ 

Nové Sedlice 

SPgŠ Krnov 

     Olga SEDLÁČKOVÁ – učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 

     Nikol MRUSKOVÁ – učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 
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     Karolína KONEČNÁ -  učitelka MŠ Podvihov SPgŠ Krnov, VOŠ Ostrava 

       Jana NOVÁKOVÁ – učitelka MŠ Nové 

Sedlice 

SPgŠ Krnov 

  Mgr. Kamila ONDERKOVÁ – učitelka MŠ Komárov PgF Ostrava 

      Zdena KROCHOTOVÁ - učitelka MŠ 

Komárov 

SPgŠ Karlovy Vary 

Bc. Saskia CÁHLÍKOVÁ– učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov 

      Lenka DOBIÁŠOVÁ - 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 

 

 
 
 

  
 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské 

školy 

a) Základní škola 

b) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2020 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků nepatřících 

do spádového 

obvodu školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 

2021 

100 1 26 2 17 1 

 

c) Mateřské škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2019 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2020 

Počet 

volných 

míst 

      

28 1 26 4 1 2 

65 3 61 19 3 1 

28 1 21 6 1 4 
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Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenání

m 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 17 17 0 - 

2. 12 12 0 - 

3. 13 12 1 - 

4. 15 12 2 - 

5. 11 9 2 - 

Celkem za 1 st. 68 68 5 - 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování:  0 

c) Celkový počet neomluvených hodin:     0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝCHOVY 

aneb 

další školní „podivný“ rok v ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
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Již předchozí školní rok 2019/2020 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.  

Přestože rok 2020/2021 začal, dá se 

říci, běžnou výukou, díky druhé vlně covidové 

pandemie, došlo již v říjnu k dalšímu a velmi 

dlouhému uzavření školy, uzavření školní 

družiny, zrušení zájmových kroužků a v jarním 

období dokonce došlo k uzavření mateřských 

škol.  

Opět byla zavedena distanční on-line 

dálkové výuky. Přestože se již všichni učitelé 

naučili učit on-line, doplnili jsme i technické 

vybavení, bylo opět potřeba naprosto změnit 

styl výuky, styl přípravy na vyučování, styl 

vedení školy a obecně byl na celou populaci 

vyvíjen těmito podmínkami obrovský tlak, který 

přinášel řadu životních komplikací všem 

zúčastněným: žákům a jejich rodičům, učitelům 

a zaměstnancům školy. Na tomto místě bych 

chtěl opravdu z celého srdce hodně 

poděkovat rodičům za domácí výuku, žákům 

za výdrž a všem učitelům a vychovatelkám 

za jejich práci v době distanční výuky. Vím, že toto období nebylo bez chyb, ale 

vzájemnou tolerancí a spoluprací jsme jej dokázali překonat. Období to bylo velice 

komplikované a především trvalo velmi dlouho, téměř 7 měsíců.  
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Na vedení školy byl 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, úkolů bylo přesouváno a 

odkládáno, např. projekt EU OP VVV – Šablony II. a jejich následné plnění bylo umožněno 

s vládními podmínkami a úpravami až od května 2021, čili dva měsíce před koncem 

školního roku, po návratu žáků do školy.  

V průběhu on-line výuky jsme vyučovali výuku vedli pomocí internetové 

výukové aplikace Microsoft TEAMS, pomocí emailů a nových funkčních webových stránek 

www.zsmsopavakomarov.cz. Někteří učitelé vyučovali ze školy, kde měli ideální technické 

podmínky, jiní z domova. Každý dle svých možností a rodinné situace. Opět jsme žákům a 

rodičům zapůjčili veškeré technické vybavení – 25 notebooků. Učitelé využívali týdenních 

plánů, které pravidelně sdíleli na webových stránkách a stále „zavěšují“ do svých tříd. 

Posílali pracovní listy, návody k pracovním dovednostem a zdá se, že dálková výuka 

probíhala úspěšně.  

Někteří žáci se také zapojili do nabídnutých on-line vedených dálkových 

dovednostních her, spolupracující organizace TOM KADAO. Některé hry v okolí školy také 

vedly vychovatelky školní družiny.  Žákům a jejich rodičům jsme nabídli mnoho možností 

a produktů, které jsme dostali ZDARMA k dispozici od firem, s kterými spolupracujeme a 

od kterých odebíráme tyto produkty ke vzdělání mj. nakladatelství učebnic Fraus, Silcom 

on-line výuka Didakta apod. Své nezastupitelné místo mělo zcela jistě vysílání České 

televize UčíTelka, ČT EDU, které žáci měli možnost sledovat.  

Přesto nemůže plně nahradit lidský kontakt a přítomnost žáků ve škole. V tomto 

dálkovém přístupu všem chyběl vzájemný kontakt, komunikace, školní a mimoškolní 

aktivity, participace a spolupráce 

na činnostech. Přestože jsme byli 

společně v kontaktu, vzájemné 

setkávání chybělo oběma 

stranám. O to raději jsme se, po 

téměř sedmi měsících, v dubnu, 

společně ve škole setkali, 

bohužel v omezené míře, bez 

školních výletů a mnoha dalších 

aktivit. 

I přesto se nám 

podařilo v závěru roku 

uskutečnit mnoho různých 

zajímavých aktivit, především 

však byly zrealizovány všechny 

aktivity EU projektu OPVVV – Šablony II. 

http://www.zsmsopavakomarov.cz/
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Mimo výuku samotnou a covidové období, doprovázené neustálým testováním 

žáků i učitelů, očkováním zaměstnanců a karanténami žáků či zaměstnanců, vedení školy 

řešilo velké výzvy: výstavbu nové budovy základní školy a společně s ní také 

kompletní rekonstrukci budovy mateřské školy v Podvihově.  

V závěru roku, prakticky po celý měsíc červen, řešili učitelé a zaměstnanci školy 

přestěhování všech pomůcek, nábytku, archivu, skladu učebnic a veškerého vybavení do 

náhradních prostor, ať už v přístavbě školy, skladu v Opavě nebo postupně obydlovaných 

nových místech v obci: v Obecním domě, ve farní vile, v obecní hasičárně či tělovýchovné 

jednotě na hřišti v Komárově. Po dlouhých 18 letech byla schválena celková rekonstrukce 

základní školy ve výši 36 miliónů  korun.  

Letní školní prázdniny tak byly pro vedení školy velmi pracovní. Nejenže bylo 

zapotřebí zorganizovat kompletní zajištění rekonstrukcí, ale také byla v běhu ještě 

organizace čtyř týdenních letních kempů pro děti, které vyhlásilo MŠMT na podporu 

doučování a socializace  dětí. Podařilo se nám uspořádat aktivity pro 64 zájemců, nejen 

z naší školy, ale také dětí z Opavy a okolí. Opět ve spolupráci s vedoucími TOM KADAO 

Opava 
 

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY  ZŠ  
ve školním roce 2020/2021 

 

Již od září 2019 využívá ZŠ ke svým činnostem finančních prostředků, získaných 

z dotačního titulu EU OP VVV = Šablony II. Tento projekt velmi výrazně ovlivňuje dění ve 

škole. Splnění jednotlivých šablon, bylo z důvodu covidových opatření odkládáno a aktivity, 

které jsme neudělali ve šk. roce 20219/2020 a září 2020, jsme museli přeložit na období po 

znovuotevření školy (květen-červen 2021) nebo je praktikovat nepohodlně distančně.  

Navíc většina aktivit nemohla být ani v běžné podobě realizována a již nebyly ani otevřeny. 

Týká se to např. AŠSK a ligy sportu, nebyl organizován lyžařský kurz, neproběhlo testování 

SCIO ani šetření ČŠI, zasraveny byly ekologické a sběrové aktivity, neproběhla výuka 

plavání a bruslení, pořádána nebyla škola v přírodě,  neuskutečnili jsme vánoční koncert, 

zrušeno bylo Odemykání 1. třídy pro předškolní děti, podobně také Slavnost Slabikáře, 

páťáci neodjeli na tradiční exkurzi do Prahy a ve výčtu zrušených aktivit bychom mohli 

pokračovat.  

 

ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV II. do roku 2021 aneb „ŠABLONY II“  
dvouletý projekt v rámci Výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

-Šablony pro MŠ a ZŠ I   reg. č. 

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013693 
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Podařilo se nám, nejen využít celou získanou částku 1 243 482 Kč, ale také dokončit 

všechny zamýšlené šablony. 

Zcela na úvod školní roku se všichni učitelé zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogů – 

společné vzdělávání tzv. sborovny v oblasti badatelské výuky, polytechnické výuky a 

robotiky, někteří učitelé využili  nabídky vzdělávacích kurzů, ať už v oblasti výuky cizího 

jazyka, aktivně jsme doučovali žáky s výukovými obtížemi, uskutečnili jsme výuku s IT 

odborníkem a především se nám v prosinci podařilo zakoupit 20 nových tabletů v rámci 

dvou šablon ICT ve výuce, uspořádali jsme všechny projektové dny ve škole i mimo 

školu v ZŠ, ŠD i MŠ, kterých bylo celkem 12,  od dubna jsme ještě otevřeli badatelský 

klub, scházel se i čtenářský klub a činnost obnovil i klub deskových her. 

V době vzniku této Výroční zprávy za šk. rok 2020/2021 jsme uzavřeli veškeré šablony 

a do konce měsíce října 2021, musí vedení školy ukončit projekt Závěrečnou zprávou.  

Současně jsme však již v dubnu roku 2021 podali další dotační žádost EU OP VVV  - 

Šablony III., která nám byla schválena a od 1. 9. 2021 již využíváme nové finanční 

prostředky, nového dotačního titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové dny ve škole a mimo 

školu 
 

Do vesmíru s mobilním planetáriem  

Žáci 5. ročníku, ale dalších tříd, ale v rámci aktivit školní 

družiny navštívili mobilní planetárium, které jsme nechali 

postavit ve školní tělocvičně. Dozvěděli jsme se vše, o naši 

sluneční soustavě, planetách,  v pracovních listech jsme 

odpovídali na otázky, jejichž odpovědi jsme získali při 
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pozorování. Projekt vedly: Ing. Jana Sodomková, Mgr. Eva Ballová. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chov a pěstitelství v zemědělství 

Projektový den v 1. Zemědělské v Brance u Hradce nad Moravicí, návštěva 3. a 4. ročníku 

v živočišné i rostlinné výrobě.  

Projekt vedla paní učitelka Mgr. Katka Dumbrovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak a co dělá včelař? 
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Návštěva školního statku v Opavě. Žáci v PC vyhledávali veškeré informace o včelstvu a 

složení stavby těla včel. V geometrii jsme využili učivo o plástech a jejich vzhledu ke 

konstrukci šestiúhelníku, kdy žáci rýsovali přesný včelí plást. Vyzkoušeli si pomůcky a práci 

včelaře, o které se dozvěděli vše podstatné. Projekt vedla paní učitelka Mgr. Eva Ballová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den se Slabikářem 

Tajemná komora s pokladem, tedy se 

Slabikářem, a získání sedmi klíčů k jejímu 

odemčení. 1. hodina, motivace, rozdělení do 

skupin, zadání prvních úkolů a jejich plnění, 

2. a 3. hodina plnění dalších úkolů, 4. hodina, 

odemykání komnaty, rozdávání Slabikářů a 

listiny Pasování na čtenáře a pak následovala 

sladká odměna v podobě závinu. Za každý 

splněný úkol příslušel jeden klíč. Přiřazování 

psacích a tiskacích tvarů písmen, slabik 

k obrázkům, vyhledávání písmen na 

barevném pozadí, postřehování slov, sklad slabik do jednoduchých slov, zapamatování si, co 

nejvíce obrázků,  hranice slov. Projekt vedla paní učitelka Mgr. Jana Hrádková. 

 

Škola v lese, les ve škole 

Lesní vycházky, připomenutí bezpečného pohybu v lese. Snos informací o lese ze zkušeností 

dětí. Zážitkové učení, teoretické i praktické poznání lesa, les jako vzácný ekosystém. Význam 

ochrany lesa. Lesní pedagogika s lesníkem.  
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 povídání v komunitním kruhu (ukázka větviček 

jehličnatých stromů, seznámení s prostředím, 

zkušenosti dětí) 

 praktická ukázka paroží a rohu lesních zvířat 

spojená s jejich hledáním 

 bosá chůze po „pocitovém“ chodníku 

 praktická ukázka a povídání a následné 

vyhledávání jednotlivých druhů dubu, pojmy: 

plod, list, kmen  - výstup byl pracovní list 

 hledání pokladu  

Projekt vedla paní učitelka Mgr. Věrka Koníková 

Návštěva Arboreta  

Seznámení se s Arboretem Nový Dvůr ve 

Stěbořicích s bohatou dendrologickou 

sbírkou Dřevin pěti světadílů. Snaha 

dětem přiblížit a doplnit botanické a 

zoologické téma obsažené v RVP „Člověk 

a jeho svět pro žáky prvního stupně ZŠ. 

Žáci slyšeli obsáhlý a poutavý botanický a 

zoologický výklad a na vlastní oči viděly 

bohatou dendrologickou sbírku dřevin 

pěti světadílů, spatřily tak rostliny vřesovišť, rašelinišť. Projekt vedla paní učitelka Mgr. Katka 

Dumbrovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s hudbou a hudebními nástroji 



 18 

Za  účasti učitelů a žáků ZUŠ Opava, den strávený ve společnosti všech druhů hudebních 

nástrojů. Žáci se dozvěděli mnoho hudebních stylech, hudební nauce, skladatelích a 

seznámili se s hudebními nástroji a hlavně se zpívalo a hrálo. Projekt vedla paní učitelka Mgr. 

Eva Machurová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové dny školní družiny (více o nich v kapitole Činnost ŠD) 

 První pomoc se záchranářem 

 Vesmír s mobilním planetáriem  

 Školní družina v lese 

Zapojení IT odborníka do výuky a výuka s IT technikou 
V rámci běžné výuky, kdy jsme 

měli k dispozici v hodinách notebooky, 

které při distanční výuce byly zapůjčeny 

žákům domů, jsme využili služeb a 

přítomnosti pana Ing. Jiřího Jedličky. 

V průběhu vyučování, dle zvláštního 

rozvrhu 25 hodin, vstupoval do výuky 

všech pěti ročníků a po domluvě s třídním 
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učitelem, společně vyučovali na dané téma, dle týdenních plánů. Kluci a holky se učili 

systematicky používat a pečovat o mobilní zařízení, v našem případě notebook (tablet), Učili 

se psát na klávesnici, využívali aplikace, které mají běžně na interaktivní tabuli, seznámili se 

s nebezpečím internetu i praktickými ukázkami a skladby PC.  

 

Kluby – badatelský, čtenářský a deskových her 

 

Badatelský klub 

Byl otevřen, ale díky odchodu vedoucí 

klubu na mateřskou dovolenou a následně uzavření 

školy, byla jeho činnost pozastavena, ale 

v posledních třech měsících školního roku byla zase 

činnost obnovena pod vedením Barbory Adamové a 

kluci a holky tak mohli dál pokračovat v drobných pokusech, o které je velký zájem.  

 

Čtenářský klub 

Do čtenářského klubu se zapojili především děti 1. ročníku, které se sice číst teprve učili, ale 

díky němu se jejich dovednosti mohly zlepšovat snadněji. Povídali si s obrázky, 

dramatizovali, zkoušeli jazykolamy, ale také se snažili porozumět čtenému textu. Pod 

vedením paní učitelky Mgr. Jany Hrádkové uspořádali také Slavnost a den se Slabikářem. 

 

Klub deskových her  

Byl otevřen v rámci školní družiny, pod 

vedením paní vychovatelky Ing. Jany 

Sodomkové. Kluci a holky se postupně 

seznámili s mnoha zajímavými hrami, 

které nás běžně doprovázejí ve školní 

družině a výuce. Pomocí deskoherny se 

velmi jednoduše snaží pochopit pravidla, přijít věcem na 

systém a obecně rozvíjet logické myšlení.  

 

Výuka s rodilým mluvčím 
  V rámci výuky s odborníkem jsme vstoupili do 

spolupráce se vzdělávací agenturou Hello, která nám 

poskytla do výuky dva rodilé mluvčí: Edieho Senlunga a 
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Omara Nasera. Oba jsme zapojili průběžně do 3. – 5. ročníku a tato novinka žáky velice 

povzbudila. Nejen proto, že se do výuky dostal naprosto nový „cizojazyčný“ prvek, ale 

především mužský element. Také vyučující si jejich zapojení velice pochvalovaly. Díky této 

zkušenosti jsme se rozhodli pro tuto možnost spolupráce s rodilým mluvčím i v následujícím 

roce. 

 

ON – LINE DISTANČNÍ VÝUKA 

 Dlouhé měsíce vyučovali učitelky distančně. Mezi výukou ve škole a „doma“ je veliký 

rozdíl a jde o skutečně velmi náročný styl výuky, při kterém je nutností především 

bezproblémové vybavení, v dostatečném počtu,  rychlé internetové připojení a samozřejmě 

um zúčastněných na obou stranách. Nutno dodat, že oproti jarním měsícům předchozího 

školního roku 2019/2020, jsme se posunuli mnohem dále. Prakticky 100% žáků bylo 

připojeno k Microsoft Teams, kde již mnozí využívali i možnosti přidávání příloh a další 

možnosti, které jsme kdysi neovládali.. Pouze jeden žák byl vzděláván přímo fyzicky ve škole 

individuálně. Porady se vedly buď on-line nebo společně ve škole, pokud bylo povoleno.  

 Velkou roli v době distanční 

výuky hrály také dovednostní úkoly a 

zadávání různých činností, které mohly 

plnit i prakticky, ať už doma nebo 

venku. Nebylo nutné pořád sedět jen u 

monitorů počítačů, ale vyzkoušet si 

mnoho věcí také prakticky. Vznikaly tak 

pěkné výtvory a mnoho z nich děti a 

jejich rodiče zasílaly na fotografiích.  

Níže je možno shlédnout některé z nich. Bylo také zřejmé, že se mnoho děti těší zpátky do 

školy. 
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DALŠÍ 

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY ZŠ  
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Charitní sbírka pro 

Světlušku a život 

nevidomých 

Na počátku září jsme se opět všichni 

- celá škola, především však naše školní 

družina, zapojili do Sbírky pro Světlušku a 

po týdenní aktivitě ve školní družině a 

v mateřských školách, mohla paní Šárka 

Němcová, garant sbírky zaslat na fond Nadace Světlušky téměř 3 0000 Kč.  V rámci 

sbírkových dnů uspořádali vychovatelky nebo třídní učitelky „nevidomé aktivity“, ve kterých 

si s dětmi připomněly, že je potřeba si vážit vlastního zdraví a být šťastný, že nemusíme žít 

s handicapem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dopravní výchova                
 

Přestože byly prakticky všechny aktivity zrušeny, 

podařilo se ještě zajistit v závěru roku výjezd čtvrťáků na 

kolech na dopravní hřiště v Malých Hošticích. Velmi úzce 

spolupracujeme s Odborem školství města Opava, s 

Městskou policií. Čtvrťáci si tak ještě před odchodem na 

prázdniny 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 také 

podmínky odznaku Mladý cyklista. 
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Matematický Klokan 
  Tato oblíbená školní 

soutěž, zajímavých úkolů, byla 

oproti předchozímu roku, 

pořádána alespoň distančně a 

proto jsme všechny úkoly zaslali 

dětem on-line. Požádali jsme 

rodiče, aby skutečně nepomáhali, 

aby pouze dohlédli na poctivost 

při výpočtech.  Učitelé dohlédli 

na čas a po návratu dětí do školy 

jsme vyhlásili nejlepší luštitele 

v obou kategoriích Cvrček a 

Klokánek. Nejlepším řešitelem byla Klárka Skřečková. Museli jsme věřit, že vše dodrželi. I tak 

jsme byli rádi, že si kluci a holky zkusili vypočítat logické úkoly. 

 

Výchova ke zdraví 
Dbáme na 

zdravou organizaci a průběh 

všedních školních dnů – 

rozvrh hodin, zcela běžné je 

vyučování venku, procházkou 

či návštěvou „sousedů“. 

V teplejších dnech jsou u 

žáků oblíbeny přestávky před 

školou, kdy jsme také připravili zdravé svačiny, v rámci 

projektu Školní mléko a Ovoce do škol.   

 
 

Zápis do 1. třídy 
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Pro předškoláky jsme pořádali samozřejmě také zápis do 1. třídy, který měl 

ovšem zcela netradiční průběh a byl velkou novinkou. Poprvé, díky covidové situaci a 

uzavření školy, se celý zápis do 1. ročníku konal dálkově, tedy bez účasti dětí u zápisu. 

Z mého pohledu ředitele školy byly sice splněny podmínky zápisu, ale kluci a holky z MŠ – 

předškoláci byli velmi ochuzeni o svůj velký den a také celé rodiny s nimi. Zápis bývá velkou 

událostí, ke které mnohdy nepatří jen návštěva školy, ale také školní dárečky, rodinné 

posezení a povídání.  

 

Mikulášská 
Během podzimu 

byla škola uzavřena, pak se 

však náhled školy před 

Vánocemi otevřely a to nám 

umožnilo uspořádat 

oblíbenou prosincovou 

návštěvu Mikuláše, kterou 

jsme však nemohli uspořádat 

společně, ale „svatý muž“ 

postupně obcházel třídy a 

ptal se dětí na vše, co umí, 

co chtějí, jak se mají.  

Byl ti prima veselý den, ale další vánoční tradiční aktivity se již nekonaly a bohužel po 

vánočních prázdninách se školy opět uzavřely na dlouhé měsíce. 

 

Příprava rekonstrukce školy  2020/2021 aneb 

loučíme se starou školou 
Zřejmě nejsložitější aktivitou školy, která se stala na konci školního roku 

skutečnou výzvou a opravdu velkou zkouškou nervů, ale 

také spolupráce, byla příprava rekonstrukce školy, 

v podobě vyklizení školy, za plného provozu školy. 

Vedení školy dlouho připravovalo tuto náročnou událost, 

společně se starostou ÚMČ panem Ing. Lumírem 

Měchem. 

Učitelé, zaměstnanci, žáci a také někteří rodiče 

předvedli skutečně skvělý výkon. Před odchodem na 

prázdniny, nejenže jsme uskutečnili velké množství aktivit 

s žáky, ale současně jsme vyklízeli, balili, vyřazovali, 

odváželi, vše 

směřovalo k datu  1. 

7. 2021, kdy měla na 

adresu školy 

nastoupit 
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„vysoutěžená“ firma Fichna / Hudeczek – zhotovitel díla. Po 18 letech se snad dočkáme 

modernizace školy a její přizpůsobení novým trendům, které nám zajistí nové možnosti.  

Díky této obrovské události, jsme se dočkali nejen velkého množství práce, 

jednání a organizačních komplikací, ale také mnoha veselých a zajímavých událostí. Jednou 

z nich je jistě rozloučení se školou, kdy učitelé se svými třídami přespali ve škole, ale 

současně si mohli svou školu pomalovat a tak se starou školou rozloučit.  

 
 
 

ŠKOLNÍ Činnost 

DRUŽINY  2020/2021 

a zájmové aktivity 
    

 Pod vedením 

vedoucí vychovatelky Bc. 

Zuzky Šteyerové a 

vychovatelky Ing. Jany 

Sodomkové započala 

družina své celoroční 

fungování. Opět byla 

připravena nabídka zájmových kroužků, které v průběhu 

zahájily svou činnost, ale již v říjnu byla zastavena, díky 

uzavření škol a následně byla činnost zahájena až v květnu 

a ještě v omezeném režimu. 

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. 

Děti měly možnost relaxovat po vyučování 

v herně nebo ve školní třídě, kde také probíhají výtvarné a 

hudební činnosti, děti zde mohou hrát společenské hry nebo si 

číst. Odpoledne si zde mohou napsat domácí úkoly. Při pobytu 

venku soutěžíme na koloběžkách, ve skákání panáka, twister atd. 

Děti využívají okolí školy ke svým hrám. Využíváme dětské hřiště 
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s houpačkami a průlezkami uprostřed obce a velké obecní hřiště. Sportovní činnosti se 

uskutečňují také v tělocvičně - řízené i neřízené pod dohledem vychovatelek. Děti jsou vždy 

poučeny o bezpečnosti a chování. 

Děti začaly navštěvovat kroužky flétny, výtvarný, gymnastiky, keramiky, florbalu, 

sportovní a badatelský. 

 

Akce s využitím činností:  

Vzhledem k celosvětové 

pandemii nemoci Covid-19, byla 

škola a také školní družina 

dvakrát ve školním roce uzavřena. 

Vyučování a činnosti bylo 

zajišťováno distančně online a také v okolí školy, 

v Komárově, byly přichystány pro děti hry – Bingo, 

pokladové apod. Po návratu do školy byly činnosti 

družiny omezeny nařízeními vlády, proto se různě 

naplánované akce a soutěže mezi školními 

družinami nemohly konat. 

Přesto jsme v průběhu května a června 2021 

stihly uskutečnit Projektové dny ve škole i mimo 

školu v rámci EU OP VVV Šablony II.  

První pomoc se záchranářem 

Vesmír s mobilním planetáriem 

Lesní pedagogika 

Září – Den malování mandal – antistresové 

omalovánky, mandaly z korálků, Sbírka pro Světlušku 

Nadace Českého rozhlasu s výtěžekm cca 3000 Kč, 

nalepování Turnaje ve venkovních hrách (petangue, 

kroket, molki, panák, twister ….), Dramatizace a 

audiovizualizace ke Dni české státnosti  

Říjen – mezinárodní den hudby – hraní na 

různé hudební nástroje, od 14. října lockdown  

Listopad – výuka obnovena od 18. listopadu, 

halloween, dušičky – výroba dýní, podzimní 

dekorace, pouštění draků, kaštany a žaludy pro 

zvířátka  

Prosinec - Výzdoba družiny, Čtení vánočních 

příběhů – reflexe, Společné vyprávění o zimních 

svátcích (Martin, Mikuláš, Advent, Vánoce)  

Leden - Mezinárodní den památky obětí 

Holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti, zhlédnutí dokumentů, diskuse, Tři 

králové – omalování, krmení ptáčků, zvířátka 
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v zimě, Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech, Didaktické hry   

Únor - soutěže s přírodovědnou tematikou, proměny počasí, zimní spáči, výroba přání 

a srdíček ke svátku svatého Valentýna  

Březen – lockdown, uzavření škol  

Duben - Tvorba jarních dekorací, turnaje v tělocvičně, 

přednáška o první pomoci se zdravotníkem záchranné služby 

(v rámci projektů)  

Květen - Turnaje ve 

venkovních hrách, výroba 

dárků ke dni maminek, soutěž 

nejlepší hru Loutkového 

divadla, výroba abstraktních 

květin, etapová, dobrodružná 

hra ke dni otevírání studánek  

Červen – Projektový den 

mimo školu s lesníkem, 

celotýdenní minihry o ceny ke Dni dětí, turnaj ve vybíjené 

 

Prezentace akcí: nástěnka školní družiny, webové 

stránky školy, záložka školní družina. 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Šteyerová, vedoucí 

vychovatelka 

 

 
 
 

 
 

Prázdninové LETNÍ KEMPY = příměstské tábory  

2020/2021  
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         Využili jsme projektu MŠMT s názvem Letní kempy,  

         na podporu dětí po dlouhém přerušení výuky.  

         Přestože se jeví jako nadbytečné dotování stravy,  

         uspořádali jsme, ve spolupráci s vedoucími  TOM KADAO  

         Opava,  v době od 16. 7. – 6. 8. 2021  

         čtyři týdenní Letní kempy, které nabídly různé  

         motivační programy, výlety do širokého okolí,  

         rukodělné workshopy, deskohrátky, sportovní  

         zápolení, výtvarné techniky, logických pořadů a  

         mnoho dalších aktivit. 

          

         1. LK Piráti,   

          2. LK Výtvarka a 

Pohyb  

          3.  LK Cesty                                     

          4. LK Radost 

          Děkujeme 

vedoucím! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮBĚH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
 

U nás v mateřské škole v Podvihově 
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Vycházíme a tvoříme 

třídní plány podle ŠVP 

nazvaného „S květinkou do 

pohádky a zase zpátky“. 

Zařazovali jsme prvky 

environmentální výchovy. 

Důležitá byla kvalitní 

spolupráce s rodiči. Denní 

řád byl nastaven flexibilně, 

aby mohl umožnit 

organizaci činností dětí 

v průběhu dne a 

přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Vycházeli jsme ze zvolených témat, 

které jsme tvořivě doplňovali o nové nápady a úkoly. S dětmi pracujeme také 

ve skupinách, a proto jsme rozpracovali témata podle individuálních potřeb 

dětí dané skupiny. 

 

Od 1. 3.2021 do 9.4 byla MŠ uzavřena 

vzhledem k prevenci koronavirové 

epidemie. Stále jsme byli v kontaktu 

s rodiči a dětmi. Přes emaily jsme posílali 

pracovní listy, omalovánky a inspiraci na 

další aktivity. Vycházeli jsme z témat ŠVP. 

Předškolním dětem jsme posílali aktivity 

na každý den a také jsme se s nimi 

setkávali při online výuce. Tuto aktivitu 

hodnotili všichni kladně. My  

pedagogové, rodiče a také děti. Rodiče 

posílali fotky výrobků dětí a aktivit, které 

s nimi dělali. Také nosili výrobky a 

pracovní listy do schránky školy. 

Z výtvarných prací jsme vytvořili výstavku 

na plotě školky a velikonoční vajíčka 

malované dětmi jsme pověsily na 

větvičky u dveří. 

 



 30 

Od 12. 4. probíhala výuka jen pro předškolní děti a děti rodičů záchranných 

složek. Vzhledem k menšímu počtu dětí jsme měli možnost se více zaměřit na 

individuální práci s dětmi a na přípravu před nástupem do školy.  Od 10. 5. 

nastoupily do MŠ všechny děti. 

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ 

Děti se zapojily  do výtvarné soutěže na 

téma „Požární ochrana očima dětí a 

mládeže“- téma „Nehody na 

železničních přejezdech“ 

Jeden z výkresů získal ve své kategorii  

2.místo v okresním i krajském kole. 

 

 

 

 

PROJEKTOVÉ DNY 

Projektový den „Mravenci a jiný 

hmyz“ byl plný aktivit věnující se 

poznávání hmyzu. Děti si 

prohlédly pomůcky, obrázky, živé 

strašilky. Na louce a v lese děti 

hledaly hmyz, který pozorovaly  

v kelímcích pod lupou. 
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Projektový den mimo školu – ZOO Ostrava „Africká zvířata“  

Této akce se zúčastnily děti z MŠ Podvihov a děti z MŠ Nové Sedlice. 

Projekt byl zaměřený na poznávání vybraných afrických zvířat a zajímavostí 

o nich.  
  

AKCE ORGANIZOVANÉ 

ŠKOLOU 

Podzimní radovánky 

Výlet na dopravní hřiště do 

Malých Hoštic 

Divadlo „Beruška“ 

Zpracování a ochutnávání 

ovoce a zeleniny ze školní 

zahrady 

Sběr hub v okolních lesích 

Pouštění draka 
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Pěší výlet do Suchých Lazec – šipkovaná 

 

 

Zima  

Andělský a čertovský den 

Mikulášská nadílka 

Vánoční posezení u stromečku 

Bílý  den 

Bobování pod Hrušovem 

Zimní sporty s hokejisty 

Olympijské hry 

Maškarní bál 

 

Jaro se hlásí  

Čarodějnická stezka lesem a 

čarodějnický rej v MŠ 

Pěší výlet do Raduně 

Pěší výlet do Podvihovského mlýnku ke 

studánce 

Sportovní dětský den na hřišti 
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ZAPOJENÍ ODBORNÍKA Z PRAXE DO  VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ  

Letos byl 

naplánovaný 

celoroční projekt 

„Povolání“. Měl za cíl 

zmapovat povolání, 

se kterými se děti 

setkávají a vyzkoušet 

si některá řemesla. 

Využili jsme Šablony 

II. - „Zapojení 

odborníka z praxe do 

vzdělávání v MŠ“.  

Děti se seznámily se 

sedmi profesemi 

během deseti 

setkání. S dalšími 

jsme děti seznamovaly v dalších aktivitách. Vše bylo ovlivněno 
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koronavirovým omezením, kdy jsme nemohly uskutečnit některé 

naplánované aktivity spojené s tímto projektem. 

 

SETKÁNÍ 

S ODBORNÍKY 

 

1.květinářka – seznámení 

s kytkami, aranžování 

květin 

 

2.myslivec – v lese 

krmení zvěře u krmelce, 

seznámení se zvířaty 

 

3.hasič-prevence -jak se 

zachovat při hrozícím 

nebezpečí 

 

4.hasič-prohlídka 

hasičské zbrojnice a hasičských aut 

 

5.zdravotní sestra-ošetřování úrazů 

 

6.automechanik-

seznámení s opravou 

aut v dílně 

 

7.myslivec-seznámení 

s mysliveckými 

potřebami, s činnostmi 

myslivce v lese 

 

8.švadlena-šití kostýmů 

pro divadelní hry, 

ukázka kostýmů 

 

9.řidič nákladního auta- 

ovládání plošiny, 

výsuvného ramene, 

nakládání materiálu 
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10.zdravotní sestra-seznámení s anatomií těla 

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Využití Hejného metody v praxi běžné MŠ 2 

Pokusy a objevy v MŠ 2 

Systém HACCP pro začátečníky  1 

Inovativní metody práce MŠ se zaměřením na 

polytechnické vzdělávání  2 

Konference k místně zakotvenému učení 1 

Kurz Angličtina 3 

Za MŠ Opava- Podvihov zpracovala Jitka Beinhauerová 
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U nás v mateřské škole v Opavě – Komárově ve 

školním roce 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ OPAVA-KOMÁROV 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 začal pro mateřskou školu Opava – Komárov slavnostně.  

Předškoláci se přestěhovali do nové budovy a začaly všechny děti vesele využívat novou 

osazenou zahradu různými přírodními prvky.  Dětem se v nových prostorách a na nové 

přírodní zahradě velmi líbí a jsou  šťastné a spokojené. Na začátku školního roku probíhalo 

„Slavnostní otevření nové a školní zahrady“, kde byla přestřižena páska a vedením školy, 

MMO a zhotovitelem. Následně byla přístupna mateřská škola široké veřejnosti, kdy 

probíhal „Den otevřených dveří“. 

Výstavba nové budovy byla 

realizována v celkovém 

nákladu 18,6 miliónu korun 

a byla financována 

Statutárním městem Opava 

(15,6 mil Kč) a ÚMČ Opava-

Komárov (2 mil. Kč). Realizaci 

prováděla firma Grigar Opava 

dle projektové dokumentace 

architekta Ing. Petra Mlýnka a 

dílo bylo předáno 31. 8. 2020, takže nový školní rok 2020.2021 mohl začínat zcela 

nových prostorách. 
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Zajímavostí je, že stavba byla zhotovená z dřevěných konstrukcí a bloků vč. 

střechy, jejíž krytinu tvoří travnatý zelený přírodní povrch. Velmi významným a především 

pozitivním prvkem je vybudování výtahové plošiny pro manipulaci s varnicemi a termoboxy 

při přepravě stravy. Přítomnost malého výtahu je významným prvkem pro zlepšení a kvality 

pracovního prostředí správních zaměstnanců. Dlouho 

jsme o oto zařízení usilovali. Budova byla předána na 

konci srpna 2020. V  závěru prací, v době letních 

prázdnin 2020, již probíhala současně revitalizace nové 

přírodní zahrady, s herními prvky. V září 2020 jsme pak 

pořádali brigády s rodiči a dětmi a nový školní 2020/ 

2021 jsme zahájili v naprosto nových prostorech 

Podařil se nám splnit jeden z dlouhodobých úkolů, 

obsažených v Koncepci rozvoje školy.  
 

Projekt VYBUDOVÁNÍ ZAHRADY ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV se nám podařilo 

dokončit fyzicky i administrativně během října a listopadu 2020.  

Revitalizace zahrady probíhala 

v rámci projektu Státního fondu životního 

prostředí. Přestavba zahrady stála 1 108 000 

Kč. Z toho městská část Opava - Komárov 

přispěla 600 000 Kč, dále firma Teva 

Industries s.r.o. přispěla sponzorským darem 

283 000 Kč a dotace z životního prostředí 

500 000 Kč.  

 

 

Doufáme, že se bude dětem v nových 

prostorách a na nové přírodní zahradě bude líbit a 

budou šťastné a spokojené.   

 

Na tomto místě bych chtěl velmi 

PODĚKOVAT všem zaměstnancům mateřské 

školy, v čele se zástupkyní ředitele paní Evou Murovou, kteří se podíleli na pracích, 

spojených s touto výstavbou a vydrželi celoroční změny organizace práce a pomohli 

aktivně při realizaci výstavby, nejen nové budovy, ale i zahrady. Současně děkuji 

rodičům dětí za brigádní pomoc a podporu při realizaci projektu Vybudování zahrady 

ZŠ a MŠ.  
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  V průběhu celého školního roku 2020/2021 jsme nadále pracovali podle vlastního 

ŠVP PV „S KVĚTINKOU DO POHÁDKY A ZASE ZPÁTKY“.  Pustili jsme se do zajímavých 

projektů s naplněním stanovených cílů. Programové cíle a záměry jsou a byly naplňovány 

podle třídních vzdělávacích programů a každá třída si všechno přizpůsobila možnostem a 

věku dětí. Děti provázely květinky celým světem podle ročního období. Nabízeli jsme 

činnosti formou skupinové a individuální práce, děti měly možnost komunikovat a také 

experimentovat, kde byla využita nová přírodní zahrada, nový sponzorský dar „ponk“ a další 

zajímavé pomůcky, některé  vlastnoručně vyrobené. 

V půlce října musela být mateřská škola uzavřena 2020 – karanténa Covid19. Dále 

vzhledem k preventivním opatřením 

koronavirové epidemie byla  MŠ 

Komárov v březnu měsíc uzavřena a 

komunikovala s rodiči pomocí emailu a 

telefonu. Předškoláci, komunikovali  a 

probíhala výuka online, přes aplikaci  

Teams. Od polovičky dubna opět 
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probíhala výuka v mateřské škole, která byla plná projektů, výuky, sportování a zábavy. 

 

AKCE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU – PROJEKTY MŠ 

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

Nově 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).  

 

„Adaptační program“ 

 V tomto školním roce probíhal adaptační 

program, v měsíci 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.  

 

,,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 jsme četli dětem pouze 

v úzkém kruhu společně s rodiči. 

 

„Metamorfóza motýlů“ 

    Díky motýlí zahrádce jsme mohli 

na vlastní oči sledovat vývoj živých 

housenek postupně se transformujících 

do překrásně barevných motýlů. Celý 
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proces byl plynulý, bezpečný a umožňil 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 vypustily zpět do 

přírody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Zdravá pětka“  

  Finále zdravé pětky - Jedná se o soutěž 

pro tříčlenná družstva, které mají za úkol 

připravit zdravou svačinku, která bude 

vyvážená, dodává energii a bude obsahovat 

zeleninu nebo ovoce. Letošní finále porběhlo 

distančně. 

„Projektový den první pomoc u dětí “ - 

Pomocí individualizovaných a skupinových 

činností se děti seznámily se základy první 

pomoci jako je volání na tísňovou linku 

(telefonní čísla a zásady volání), obvazové 

techniky uzpůsobené věku, získaly základní 

vědomosti o lidském těle, povídání s obrázky o 

prevenci úrazů dětí. Zároveň děti pracovaly 

s informačními technologiemi 

prostřednictvím aplikace iŠkolička - Moje 

tělo Děti měly také možnost seznámit se se základními orgány a systémy lidského těla 

prostřednictvím plyšové panenky s vyndavacími zvukovými vnitřními orgány (první 

pohled dovnitř). Na závěr proběhla reflexe s výstavou výrobků z papíru (co patří do 

zdravotního kufříku). Tomuto projektu předcházelo setkání s odborníkem z praxe a 

konzultování zvolených činností a vybraných metod. 
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„Den s odborníkem ve výuce“ 

Zapojení do výuky odborníka z praxe, konkrétně 

veterinářku. Děti měly možnost vyslechnout si a 

shlédnou příběhy ze života veterináře.  

„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 učitelky provádějí ve 

skupinách artikulační a dechové 

cvičení podle metodických 

materiálů. Věnujeme se dětem se 
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specifickými poruchami, ale také dětem talentovaným.  

 

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“, zájmové kroužky…. 

Účast na soutěži 

„Zdravá pětka“ – soutěž o nejzdravější vytvořený pokrm 

„Just Donut“ – výtvarná soutěž  

 

 

 

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MŠ: 

„Nová mateřská škola“ – prezentace a výzdoba  

„Vánoční výstavka“- výtvarné a pracovní výtvory 

dětí 

„Eko výstava“ – využití netradičního přírodního 

materiálu 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST: 

„Slavnostní otevření nové budovy“ 

„Den otevřených dveří“ 

„Rozcvičíme se, protáhneme, poběžíme“ – odpolední 

cvičení s rodiči 

„Běh o nejrychlejšího Komárovjaka“ 

„Den země“ 

 „Rozloučení se školáky“ a přespaní v MŠ 

 

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. Děti 
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vystupují na akcích nejen pro rodiče, ale celou veřejnost  
v obci. 
 
DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ AKCE MŠ, VÝLETY 

 Divadlo Beruška „Podzimní pohádka“ 
 Čertování ve školce 
 Posezení u vánočního stromečku – dárky, cukroví +program 
 Karneval v MŠ – soutěž o nejhezčí masku 
 Vycházka do zahradnictví – poznávání bylinek a vysázení ve školce na zahradě 
 Výstava Opava „Pojď si ke mně sednout“ 
 Den dětí – sportovní hry a soutěže 
 Školní výlet k „Vodníku Slámovi“ – program se zvířátky a vyjížďkou na koni 
 Klaun v mateřské škole – výroba zvířátek z balónků 

 
KROUŽKY 

„Sportovní gymnastika“ 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.  
 
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Robotické hračky v předškolním vzdělávání 2 

 

Praxe v MŠ Opava – Komárov 

V roce 2020/2021 navštěvovaly studentky MŠ Komárov a to Marie Žídková SPgŠ Krnov 

3.ročník, Nela Rychtářová SPgŠ Krnov 1.ročník, Tereza Kunzová SPgŠ Krnov 4. ročník. 
Za MŠ Opava-Komárov zapsala:       Eva Murová 
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U nás v mateřské škole v Nových 

Sedlicích  
 

„MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ bylo téma a celoroční projekt naší MŠ. 

Naším cílem bylo poznávat a pozorovat různá zvířata, jak vypadají, kde žijí, jak se 

pohybují, jaké vydávají zvuky, čím se živí, jak o ně pečujeme, čím jsou užitečná, jaká mají 

mláďata, jejich typické vlastnosti a spoustu jiných zajímavostí a poznatků. Čekalo nás 10 

setkání v průběhu celého školního roku. Seznámili jsme se s prací veterináře, farmáře, 

ošetřovatele, chovatele zvířat. Navštívili jsme veterinární 

ordinaci, farmu domácích zvířat, koní, ZOO, seznámili se 

s prací chovatele exotických zvířat.  

 

 Zvířátko doma 

Ať mají děti doma rybičky, kočku, psa, papouška nebo 

jiného mazlíčka je důležité vědět něco o jejich péči. Jak 

se o zvířecí kamarády starat nám přišla povědět 

maminka Honzíka. Jaké bylo naše překvapení, že nepřišla sama, ale s želvičkou Terezkou. 

Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o chovu suchozemských želviček – čím se 

živí, kde bydlí, jak je nosit, zazimovat, co mají nejradši… 

 

 Jak se staráme o koně 

 Jízda na koních 

Další setkání bylo u koní. Paní chovatelka seznámila děti s koňmi, které chová na farmě, 

čím se živí, kde žijí, co budeme potřebovat k jízdě na koni.  

Děti se seznámily s péčí o koně – co obnáší celodenní péče o koně. Prakticky si 

vyzkoušely práci u koní, která přinesla dětem 

opravdovou zábavu a jedinečný zážitek. 

Pozorovaly chování koní ve stáji a na pastvině. 

Po jízdě děti odměnily koníky mrkvičkou, 

jablíčkem, senem také pomazlením a 

pohlazením. 

Toto setkání vedlo k pochopení vzájemné 

pomoci člověka a zvířete. 

Čas strávený u koní přinesl dětem relaxaci, klid, 

opravdový zážitek v krásné přírodě. 
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S přicházejícím podzimem jsme stále ještě 

většinu času trávili na zahradě. Děti se zapojovaly 

do hrabání listí pro ježka, sklízeli úrodu z naší 

zahrádky, pozorovali odlétající ptáky, uspali jsme 

broučky. 

 

Těšili jsme se na zimní období, avšak naše těšení přerušilo období karantény covidu-19. 

MŠ byla na 14 dnů uzavřena. Provoz byl za zvýšených hygienických opatření v listopadu 

znovu obnoven. 

 

O tom, že pohyb dětem svědčí, není třeba 

pochybovat. Pohyb je pro děti naprosto přirozený a o 

to víc jsme byli nadšeni, když napadal sníh. 

Prodloužené pobyty na zahradě -bobování, sáňkování, 

stavění ze sněhu, pokusy se sněhem a ledem, 

koulování se stalo každodenní radostí.  

 Bobování pod lesem 

 Hry se sněhem 

 

Blížil se advent, který naznačoval neopakovatelnou atmosféru blížících se Vánoc. I když 

jsme letos z důvodu koronavirové pandemie nemohli pozvat rodiče k tvoření a sdílení 

atmosféry přípravy svátků, ale navštívili jsme tradiční přírodní adventní věnec před 

kapličkou, vyráběli ozdoby, rozsvítili stromeček, těšili se na dárečky. Proběhlo také veselé 

dopoledne čertíků, 

andílků a Mikulášků. 

Nakonec přišel i Mikuláš 

a za písničku nebo 

básničku podělil děti 

sladkostmi. 

 Adventní věnec u Kapličky 

 Mikulášský den 

 Tradice Vánoc 
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Zvířátka to v zimě nemají jednoduché. Mají hlad a dostat se ke krmelci není kolikrát 

jednoduché – musí se plížit tiše, překonávat 

překážky, houští, kličkovat mezi stromy. Také 

my jsme se vydali do lesa, abychom přinesli 

zvířátkům něco na přilepšenou. 

 Za zvířátky do lesa 

Letos jsme si zimu a radovánky spojené se 

sněhem opravdu užívali. Trávili jsme co nejvíce 

času na sněhu. Náš kopeček na zahradě je 

přímo ideální – po schodech nahoru, rychlým 

sjezdem dolů. Přímo vyzýval uspořádat závody 

na bobech. Závodili malí i velcí, poměřili 

rychlost svých bobů. A kdo byl vítěz? Všichni 

byli jedničky a závody si náramně užili. 

 Závody na bobech 

 Když mrazík čaruje 

 

Náš projekt pokračoval setkáním s želvičkou Terezkou. Jak ji chováme doma. Děti si 

želvičku mohly pohladit, nakrmit ji salátem, pozorovat její chůzi. Vyzkoušely si také 

tvrdost krunýře i jak želvičku bezpečně uchopit – nosit. Děti se seznámily s péči o 

domácí zvířata, které můžeme chovat doma a jaké podmínky je nutné pro ně připravit.   

 Domácí mazlíčci 

MŠ při dalších setkáních navštívila paní chovatelka se svým kocourem Hero. Dozvěděli 

jsme se spoustu informací o chovu koček tohoto plemene.  Plemeno tohoto kocoura 

patří mezi největší na světě. Obohatili jsme se o nové poznatky ze světa zvířat, návštěva 

kocoura probudila v dětech radost a 

spokojenost z prožitého a poznaného. 

Děti se také proměnily na zvířátka, když 

přišly na karneval zvířátek. Celé dopoledne 

děti strávily tancem, hrami a soutěžemi.  

Nechyběly ani dobroty našich maminek. 

 Karneval zvířátek 
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V měsíci březnu se naše MŠ z důvodu koronavirové pandemie uzavřela. S dětmi a rodiči 

jsme byli ve spojení on-line. Dětem byly 

zasílány náměty a inspirace pro práci doma, 

předškolákům byly pravidelně zasílány 

pracovní listy, konaly se on-line schůzky na 

které jsme se vždy velmi těšili. 

Všechny zaslané práce dětí pak byly 

vystaveny na plotě MŠ, kde je mohli při svých 

procházkách obdivovat i místní lidé. Velký dík 

za spolupráci patří rodičům, kteří svým 

dětem byli velkou oporou při on-line 

komunikaci a tvoření doma.   

 

 Výstava na plotě  

 Fotosoutěž – velikonoční zahrádka 

  

Naše MŠ se opět otevřela v dubnu. Pokračovali jsme ve své práci plnění projektu Máme 

rádi zvířata. Děti čekalo povídání o zvířátkách, domácích mazlíčcích a samozřejmě o 

nejmilejších zvířátkách – o mláďatech. 

 Nemoci zvířat 

Také jsme měli možnost navštívit veterinární 

ordinaci. Paní veterinářka seznámila děti 

s prostředím ordinace, jaká zvířátka ošetřuje, kdy jí 

lidé v ordinaci navštíví. Ukázala dětem přístroje a 

nástroje, které používá ke své práci, jak se 

sterilizují, k čemu slouží. Děti pak sledovaly 

preventivní prohlídku pejska na veterinárním stole, 

vážení, měření teploty a následné naočkování psa. 

Děti se zúčastnily praktické ukázky veterinárního 

vyšetření zvířete, na základě prožitku si utvořily představu o práci veterináře. 

 

Dalším velkým a neobvyklým zážitkem 

bylo, když paní chovatelka přinesla na 

zahradu krabici a děti měly za úkol hádat, 

které zvíře by se do krabice vešlo. 

Seznámila děti s morčetem Karlíkem, 

dověděly se, odkud pochází, čím se živí, jak 

se o morče starat. Také kolik mají mláďat a 

také v jakém počtu je vhodné je chovat, 

jaké druhy a barevné kombinace mohou 

být. Děti pak morčátko krmily a dověděly 

se, jaké krmivo je pro morčátka vhodné. 

Pozorovaly chování zvířete venku na zahradě. Následně kreslily potravu pro morče.   
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 Akvária, terária 

 Péče o zvířata doma 

 

Další poznatky o zvířatech jsme získali návštěvou zahrady a domácího prostředí chovu 

neobvyklých domácích zvířat. 

Děti si prohlédly výběh a želví obydlí, koupací jezírka pro zvířata, klece pro venčení zvířat 

v přírodní zahradě paní veterinářky. Dověděly 

se jak se venčí agama, osvěží kočka, pes. 

Přivítalo nás velmi hravé štěňátko a koťátko. 

Paní veterinářka ukázala dětem terárium, ve 

kterém chová agamu, hady, akvária 

s rybičkami i šneky. Vysvětlila dětem prostředí 

terária – teplota, světlo. Ukázala nám krmení 

agamy. Na všechna zvířátka jsme si mohli 

sáhnout, pomazlit se s nimi. Měli jsme 

možnost prohlédnout si prostředí, v němž se 

zvířata chovají. 

Děti porovnávaly zvířata, která mají doma se zvířaty paní veterinářky, uvědomovaly si 

podmínky, které potřebují k chovu v domácím prostředí tato neobvyklá zvířata. 

 

 Exotická zvířata  

 Zvířata v ZOO 

V červnu se děti nejvíce těšily na výlet do ZOO. Poznávaly zvířata v knihách, 

napodobovaly zvuky zvířat, hrály si na zvířata.  V zoologické zahradě pozorovaly chování 

zvířat, jak vypadají ve skutečnosti i jejich projevy. Setkání se živými zvířaty bylo pro děti 

velkým zážitkem. 

Zajímavým zážitkem bylo sledování chování ošetřovatelů při krmení zeber. Děti se 

dozvěděly spoustu kuriozit, zajímavostí o jednotlivých zvířatech. 

 

 Zvířata a jejich užitek 

Poslední setkání  obohatilo  děti si vědomosti z 

prostředí, kde žijí hospodářská zvířata – 

králíkárnu s králíčky a morčátky, kurník se 

slepicemi a kohoutem. Děti měly možnost 

seznámit se s názvy, vzhledem a barevnými 

kombinacemi některých králičích plemen a 

morčátek. Mohly si prohlédnout kurník, 

kvočnu sedící na vejcích.  Dozvěděly se, jak se 

líhnou kuřátka, sbíraly vajíčka od slepic. 

Seznámily se s příběhem osiřelého ježčího 

mláděte.  

Děti viděly chov hospodářských zvířat v podmínkách domácího chovu, seznámily se 

s mláďaty králíků, morčat, slepic. Obohatily se o novou zkušenost pomoci zvířeti za 
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určitých podmínek, kdy není možný návrat zpět do přírodního prostředí. Pohladily si 
zachráněného ježka. Setkávání bylo nejen zábavné, ale také velmi poučné. 
 
Děti prožitky a informace využívaly během 

celého roku ve hrách, pohybu, zpěvu… 
Donesly si do MŠ zajímavé knihy o zvířatech 

různých světadílů, dovedly porovnávat různá 

zvířata, která navštívila MŠ, odlišné podmínky 

a odlišnosti v chovu těchto zvířat na základě 

informací a vědomostí z předchozích setkání. 
 

 Den dětí 
Svátek dětí jsme si opravdu užili – nejdříve 

divadélko, které skýtá vždy velkou legraci a je 

pro děti velkým zážitkem, pak hravé a soutěživé dopoledne na zahradě a sladká odměna 

– nanuk a medaile. 
Budoucí pak učitel, který měl v naší MŠ 

praxi si prožitky s dětmi velmi užíval. 
Školní rok jsme zakončili v prostředí naší 

krásné přírodní zahrady vystoupením a 

rozloučením s předškoláky. 
Byl to rok velkého poznání ze světa zvířat, 

ale také přizpůsobení se novým situacím. 
 
 
 

                                              Pro VZ 
2020/2021 za MŠ Nové Sedlice zpracovala 

Jana Popková. 
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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 

Dopravní výchova 1 15 2 

Projektové dny – lesní pedagogika, první 

pomoc apod. 10 230 8 

    
 
 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Uzavření škol a zákazy návštěv a pořádání 

vzdělávacích akcí napříč společností, velmi ovlivnilo 

také vzdělávání našich pedagogů. V prvé řadě jsme 

zpravidla museli posílat přihlášky na vzdělávání on-

line, které se pořádalo většinou odpoledne. Opět 

však základní předpokladem k zasílání přihlášek 

k dalšího vzdělávání, je zájem a chuť pedagogů a 

správních zaměstnanců se do vzdělávání zapojit. 

Vedení školy sice obsazuje dle potřeb nebo 

připravuje tzv. sborovny, ale základem jsou potřeby jednotlivců a současně organizace.  

K zajištění DVPP byly využity prostředky ONIV, velmi více nám pomohly 

prostředky EU OP VVV Šablony 2 a bezplatné zapojení do Centra kolegiální podpory.  

Podařilo se nám zajistit sborovnu Projektového vyučování a Badatelské  a to pro 

všechny zaměstnance ZŠ a MŠ. Dokončili jsme zapojení do Centra kolegiální podpory, ve 

spolupráci s Ostravskou univerzitou, pod záštitou ZŠ Riegrova Opava, ve vzdělávání 

v oblasti inkluze, kdy 4 pedagogové obdrželi i velké množství pomůcek pro žáky 

s potřebami, protože úspěšně dokončili toto vzdělávání, odevzdáním svého portfolia.    

Učitelé se přihlašovali především do DVPP, které akutně potřebovali ke svým 

novým zadáním a úkolům. Většina vzdělávání směřovala k on-line výuce, aplikacím a 

jejich používání napříč předměty. 

 

Vzdělávání učitelů rok 2020|/2021 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Projektové výuka - sborovna 14 

Polytechnika, badatelství - sborovna 14 
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Inovativní metody práce MŠ se zaměřením na polytechnické 

vzdělávání  2 

Konference k místně zakotvenému učení 1 

Kurz Angličtina 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
a) Akce organizované školou  

Školní život byl velmi ovlivněn pandemií a uzavřením školy.  
 

1) Škola, družina  v lese – projektové dny 

2) Rostliny a živočichové v zemědělství - 

projektový den 

3) Jaro v arboretu – projektový den 

4) Vesmír v planetáriu – projektový den 

5) Včelař - – projektový den 

6) První pomoc se záchranářem - – 

projektový den 

7) Sbírka pro Světlušku 

8) Slavnosti Slabikáře - projekt prvních čtenářských dovedností 

9) Mikulášská 

10) Matematický Klokan 
 

b) Účast na dalších akcích  

1. Sbírka pro Světlušku 

 

 

 

 

 

c) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

   Centrum kolegiální podpory – inkluze 4 

   Zajímavá  matematika a robotika 2 

Zdravotník – doškolovací kurz 2 

Robotické hračky v předškolním vzdělávání 2 

   Webinář k nové ICT v ZŠ 1 

Robotická do výuky 12 

Využití Hejného metody v praxi běžné MŠ 2 

Pokusy a objevy v MŠ 2 

Systém HACCP pro začátečníky  1 

 Mimorozpočtové zdroje 
Finanční prostředky 

v Kč  
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí veřejnosti 
 

 

a) inspekční činnost provedena ČŠI 
 

      Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Komplexní inspekční 

činnost ČŠI probíhala v termínu 2. – 4. 4. 2019. Neuskutečnilo se ani plánované 

testování     žáků 5.ročníku. 

 

b) další kontroly (např. BOZP apod.) 
 

ZŠ i MŠ pravidelně spolupracovaly s KSH Ostrava (Opava) – pouze v řízení pandemie 

při řešení karentén, uzavírání škol apod. Nebyla uskutečněna žádná kontrola 

 

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

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

rozpočtu 
       (škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet města 2020 = List č. 2 a List č. 3) 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 

2020 
 

      
v Kč 

 

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na 

projekty výzkumu, vývoje a inovací  

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

 

      
v Kč 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto 

k 31. 12. 

2020 

Vráceno 

v 

průběhu 

roku 

zpět na 

účet 

kraje 

Skutečně 

čerpáno k 

31. 12. 2020 

Skutečně 

použito  

k 31. 12. 

2020 

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 14 674 0,00 14 674 14 674 0,00 

celkem využité 

poskytnuté 

granty 

OP šablony   160 185  
 

  

sponzoři Finanční dar z MČ Podvihov   
 

10000,00 10000,00 
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966,00 966,00 966,00 

  v tom:           

33353 

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 14 674 966,00 0,00 14 674 966,00 
14 674 

966,00 
0,00 

     z toho:           

         a) platy zaměstnanců 10 574 138,00   10 574 138,00 
10 574 

138,00 
0,00 

         b) OON zaměstnanců 41 700,00   41 700,00 41 700,00 0,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 059 128,00   4 059 128,00 
4 059 

128,00 
0,00 

33038 

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

ve školním roce 2018/2019 - Excelence středních 

škol 2019 

    0,00   0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2020 (VII. etapa) 
    0,00   0,00 

33071 
Pokusné ověřování Vzdělávací programy 

paměťových institucí do škol  
    0,00   0,00 

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

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 

učitelů do nároku PHmax v mateřských, 

základních, středních školách a konzervatořích - 

modul A (mateřské školy) 

    0,00   0,00 

33079 

Podpora financování přímé pedagogické činnosti 

učitelů do nároku PHmax v mateřských, 

základních, středních školách a konzervatořích - 

modul B (základní školy) 

    0,00   0,00 

33166 
Podpora okresních a krajských kol soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 
    0,00   0,00 

 
 
 
 
 
 

 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu 

Evropské unie  
 

v Kč, na 2 des. místa 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto celkem 

do 31.12.2020 

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 

použito 

celkem 

do 31.12.2020 

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání 

33063 Šablony I  787 563   787 563 0 

33063 Šablony II  779 782   487 318 0 

33063 Šablony III  0   0 0 

90002 SFŽP - vybudování zahrady 569 276   129 386 0 

            

 

Zaměstnanci za IČ 
Limit počtu 

zaměstnanců 

Průměrný 

přepočtený 

počet k 

31.12.2020 

(stat.v. P1-04)  

  

 

Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF 24,6185 24,6185 
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z toho:           pedagogičtí pracovníci x 18,059 

  

 

                       nepedagogičtí pracovníci x 6,560 

   
 
 

 

Komplexní rekonstrukce budovy ZŠ byla započata 1. 7. 2021 

 
 
 
 
 
 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
(Doložit přílohy ze ZÚ 2019:  

List č. 4 náklady, List č. 5 výnosy, List č. 6 hospodaření školy s finančními prostředky) 

Náklady v roce 2020 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 
Náklady v roce 2020  (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Upravený 

plán 2020 

Navýšení- 

snížení 

finan. 

plánu 2020 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   221,53 0,00 303,97 525,50 525,50 237,21 74,35 0,00 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

           - prádlo, oděv, obuv 27,00   4,80 31,80 31,80 117,78     
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           - knihy, učební pomůcky  121,14   280,26 401,40 401,40 331,35     

           - drobný  hmot. majetek 73,39   18,91 92,30 92,30 125,77     

           - spotřeba materiálů ostatní     0,00 0,00     74,35   

           - ostatní (léky - 

zdravo.materiál)     0,00 0,00         

502 Spotřeba energie  769,95 0,00 -122,97 646,98 646,98 84,03 10,70 0,00 

v tom - spotřeba vody        32,00   54,02 86,02 86,02 268,81 1,50   

           - ÚT a ohřev vody     0,00 0,00         

           - spotřeba plynu 460,00   -244,00 216,00 216,00 46,96 5,70   

           - spotřeba el. energie 275,00   69,96 344,96 344,96 125,44 3,50   

           - pohonné hmoty a maziva     0,00 0,00         

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 2,95   -2,95 0,00 0,00 0,00     

511 Opravy a udržování 543,25   -421,04 122,21 122,21 22,50     

512 Cestovné     0,00 0,00         

513 Náklady na reprezentaci 0,00   3,98 3,98 3,98       

518 Ostatní služby        710,00 0,00 9,92 719,92 719,92 101,40 86,77 0,00 

v tom- služby poštovní 5,00   -2,00 3,00 3,00 60,00     

           - služby telekom. a radiokom. 22,00   -5,00 17,00 17,00 77,27     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní     0,00 0,00         

           - školení a vzdělávání     0,00 0,00         

           - nákup služeb ostatní 470,00   22,02 492,02 492,02 104,69 86,77   

           - programové vybavení 

(DDNM)     0,00 0,00         

           - výměna písku - otevřené 

zahrady     0,00 0,00         

           - internet 11,00   0,00 11,00 11,00 100,00     

           - správa sítě 35,00   -2,70 32,30 32,30 92,29     

           - bankovní poplatky 17,00   -4,40 12,60 12,60 74,12     

           - nákup služ.-

person.,mzdy,účto 150,00   2,00 152,00 152,00 101,33     

           - PV 0,00   0,00 0,00 0,00       

           - LV     0,00 0,00         

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 120,00 0,00 69,21 189,21 189,21 157,68 57,12 115,03 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00     57,12 115,03 

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, 

hřiště) 120,00   69,21 189,21 189,21 157,68     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., 

soc.) 54,38 0,00 6,41 60,79 60,79 111,79 0,00 32,23 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     0,00 0,00         

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

hřiště) 54,38   6,41 60,79 60,79 111,79   32,23 

525 Jiné sociální pojištění 7,28   -6,52 0,76 0,76 10,44   0,40 

527 Zák. soc. náklady (příděl do 

FKSP) 2,74 0,00 16,95 19,69 19,69 718,61 0,00 1,93 

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,00 0,00         

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 2,74   0,86 3,60 3,60 131,39   1,93 

           - školení a vzdělávání     1,69 1,69 1,69       

           - ostatní – lékařská preventivní 

péče     14,40 14,40 14,40       

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

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

549 Ostatní náklady z činnosti 5,00 0,00 -4,00 1,00 1,00 20,00 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 5,00   -4,00 1,00 1,00 20,00     

          - ostatní     0,00 0,00         

      0,00 0,00         
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551 Odpisy dlouhodobého majetku 482,16   -170,54 311,62 311,62 64,63     

558 Náklady z DDNM a DDHM 65,69   178,16 243,85 243,85 371,21     

Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 631,46 631,46 626,71   0,00 0,00 

v tom         0,00         

501  - příspěvek MČ Podvihov     10,00 10,00 10,00       

Šablony II     487,32 487,32 487,32       

SFŽP - vybudování zahrady     129,39 129,39 129,39       

        0,00         

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

nedočerpání v položkách celkem     4,75 4,75         

Náklady celkem 2981,98 0,00 494,99 3476,97 3472,22 116,44 228,94 149,59 

 

Výnosy v roce 2020 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

Náklady v roce 2020  (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Upravený 

plán 2020 

Navýšení- 

snížení 

finan. 

plánu 2020 

zřizovatel. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

501 Spotřeba materiálu   221,53 0,00 303,97 525,50 525,50 237,21 74,35 0,00 

v tom - potraviny     0,00 0,00         

           - prádlo, oděv, obuv 27,00   4,80 31,80 31,80 117,78     

           - knihy, učební pomůcky  121,14   280,26 401,40 401,40 331,35     

           - drobný  hmot. majetek 73,39   18,91 92,30 92,30 125,77     

           - spotřeba materiálů ostatní     0,00 0,00     74,35   

           - ostatní (léky - 

zdravo.materiál)     0,00 0,00         

502 Spotřeba energie  769,95 0,00 -122,97 646,98 646,98 84,03 10,70 0,00 

v tom - spotřeba vody        32,00   54,02 86,02 86,02 268,81 1,50   

           - ÚT a ohřev vody     0,00 0,00         

           - spotřeba plynu 460,00   -244,00 216,00 216,00 46,96 5,70   

           - spotřeba el. energie 275,00   69,96 344,96 344,96 125,44 3,50   

           - pohonné hmoty a maziva     0,00 0,00         

           - ostatní (Specifikovat)     0,00 0,00         

           - náklady na práci s mládeží 2,95   -2,95 0,00 0,00 0,00     

511 Opravy a udržování 543,25   -421,04 122,21 122,21 22,50     

512 Cestovné     0,00 0,00         

513 Náklady na reprezentaci 0,00   3,98 3,98 3,98       

518 Ostatní služby        710,00 0,00 9,92 719,92 719,92 101,40 86,77 0,00 

v tom- služby poštovní 5,00   -2,00 3,00 3,00 60,00     

           - služby telekom. a radiokom. 22,00   -5,00 17,00 17,00 77,27     

           - nájemné     0,00 0,00         

           - konzult., porad. a právní     0,00 0,00         

           - školení a vzdělávání     0,00 0,00         

           - nákup služeb ostatní 470,00   22,02 492,02 492,02 104,69 86,77   

           - programové vybavení 

(DDNM)     0,00 0,00         

           - výměna písku - otevřené 

zahrady     0,00 0,00         

           - internet 11,00   0,00 11,00 11,00 100,00     

           - správa sítě 35,00   -2,70 32,30 32,30 92,29     

           - bankovní poplatky 17,00   -4,40 12,60 12,60 74,12     
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           - nákup služ.-

person.,mzdy,účto 150,00   2,00 152,00 152,00 101,33     

           - PV 0,00   0,00 0,00 0,00       

           - LV     0,00 0,00         

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 120,00 0,00 69,21 189,21 189,21 157,68 57,12 115,03 

v tom  - platy zaměstnanců     0,00 0,00     57,12 115,03 

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, 

hřiště) 120,00   69,21 189,21 189,21 157,68     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., 

soc.) 54,38 0,00 6,41 60,79 60,79 111,79 0,00 32,23 

v tom  - soc., zdrav. poj. zaměstnanců     0,00 0,00         

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

hřiště) 54,38   6,41 60,79 60,79 111,79   32,23 

525 Jiné sociální pojištění 7,28   -6,52 0,76 0,76 10,44   0,40 

527 Zák. soc. náklady (příděl do 

FKSP) 2,74 0,00 16,95 19,69 19,69 718,61 0,00 1,93 

v tom  - FKSP zaměstnanců     0,00 0,00         

           - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 2,74   0,86 3,60 3,60 131,39   1,93 

           - školení a vzdělávání     1,69 1,69 1,69       

           - ostatní – lékařská preventivní 

péče     14,40 14,40 14,40       

528 Jiné sociální náklady     0,00 0,00         

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

549 Ostatní náklady z činnosti 5,00 0,00 -4,00 1,00 1,00 20,00 0,00 0,00 

v tom - pojištění (majetku, úrazové) 5,00   -4,00 1,00 1,00 20,00     

          - ostatní     0,00 0,00         

      0,00 0,00         

551 Odpisy dlouhodobého majetku 482,16   -170,54 311,62 311,62 64,63     

558 Náklady z DDNM a DDHM 65,69   178,16 243,85 243,85 371,21     

Ostatní nejmenované položky 0,00 0,00 631,46 631,46 626,71   0,00 0,00 

v tom         0,00         

501  - příspěvek MČ Podvihov     10,00 10,00 10,00       

Šablony II     487,32 487,32 487,32       

SFŽP - vybudování zahrady     129,39 129,39 129,39       

        0,00         

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

nedočerpání v položkách celkem     4,75 4,75         

Náklady celkem 2981,98 0,00 494,99 3476,97 3472,22 116,44 228,94 149,59 

 
Výnosy v roce 2020 (v tis. Kč, na dvě des. místa) 

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Upravený plán 2020 

Úpravy 

finančního 

plánu 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

a b c d f g h j k 

Příjmy ze 

školného 189,48   11,12 200,60 200,60 105,87     

Příjmy ze 

stravného     0,00 0,00         

Úroky 1,00   0,08 1,08 1,08 108,00     

Použití 

rezervního 

fondu do 

výnosů     235,40 235,40 235,40       

Použití 

fondu 474,60   -378,32 96,28 96,28 20,29     
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investic do 

výnosů 

Použití 

fondu 

odměn do 

výnosů     0,00 0,00         

Ostatní 

příjmy z 

vlastní 

činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   234,01 149,83 

v tom:      0,00 0,00         

 - poplatky 

za služby     0,00 0,00         

 - pronájmy 

tělocvičny + 

učebny     0,00 0,00     154,53 102,99 

 - kroužky     0,00 0,00     79,48 46,84 

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Ostatní 

příjmy z 

jiných 

zdrojů 0,00 0,00 626,71 626,71 626,71   0,00 0,00 

v tom: - projekt       0,00 0,00         

Příspěvek 

MČ Podvihov     10,00 10,00 10,00       

Šablony II     487,32 487,32 487,32       

SFŽP . 

Vybudování 

zahrady     129,39 129,39 129,39       

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

      0,00 0,00         

Výnosy 

celkem 665,08 0,00 494,99 1160,07 1160,07 174,43 234,01 149,83 

                

  

NÁKLADY 

CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Upravený plán 2020 

Navýšení - 

snížení finan. 

plánu 2020 

zřiz. 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 

31.12.2020 

(závěrka) 

  2981,98 0,00 494,99 3476,97 3472,22 116,44 228,94 149,59 

 

 

ROZDÍL (náklady 

minus výnosy - HČ)  

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

       

Celkem upravený 

finanční plán (FP) 

2020 

Upravený plán 2020  Zisk z D    

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

Plán 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020 

(závěrka) 

2 316,90   0,00 2316,90 2312,15 99,79 5,07 0,24 

     

HČ-

dotace 

od zřizov. 

HČ-

dotace od 

zřizov. 

4,75 
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Zisk z 

HČ 

   

 

 

 

     

  
Zisk z 

HČ 

  Vypsat ostatní 

nejmenované 

položky z 

nákladů 

(finanční 

prostředky z 

jiných zdrojů- 

dotace, 

projekty, 

příspěvky z 

městských 

částí...) 

Hlavní činnost 
  

 

Plán 2020 

Navýšení 

finančního 

plánu 2020 

zřiz. 

  

Celkem 

upravený 

finanční 

plán (FP) 

2020 

Skutečnost 

k 31.12. 

2020  

(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2020 v % 

  Šablony II   779,78   -292,46 487,32   

  SFŽP - vybudování 

zahrady   569,27   -439,88 129,39   

  Příspěvek MČ 

Podvihov   10,00   0,00 10,00   

  Celkem 0,00 1359,05 0,00 -732,34 626,71   

   
Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2020 za IČ (v 

Kč) 

 Ukazatel v plné výši 
  

 Upravený příspěv. na provoz (PP) 

skutečnost od zřizovatele celkem na 

rok 2020 2 316 900 

   Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2020 68 

   Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  34 072 

   
      Hospodaření s fondy organizace  (v Kč, na dvě 

des. místa) 

   

Ukazatel Stav k 31.12.2020 
Návrh na příděl ze 

ZHV 2020 

Návrh na převod v 

roce 2020 

Současný 

aktuální stav 

k datu 

zpracování 

Rezervní fond 776 373,40 4 988,87 0,00 776 373,40 

Fond odměn 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

Fond investic   179 284,32 0,00 0,00 Fond investic 

Převod z rezervního do investičního 

fondu 
x x 

0,00 
x 

 

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

Oprava a údržba  Částka celkem 

Oprava osvětlení  17 238 

Oprava plynových kotlů 7 127 
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Oprava schodiště a výměna PVC v ZŠ 30 238 

Oprava omítky a vstupních dveří v ZŠ 17 134 

Oprava táhla pro basketbal v TV 6 933 

Oprava výmalby v MŠ 19 560 
 

 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie  

 

v Kč, na 2 des. místa 

Ukazatel 
Poskytnuto celkem 

do 31.12.2020 

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní) 

Skutečně 

použito celkem 

do 31.12.2020 

Vratka dotace 

při finančním 

vypořádání 

Šablony I  787 563   787 563 0 

Šablony II  779 782   487 318 0 

Šablony III  0   0 0 

SFŽP - vybudování zahrady 569 276   129 386 0 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Pískoviště s kryty 145 200 

Herní prvky v MŠ Kom 555 947 

Úprava zahrady v MŠ Kom 774 865 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

Účelová investiční dotace – rekonstrukce zahrady 

MŠ Komárov 

300 000 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 

pedagog

ů 

ostatních 

zam. 

     
 

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  

     

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  
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celkem využité 

státní fondy SFŽP 129 386 129 386 

projekty MŠMT OPVK – Šablony II 487 318 487 318 

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
V průběhu školního roku 2020/2021 se všichni žáci školy (dle ročníku) zapojili do spolupráce se 

složkami a organizacemi.  

Recyklohraní a Asekol sběr elektroodpadu  68 

Slezské divadlo Opava divadelní představení  31 

Městská policie Opava dopravní akce 29 

Arboretum Nový Dvůr projektový den 32 

Farnost Komárov výuka náboženství 7 

Lesy ČR lesní pedagogika 30 

 

 

Část XV. 

Závěrem 
 

 Školní rok 2020/2021 byl velice významně ovlivněn covidovou pandemií a vládními 

opatřeními. V jejich důsledku nebylo organizováno velké množství tradičních aktivit a 

výuka byla soustředěna především na distanční výuku, která měla také vliv na hodnocení 

žáků, dle doporučení MŠMT.  

 V rámci potíží, s kterými se potýkala celá společnost, se nám podařilo zajistit dálkovou 

výuku žáků a velmi úspěšně jsme se vyrovnali s úkoly, které na nás byly kladeny.  Snahou 

i do budoucna bude ve větší míře propojit školu s on-line systémy (edookit), zapojit 

polytechniku a všestranné činnostní a dovednostní aktivity.  

 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. Především také na možnosti dálkové výuky, elektronické klasifikace  

a vedení třídních knih. 

 Příslibem je totální rekonstrukce budovy základní školy (dokončení 31. 8. 2022) a 

mateřské školy Opava-Podvihov (30. 5. 2022). Snad se obě rekonstrukce povede včas 

provést, abychom mohli další nový školní rok 2022/2023 zahájit v novém., 
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Po 19 letech příprav se opravdu na „novou“ školu těšíme!! 
 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  
 

Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům ZŠ a MŠ za jejich aktivitu a práci (milé 

kolegyně VELIKÉ DÍKY!),  

za podporu a spolupráci Úřadu městské části Opava-Komárov v čele se starostou Ing. 

Lumírem Měchem, ÚMČ Opava – Podvihov, OÚ Nové Sedlice a Statutárnímu městu Opava, 

Odboru školství, za podanou pomocnou ruku a spolupráci.  

       

Veliký díky patří rodičovské veřejnosti za působení v nesnadné době, při výuce dětí doma – 

VELIKÉ DÍKY!! 

Klubu rodičů, přátel a dětí školy za pomoc při realizaci mnoha aktivit,  panu faráři Adamu 

Malkovi a farnosti Komárov, Místní akční skupině MAS Opavsko, všem spolupracujícím 

složkám a za dary a přízeň všem sponzorům, dárcům a přátelům. 

 

Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 zpracoval se svými spolupracovníky (zástupce 

ředitele, učitelé, ekonom, vedoucí pracovišť: Bc. Eva Murová, Bc. Jitka Beinhauerová, Jana Popková, Nikol 

Mrusková, Bc. Zuzana Šteyerová, Ing. Miluše Horáková). 

 

 

V Opavě – Komárově dne 10. 10. 2021                               

        _________________________________ 

        Mgr. Tomáš Weicht       
                           ředitel ZŠ a MŠ 


