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A Základní údaje o organizaci
Název organizace :

Identifikátor školy :
IČO školy :

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace
Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 361/3a,
74601 Opava
600 171 671
47813211

Právní forma :

příspěvková organizace

Statutární zástupce :

Mgr. Jiří Kupka

Telefon :

553616450

Fax:

553616450

e-mail :

zs.so@seznam.cz

web :

www.zsps-opava.cz

datová schránka:

hjai8cx

Adresa :

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je
od roku 2001 zřizována Moravskoslezským krajem, aby poskytovala vzdělání dětem a žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle aktuálně platné zřizovací listiny poskytuje škola
základní vzdělání a základy vzdělání žákům plnícím povinnou školní docházku v oborech
základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální. Součástí zařízení je také
střední škola – obor praktická škola jednoletá. Je určen žákům, kteří nejsou schopni pokračovat
po absolvování základního vzdělání v učebním oboru určeném žákům bez zdravotního
omezení (tedy obory E, H a náročnější). V roce 2017 fungovala třída přípravného stupně
základní školy speciální a do června 2017 také přípravná třída. Nedílnou součástí příspěvkové
organizace je školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum SRDCE pro
mentálně a tělesně postižené děti, žáky a studenty v regionu Opavska (tělesné a mentální
postižení) a Bruntálska (tělesné postižení). Ve škole je k dispozici výdejna stravy a pro
mimoškolní péči o žáky je zřízena školní družina.
Po 1.1.2015, kdy byly spojeny naše škola a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4,
příspěvková organizace do jedné, se Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje
5, příspěvková organizace stala zařízením s největším počtem žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na Opavsku. Příspěvková organizace nabízí své služby žákům nejen přímo z Opavy,
kde sídlí, ale také z téměř dvaceti dalších měst a obcí v okolí statutárního města. Škola vznikla
v roce 1990 a může tedy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami těžit
z bohatých zkušeností nabytých za sedmadvacet let existence. Nespornou výhodou školy je
poloha v centru Opavy s dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou (zastávka MHD
je několik desítek metrů od budovy školy), nedaleko jsou zastávky meziměstských autobusů i
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vlakové nádraží. Rodiče žáků se dostanou místní komunikací do bezprostřední blízkosti
hlavního vchodu do budovy školy. Je pravdou, že poloha školy v blízkosti centra města s sebou
nese i některá úskalí. Jedním z nich je akutní nedostatek parkovacích míst, se kterým se potýká
město jako takové. Škola má sice k dispozici dvě parkovací místa přímo před hlavní budovou
školy, nicméně je to počet nedostatečný a navíc, velmi často jsou místa zabírána
automobilisty, kteří nemají se školou ani její činností nic do činění. Jde o bezohlednost za
strany cizích řidičů, se kterou se dlouhodobě marně vyrovnáváme. Na druhou stranu, pro
držitele karet osob se ZTP je přímo u školy šest parkovacích míst.
Areál školy se skládá z hlavní budovy, kde jsou umístěny třídy, pracovny, školní dílny,
místnosti SPC Srdce, výdejna stravy, prostory pro školní družinu. Na začátku školního roku
2017-2018 jsme, jak již bylo uvedeno výše, opustili budovu ve Dvořákových sadech. Zrušena
byla přípravná třída (podle nové legislativy by tento typ předškolního vzdělávání neměl být u
škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením, pravděpodobně z obavy, aby děti nebyly
účelově směřovány k přijímání do této školy), žáci ze tříd ve Dvořákových sadech byli zařazeni
do třídních kolektivů v hlavní budově, stejně jako našly na Nám. Slezského odboje místnosti
všechna oddělení školní družiny. Pochopitelně, prostory v budově na Nám. Slezského odboje
neodpovídají aktuálním potřebám, proto musely být vytvořeny náhradní podmínky pro první
třídu základní školy (děti se dopoledne vzdělávají v prostorách školní jídelny, která je po dobu
vyučování volná). Jednotlivým oddělením školní družiny byly přiděleny třídy, kde pracují po
vyučování a mají tam také dostatek skladovacích prostor pro potřebné pomůcky. Těsné
podmínky považujeme za provizorní, protože v dlouhodobém horizontu očekáváme reálný
úbytek žáků díky rozšiřujícímu se trendu společného vzdělávání. Od začátku školního roku
2017-2018 je v budově školy sedmnáct tříd, pět oddělení školní družiny, využívá se počítačová
učebna, k dispozici jsou dvě školní dílny, v areálu školy je také cvičná kuchyňka se šicí dílnou a
tělocvična. Žáci využívají také keramickou dílnu.
Škole patří také rozlehlý dvůr, který je využíván zejména při tělesné výchově,
mimoškolních aktivitách školní družinou, ale je to také prostor pro hippoterapii a další činnosti
sloužící k servisu dívkám a chlapcům, kteří vyžadují speciálně pedagogickou péči. Od 1.1.2016
již nepatří Základní škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace budova školy ve
Dvořákových sadech, která byla k výše uvedenému datu předána ZUŠ V.Kálika Opava,
příspěvkové organizaci stejného zřizovatele. Budova ve Dvořákových sadech tak byla
odloučeným pracovištěm ZŠ a PŠ Opava. Za užívání prostor byla dohodnuta s uživatelem
budovy ve Dvořákových sadech spoluúčast na úhradě za energie a zajišťovali jsme si sami úklid
námi využívaných prostor. Vedení školy vyhodnotilo před zahájením školního roku 2017-2018
potřebu existence odloučeného pracoviště ve Dvořákových sadech. Vzhledem k počtu žáků a
organizaci tříd zažádalo ředitelství školy prostřednictvím svého zřizovatele o změnu v rejstříku
škol a školských zařízení – výmaz odloučeného pracoviště. Ještě před koncem kalendářního
roku 2017 byla tato administrativní záležitost uzavřena. Kromě zmíněných budov a pozemku
na Nám. Slezského odboje obhospodařovala příspěvková organizace také školní pozemek
v jedné z opavských zahrádkářských kolonií, kde probíhala výuka pěstitelských prací a
podobně.
Velmi rádi bychom vylepšili podmínky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami vybudováním dalších učeben a potřebných prostor (místnosti pro rehabilitaci,
zájmovou činnost, relaxaci) například využitím půdních prostor nebo nástavbou nad
tělocvičnou. Naše požadavky zřizovatel zná, chápeme však, že investice do Základní školy a
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je podmíněna dostatkem
financí a potřebou rozvíjet tento typ školy.
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Organizační struktura Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace (aktuálně od podzimu 2017)
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Počty žáků a klientů

Rok 2017 byl dalším z období, kdy finanční komfort školy v oblasti mezd plně závisel na
počtu výkonových jednotek. Reálně tedy bylo důležité, kolik žáků, ve kterém oboru vzdělání,
s jakým typem a stupněm postižení, se objeví ve výkonových výkazech. Stejně tak bylo pro
zařízení významné, kolik dětí mělo zájem navštěvovat školní družinu, obdobně byli pečlivě
evidováni klienti speciálně pedagogického centra. Od počtu žáků, počtu stravovaných,
přihlášených k docházce do školní družiny a klientů SPC se odvíjí mzdové prostředky a tím i
počet pracovníků, kteří se starají o děti, žáky a klienty naší organizace. Pokud chceme
srovnávat počty žáků školy za několik let zpět, je zřejmé, že stavy žáků i klientů jsou
dlouhodobě bez výrazných výkyvů (pokud pomineme zásadní změnu počtu žáků ve škole po
sloučení dvou subjektů v jeden v roce 2015). Z níže uvedeného grafu vyplývá, že k výrazné
změně došlo v roce 2015. Je to důsledek sloučení Základní školy a Praktické školy, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace se Základní školou, Opava, Dvořákovy sady 4,
příspěvková organizace.
Většinu roku 2017 jsme byli nuceni i nadále využívat prostor odloučeného pracoviště
ve Dvořákových sadech. Ve školním roce 2016-2017 pracovaly na odloučeném pracovišti
přípravná třída a dvě třídy pro žáky plnící povinnou školní docházku. V následujícím grafu jsou
požity počty žáků podle statistických výkazů z příslušného kalendářního roku.
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Je zřejmé, že k výraznějšímu nárůstu žáků došlo po sloučení škol v roce 2015. Poté se
dva roky držel stav na stejné úrovni. Pokles nastal v roce 2017 (údaje jsou ze statistických
výkazů k 30.září každého roku). V hodnoceném roce se promítlo zrušení činnosti přípravné
třídy, to znamená úbytek dvanácti až patnácti výkonových jednotek. S přihlédnutím k této
skutečnosti je výrazný pokles méně bolestivý. Nicméně, počet žáků přece jen klesl, což bude
mít dopad na normativ mzdových prostředků na rok 2018. Je obtížné přesně určit důvody
poklesu výkonu, můžeme se jen domnívat, že je to vlivem nastupujícího společného
vzdělávání, kdy žáci s postižením zůstávají integrovaní na školách většinového vzdělávacího
proudu, případně nejsou v ročnících, které nastupují do škol k plnění povinné školní docházky,
žáci, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči pro své mentální postižení.
Z následujících grafů je zřejmé, jakým směrem se vyvíjí stavy žáků školy v jednotlivých
oborech vzdělávání. Je patrný konstantní pokles žáků v základní škole speciální, který začal
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někdy od roku 2010. Stavy žáků kolísají také u oboru, kde žáci získávají základní vzdělání.
Nicméně, změny stavů nejsou nikterak zásadní. Dlouhodobě je přibližně stejný zájem o střední
školu v oboru Praktická škola jednoletá. U přípravného stupně základní školy speciální je znát
rozdíl u každého nového nebo odcházejícího žáka, protože jde o malou skupinku dívek a
chlapců. Dařilo se nám tuto třídu otevírat každým rokem, ale rok od roku je náročnější mít
minimálně čtyři žáky předškolního věku, kteří odpovídají svým postižením zařazení do PŘS ZŠS.

Průběh roku 2017 i u nás ovlivnilo nastupující společné vzdělávání. Tento trend
nastolilo MŠMT po poslední novele školského zákona. Jedná se o snahu co nejvíce žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávat ve školách většinového vzdělávacího proudu.
Z našeho pohledu tato snaha existovala i v minulosti a dívky a chlapci, jejichž postižení
umožňovalo vzdělávání v běžné škole, tam byli vzděláváni. Je zřejmé, že integrace
žáků například s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením je snazší než společné vzdělávání
žáka s mentálním postižením, autismem nebo případně kombinovanou vadou. Naše zařízení
bylo a je připraveno na to, že společné vzdělávání může ovlivnit počty žáků a tím také počty
pracovníků a celkovou budoucnost zařízení v dalších letech.
V průběhu roku 2017 vývoj stavu žáků nebyl pro nás překvapivý. Školy většinového
vzdělávacího proudu se zpravidla snažily integrovat žáky, kteří by jinak přecházeli do škol pro
žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči. Ve většině případů byla integrace žáka řešena
personálním posílením ve třídě, kam byl žák v běžné škole vřazen. Nicméně, i v roce 2017 do
naší školy přicházeli žáci, kteří nebyli schopni získat základní vzdělání na škole hlavního
vzdělávacího proudu. Většinou k nám přicházely dívky a chlapci, kteří již na běžné základní
škole selhávali a měli velké mezery ve vědomostech, protože se prohluboval rozdíl mezi nimi
a jejich spolužáky. Nejčastěji se k nám dostávali žáci v šestém ročníku (pravděpodobně vliv
zvýšených nároků při přestupu na druhý stupeň základní školy). Výjimečně šlo o žáky starší.
Přicházeli i dívky a chlapci z nižšího stupně základní školy. U zápisu do 1.třídy pro školní rok
2017-2018 jsme byli svědky výjimečné situace, protože se u něj objevilo celkem osmnáct dětí.
Ne všechny byly zapsány k nám do školy, u některých povolil ředitel školy odklad povinné
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školní docházky, další daly později přednost jiným školám. Nicméně, po deseti letech se znovu
podařilo otevřít v září 2017 samostatnou první třídu základní školy.
Rok 2017 byl nesmírně náročný pro pracovníky školského poradenského zařízení SPC
Srdce při Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.
Šlo období, kdy téma společného vzdělávání ovlivňovalo chod škol, životy rodin, kde žijí
postižení žáci, stejně jako všech dalších institucí, kterých se vzdělávání osob se speciálními
vzdělávacími potřebami dotýká.
Přes veškerá ujišťování NÚV, jež je garantem zavádění společného vzdělávání do škol,
že jsou poradenská zařízení připravena na nové, náročnější povinnosti, skutečnost byla jiná.
Pracovnice SPC Srdce se potýkaly s neustále se měnícími elektronickými formuláři pro
zpracovávání zpráv a doporučení, systém byl poměrně často nefunkční. Poradenským
zařízením přibyla spousta administrativní zátěže (legislativou velmi hlídané termíny
jednotlivých úkonů při poskytování služeb, vyžadování mnohdy duplicitních informací u škol,
zákonných zástupců klientů SPC, požadování osobní účasti zákonných zástupců u předávání
jednotlivých dokumentů…. Vyhláška č.27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č.270/2016 Sb. a vyhlášky č.416/2017 Sb.
stanovila celou řadu nových úkonů a povinností poradenským zařízením. Bohužel, všechny
nové úkoly muselo SPC řešit ve stávajícím personálním složení. Vedení školy se snažilo ulehčit
pracovnicím speciálně pedagogického centra a dalo k dispozici pro zajištění administrativy část
úvazku pracovnice ekonomického úseku školy. Po celý rok 2017 usilovaly pracovnice SPC o
naplňování úkolů vyplývajících z vyhlášky při péči o klienty SPC, nicméně, fyzicky nebylo možné
zvládat předepsané počty výjezdů za klienty do školy, mnohdy nebylo možno poskytovat
služby v takové míře a kvalitě, aby se mohli vyšetřit další klienti. Rok 2017 byl náročný i tím, že
bylo potřeba dokončit rediagnostiky u žáků již dříve diagnostikovaných jako LMP a vřazených
do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Společné vzdělávání přineslo
poradenským zařízením celou řadu nových úkolů, bohužel, ani legislativa, materiální zajištění
či personální zabezpečení jednotlivých pracovišť nebylo dořešeno. Domníváme se, pokud
společné vzdělávání je celospolečenskou zakázkou, měla by být tato zakázka zajištěna dopředu
po všech stránkách. Podle našich zkušeností a poznatků tomu tak rozhodně nebylo a je
zarážející, že do sdělovacích prostředků byly po celou dobu uvolňovány informace, že vše je
zajištěno v plné míře. S nespokojeností klientů, jejich zákonných zástupců, škol se pak museli
vyrovnávat pracovníci SPC. Jako příklad je možné uvést prvotní fázi společného vzdělávání od
začátku školního roku 2016-2017, kdy bylo veřejně deklarováno, že je dostatek finančních
prostředků na zajištění pomůcek doporučovaných poradenskými zařízeními jednotlivým
žákům (včetně nákladné výpočetní techniky), stejně jako je dostatek prostředků na mzdové
zajištění asistentů pedagoga. K jejich financování, postavení a dalším záležitostem se bude
vztahovat další část zprávy o činnosti organizace. V polovině roku 2017 najednou MŠMT
zjistilo, že prostředky určené na společné vzdělávání nebudou stačit a začalo hledat důvody,
proč tomu tak je. Velmi rychle byl nalezen viník- chybně rozhodující SPC a školy zřízené podle
§16, odst.9 školského zákona. Tedy ty, do nichž spadá i naše zařízení. Podle vyjádření MŠMT
nemají tyto typy škol nárok na financování asistentů pedagoga z prostředků určených na
společné vzdělávání, financovat je prý mají krajské úřady ze svých rezerv. Paradoxní je, že
v žádné právní normě není takovéto omezení obsaženo (jistě proto, že by se reálně jednalo
přiznání diskriminace jedné skupiny žáků). Takovýchto nelogičností v souvislosti se společným
vzděláváním vyplynulo na povrch v průběhu roku 2017 mnohem více.
Přes tyto obtíže se pracovnice SPC Srdce snažily vykonávat co nejkvalitněji servis
dětem, žákům a studentům s postižením (mentálním, tělesným, s kombinovanými vadami).
O kvantitě služeb svědčí tabulky a grafy s porovnáním výkonů v několika uplynulých letech. Je
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třeba si uvědomit, že náročnost péče o jednoho klienta v roce 2017 a před třemi čtyřmi lety je
nesrovnatelná. Proto je chvályhodné, když kolektiv pracovnic SPC Srdce dokázal i v roce 2017
poskytnout své služby tolika klientům.
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Škola vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle nové legislativy se
jedná o školu zřízenou podle §16,odst.9 školského zákona) je, na rozdíl od běžných škol,
nucena tvořit kolektivy tříd variabilně, některé třídy jsou složeny z dětí více ročníků, v základní
škole speciální je složení žáků ještě pestřejší – mnohdy nekoresponduje věk žáka se
schopnostmi, každý žák je vlastně individualita. Navíc, v našem zařízení jsme se ještě i v roce
2017 vyrovnávali s realitou po slučování škol. Třídy jsme tvořili i s ohledem na to, aby spolu
byli žáci, kteří společně chodili i před sloučením, pokud to bylo jen trochu možné. Kolektivy
tříd musí být skládány i s ohledem na různé druhy a typy postižení žáků tak, aby pedagogičtí
pracovníci mohli vůbec efektivně vykonávat svou práci. Vedení školy i v roce 2017 usilovalo o
co nejefektivnější vzdělávací proces. Při organizaci výuky, mimoškolní činnosti a stanovení
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počtu pedagogických a správních zaměstnanců byl brán zřetel na výši mzdových prostředků
přidělených normativně krajem. Pro zvýšení komfortu a vyšší efektivitu vzdělávání byly u
početných třídních kolektivů některé vyučovací hodiny děleny tak, aby se žáci učili v menších
kolektivech (šlo zejména o výuku českého jazyka, matematiky, informatiky).
Zaměstnanci
V příspěvkové organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace se člení pracovníci na dvě kategorie zaměstnanců.
Péči o provoz školy zajišťuje skupina nepedagogických pracovníků. Vedoucími
pracovníky jsou ekonomka školy a školník. Ekonomka školy plně odpovídá za správu
ekonomické oblasti (financování, evidence správa majetku), stará se také o kompletní oblast
personalistiky (pečuje o osobní spisovou dokumentaci pracovníků, vyřizuje agendu vztahující
se ke mzdám). S nárůstem povinností a práce ve zmíněné oblasti bylo potřeba posílit tuto část
správního úseku. Na snížený úvazek je zaměstnána administrativní pracovnice, která má na
starost evidenci majetku, řeší inventarizaci veškerého majetku školy. Pomáhá však i
s administrativou SPC, která neúměrně narostla již od počátku školního roku 2016-2017 vlivem
zavádění společného vzdělávání. Také pečuje o majetek vztahující se ke speciálně
pedagogickému centru (např.speciální pomůcky, které jsou zapůjčovány klientům SPC na
základě výpůjčních smluv). Druhým vedoucím pracovníkem je školník, který má na starost
drobnou údržbu majetku příspěvkové organizace, řídí skupinu uklízeček. V průběhu školního
roku 2016-2017 jsme měli jednu uklízečku na pracovišti ve Dvořákových sadech. Její pracovní
poměr skončil s koncem odloučeného pracoviště na adrese Dvořákovy sady 4. Jedna
pracovnice je zaměstnána ve výdejně stravy. S přihlédnutím k množství vydávaných obědů byl
její přepočtený pracovní úvazek po dlouhou dobu 0,5. Od začátku školního roku 2017-2018
však došlo k výraznému nárůstu počtu vydávaných obědů. Příčinou byl projekt, který
umožňuje žákům ze sociálně slabých rodin odebírat obědy zdarma. V měsících září a říjnu 2018
narostl počet vydávaných obědů o 24. Pracovnice výdeje stravy nebyla schopna při úvazku 0,5
obědy vydat a řádně uklidit výdejnu stravy tak, aby byla připravena na další den. Proto bylo
vedení školy nuceno navýšit pracovní úvazek zaměstnankyni ve výdejně stravy o 0,25 na
celkových 0,75 pracovního úvazku. Pochopitelně, mzdové prostředky nebyly škole z projektu
refundovány, takže navýšení šlo na úkor mzdových prostředků všech zaměstnanců školy.
Pedagogičtí pracovníci školy, vzhledem k organizaci zařízení a poslání organizace, jsou
členěni do několika skupin. Nejpočetnější jsou učitelé, kteří zajišťují vzdělávání ve třídách
přípravného stupně základní školy speciální, učí v základní škole, základní škole praktické i ve
střední škole (obor praktická škola jednoletá). Většinou je pracovní úvazek jednotlivých učitelů
rozprostřen do více oborů vzdělávání. Stejně variabilní je náplň práce vychovatelů. Někteří
vychovatelé jsou přiřazeni do tříd přípravného stupně základní školy speciální nebo většinu
úvazku tráví u dětí zařazených do ZŠS s rehabilitačním vzdělávacím programem. Jejich úvazek
je pak zkombinován s prací vychovatele ve školní družině.
Zvláštní skupinou pedagogických pracovníků jsou asistenti pedagoga. Jejich přítomnost
ve třídách je vždy podmíněna doporučením školského poradenského zařízení a schválením
pozice krajským úřadem. V průběhu roku 2017 došlo v naší škole k zásadní změně ve
fungování a financování této skupiny pedagogických pracovníků. Nic se nezměnilo na způsobu
zřizování pozice asistenta pedagoga (doporučení školského poradenského zařízení, schválení
zřízení pracovního místa asistenta pedagoga krajským úřadem), nová je možnost využití
asistenta pedagoga i v době, kdy je žák, jemuž bylo toto podpůrné opatření přiznáno, ve školní
družině. Také financování AP je od 1.9.2016 úplně nové – asistenti pedagoga byli posunuti
v platových tabulkách poměrně vysoko. Velkorysý přístup ke společnému vzdělávání ze strany
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MŠMT vzbuzoval u nás obavu, zda bude skutečně dost financí na zajištění veškerých
podpůrných opatření, jež začaly být od 1.9.2016 poskytovány žákům na všech typech škol
(školy zřizované podle §16, odst.9 nevyjímaje). Po rediagnostice jednotlivých žáků, kteří měli
jako podpůrné opatření přiznáno SPC využití asistenta pedagoga, jsme začali postupně čerpat
prostředky na financování AP z prostředků MŠMT určených na společné vzdělávání. Patrně až
po čase si zodpovědní pracovníci ministerstva uvědomili, že těchto prostředků není skutečně
dostatek. Proto od září 2017 MŠMT oznámilo, že nebude financovat asistenty pedagoga ve
školách zřízených podle §16,odst.9. Prý tyto školy mají navýšené normativy na žáka a mohou
si tak z těchto prostředků hradit i AP. Navýšené normativy na žáka sice naše školy mají, ale tak,
aby mohly zaplatit učitele při maximálně polovičních počtech žáků ve třídách oproti školám
většinového vzdělávacího proudu. Financování asistentů pedagoga na speciálních školách
zachraňoval v době od září do prosince 2017 KÚ MSK, jež sanoval 80% prostředků na asistenty,
které by mělo poskytnout ministerstvo, z vlastních rezerv.
Kolektiv pracovníků Speciálně pedagogického centra Srdce tvořily sociální pracovnice,
tři speciální pedagožky a tři psycholožky. U skupiny psycholožek byly úvazky poměrně
variabilní. Vzhledem k očekávaným odchodům kolegyň na mateřskou dovolenou bylo potřeba
přijmout nové psycholožky (alespoň na zkrácený úvazek). Je velmi obtížné najít zájemce o tuto
práci psychologa v SPC na snížený úvazek, s nejasnou budoucností a navíc někoho
erudovaného s praxí v oboru spokojeného s platovými podmínkami školského pracovníka
(výrazně odlišnými od platu klinického psychologa). Jak již bylo zmíněno výše,
s administrativou (majetek, zápůjčky materiálu, vypravování pošty a podobně) vypomáhala
SPC administrativní pracovnice školy. Enormní nárůst administrativy ve školských
poradenských zařízeních je také dílem zavádění společného vzdělávání, přitom nebyly
kolektivy poradenských zařízení vůbec posíleny a podmínky pro jejich práci se vůbec nezměnily
k lepšímu.
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VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE P1 -04
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Vývoj počtu zaměstnanců (podle výkazu P1 - 04)
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44,1
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Z tabulky, kde je přehled počtu pracovníků podle statistického výkazu P1-04 jsou
patrné dva výraznější posuny. Zvýšení počtu pracovníků mezi roky 2014- a 2015 bylo
způsobeno sloučením organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace.
Navýšení stavu zaměstnanců mezi lety 2016 a 2017 je zase způsobeno změnou v přiznávání
podpůrných opatření žákům s postižením.
Ve vyšší míře bylo možno přiznat podle nových
pravidel o poskytování podpůrných opatření
jednotlivým žákům přítomnost asistenta pedagoga při
jejich vzdělávání, ale nově i při pobytu takovéhoto žáka
ve školní družině.

Ve stavech pracovníků se promítla v roce 2017 také skutečnost, že u škol zřízených
podle §16, odst.9 školského zákona, by neměly být přípravné třídy. Zastánci tohoto výkladu
tvrdí, že si tato školy stahují žáky do prvních tříd základní školy, místo, aby takové děti chodily
do běžných škol. Toto tvrzení je, mírně řečeno, nepřesné. Do školy zřízené podle §16, odst. 9
školského zákona nesmí ředitel přijmout žádné dítě, které k tomu nemá doporučení školského
poradenského zařízení. A, konkrétně v našem případě, žádné dítě bez diagnózy mentálního
postižení být ani přijato nesmí. Již na podzim 2016 nám bylo oznámeno, že odpovědní
pracovníci MŠMT odmítli přiznat našemu zařízení finance na asistenta pedagoga pro žáky se
sociálním znevýhodněním v přípravné třídě. Do ledna 2017 jsme sanovali tuto pozici
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z vlastních zdrojů, pak byl rozvázán s asistentkou pedagoga pracovní poměr se všemi
finančními nároky (odstupné). A na ukončení pracovního poměru se vedení školy na konci
školního roku dohodlo i s učitelkou přípravné třídy. Přípravná třída již nebyla ve školním roce
2017-2018 v našem zařízení otevřena. Rodičům dětí, které byly zapsány v končící třídě,
poskytli pracovníci školy poradenské služby při hledání nového zařízení, kam měli své děti nově
zapsat.

Kvalifikace pedagogických pracovníků
Rok 2017 nepřinesl žádné mimořádné změny ve stavu a složení pracovníků Základní
školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Pokračoval tedy
osvědčený tým pracovníků, který V kolektivu zaměstnanců nedošlo v průběhu roku 2016 k
žádným významným změnám. Je v zařízení stabilizovaný, dochází v něm pouze k minimálním
změnám.
S přihlédnutím k tomu, jakým zařízením je Základní škola a Praktická škola, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace, je pochopitelný mimořádný důraz na kvalifikaci
pedagogických pracovníků školy i zaměstnanců speciálně pedagogického centra. Podmínky
odborné kvalifikace jsou splněny téměř stoprocentně. Nekvalifikovaní pracovníci jsou
v minimální míře v kategorii učitelů. Z organizačních důvodů vykonává práci učitelky kolegyně,
jež nemá vysokoškolské vzdělání příslušného směru. Její úvazek pouze 0,18 z celého úvazku
učitelky. Škola nebyla schopna zajistit na tento úvazek a pro odborné předměty, které učitelka
učí, kvalifikovaného pracovníka. Velmi dobře máme personálně zajištěnu skupinu asistentů
pedagogů. V roce 2017 ve škole působilo jedenáct asistentek pedagoga. Všechny u žáků se
zdravotním znevýhodněním. Kolegyně mají patřičný kvalifikační kurz, středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, případně ukončené středoškolské vzdělání v učňovském oboru.
Bezezbytku je kvalifikovaný personál ve speciálně pedagogickém centru. Na školská
poradenská zařízení (pedagogicko- psychologické poradny a speciálně pedagogická centra)
byly i v roce 2017 kladeny mimořádné a zvýšené požadavky v souvislosti se zaváděním
strategie společného vzdělávání vyhlášené v novele školského zákona. Ministerstvo školství a
jemu podřízené orgány v průběhu roku 2016 a dále postupně vydávaly příslušné předpisy a
metodiky. Jednoznačně narostla administrativa v práci školských poradenských zařízení.
Bohužel, nedošlo k navýšení počtu pracovníků v SPC. Zatím jsme zaregistrovali pouze sliby
příslušného ministerstva, že se posílení tohoto segmentu školství chystá. Pracovnice SPC Srdce
k zavádění společného vzdělávání přistoupily i ve druhém roce velmi zodpovědně a plnily si i
roli metodického a poradenského zařízení pro školy a další instituce na Opavsku. Při zajišťování
chodu SPC se vedení příspěvkové organizace potýkalo s nedostatkem odborníků, již by byli
ochotni pracovat ve školském poradenském zařízení.
Klíčové posty ve škole máme obsazeny zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady. Ve
vedení má ředitel školy i zástupce ředitele školy požadované odborné vzdělání, oba jsou
absolventy předepsaného stupně funkčního studia při ředitele škol a školských zařízení.
Požadavky zákona pro výkon příslušné funkce splňují pedagogičtí pracovníci pověření činností
výchovného poradce (máme i dalšího pracovníka, který je plně kvalifikován), metodička
prevence také získala osvědčení pro výkon specializované činnosti (i zde máme v kolektivu
dalšího pracovníka, který má příslušnou kvalifikaci), stejně jako environmentální metodik.
V souvislosti s nutností upravovat školní vzdělávací program, byla jmenována nově v roce
2016 koordinátorka tvorby ŠVP, která absolvovala dostupná proškolení a vedení školy má
v plánu umožnit této kolegyni absolvování příslušného studia v akreditovaném kurzu. ŠV je
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průběžně doplňován a upravován tak, aby odpovídal požadavkům na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
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Vyhodnocení plnění úkolů příspěvkové organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace
předškolní zařízení

přípravný
stupeň
základní školy
speciální

přípravná
třída (do
června 2017)

povinná školní docházka

střední škola

základní škola
praktická

praktická
škola
jednoletá

základní škola

základní škola
speciální

Speciálně
pedagogické
centrum
Srdce

školní družina

výdejna
stravy

Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je zřízena
Moravskoslezským krajem pro poskytování základního vzdělání v oborech základní škola,
základní škola praktická a základní škola speciální, poskytuje střední vzdělání v oboru praktická
škola jednoletá, žáci předškolního věku mohou navštěvovat přípravný stupeň základní školy
speciální. Ve školním, roce 2017-2018 jsou žáci plnící povinnou školní docházku v oboru
základní škola vzdělávání od prvního po šestý ročník podle ŠVP „Učíme se společně“ (je
zpracován podle novelizovaného RVP dle platné legislativy, jež musí mít všechny školy od
1.9.2018). Součástí příspěvkové organizace je také střední škola – obor praktická škola
jednoletá. Pro žáky plnící povinnou školní docházku a děti předškolního věku fungovalo v roce
2017 pět oddělení školní družiny. K příspěvkové organizaci patří i Speciálně pedagogické
centrum Srdce. Toto školské poradenské zařízení od roku 1994 poskytuje poradenské,
diagnostické a terapeutické služby klientům s mentálním postižením, od roku 2006 jsou služby
SPC rozšířeny o péči o děti, žáky a studenty s tělesným postižením v regionu Opavska a
Bruntálska. Ve škole je výdejna stravy, kde mohou žáci a zaměstnanci školy odebírat obědy
dovážené z jídelny na Rybím trhu v Opavě. Část žáků, kteří byli do června 2016 v budově ve
Dvořákových sadech, využívala služeb jídelny na Rybím trhu.
Jak již bylo zmíněno výše, v září 2016 skončila platnost přílohy RVP pro vzdělávání lehce
mentálně postižených žáků (novela školského zákona). Bylo vyhlášeno dvouleté přechodné
období, ve kterém by školy měly upravit své dokumenty tak, aby byly v souladu se školským
zákonem. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
má dokumenty v souladu s platnou legislativou již od září 2017. Na jaře 2016 byly dokončeny
jak Školní vzdělávací program „Učíme se společně“ pro žáky základní školy, tak i tzv. minimální
výstupy z RVP, podle kterých by měli být vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením. Od
sedmého ročníku dobíhá i v průběhu školního roku 2017-2018 vzdělávání podle přílohy pro
LMP. Postupně budou ubývat třídy vzdělávané podle tohoto zanikajícího programu.
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se
v průběhu roku 2016 stala tzv. školou zřízenou podle „§16, odst. 9 školského zákona“. Takto
jsou označovány školy, které jsou určeny pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Nejedná se tedy pouze o školy pro žáky s mentálním postižením. Specifikum školy
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pro mentální postižení je však v tom, že pro vzdělávání a hlavně přijímání žáků do takovýchto
škol jsou nastavena nejpřísnější pravidla a v těchto školách nemohou být vzdělávání žáci zdraví
ani dívky či chlapci s jiným než mentálním postižením. Na druhou stranu, žák mentálně
postižený může být vřazen do třídy zdravých dětí, do třídy žáků se sluchovým nebo jakýmkoli
jiným postižením. Od chvíle, kdy byla zveřejněna nová pravidla pro existenci těchto škol, byli
v nejistotě pracovníci školy, žáci i jejich rodiče. Po více než roce platnosti norem pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci společného vzdělávání je zřejmé, že
nebude docházet k masivnímu úbytku žáků z naší školy a nadále budou do školy přicházet
dívky a chlapci, kterým vzdělávání v takovéto škole bude vyhovovat více než běžná třída pro
zdravé děti. Zřizovatel naší školy podporuje a podporoval existenci takovýchto zařízení, proto
i vedení školy s podporou zaměstnanců co nejusilovněji pracovalo na tom, aby škola měla
dostatek žáků a byla ekonomicky zajištěnou organizací.
V průběhu roku 2017 plnila Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje
5, příspěvková organizace svou základní úlohu, pro kterou byla Moravskoslezským krajem
zřízena. Poskytovala základní vzdělání a základy vzdělání žákům plnícím povinnou školní
docházku, připravovala děti předškolního věku na docházku do školy a pro žáky se středním a
těžším postižením nabízela vzdělávání ve střední škole v oboru praktická škola jednoletá.
Výsledky vzdělávání snad nejlépe bude dokladovat níže uvedená tabulka. Prospěch
většiny žáků je většinou uspokojivý, protože nároky kladené na žáky jsou přizpůsobeny jejich
schopnostem a zkušený pedagogický sbor dokáže přistupovat ke každému žákovi jako
k individualitě se specifickými potřebami a schopnostmi.

Oproti minulým letům narostl počet neomluvených hodin absence ve vyučování. Není
to ovšem obecný jev, pouze u některých konkrétních žáků jde o dlouhodobý problém, který je
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spojen s neutěšenou situací v rodině. Bohužel, situace s neomluvenou absencí je problémem,
který jsme v uplynulých letech neřešili příliš často, zato nyní se stává negativním jevem
běžným. Neomluvená absence se vyskytovala sporadicky, hlavně u žáků vyššího ročníku
základní školy praktické. V podstatě šlo vždy o mimořádné případy. V posledních letech (a týká
se to i roku 2017) se vyskytly případy, kdy žák v podstatě do školy nechodí a neplní povinnou
školní docházku. Vedení školy vždy mělo snahu tyto případy řešit, oslovovalo příslušné orgány
OSPOD. Bohužel, nedaří se sjednávat nápravu, v roce 2017 to byli tři žáci, kteří do školy vůbec
nechodili, a jde za nimi drtivá většina neomluvené absence evidované v jednotlivém školním
roce. Tito žáci také tvoří velkou část dětí, které ve školním roce neprospěli.
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je
zřízena ke vzdělávání žáků s mentálním postižením různého stupně, žáky školy jsou i děti
s kombinovaným postižením a dívky a chlapci s diagnostikovaným autismem. Vedení školy i
všichni pedagogičtí pracovníci usilují o to, aby se povinná školní docházka takovýchto dětí co
nejvíce podobala vzdělávání jejich zdravých vrstevníků. Pedagogičtí pracovníci se snaží předat
co nejvíce vědomostí a procvičit co nejvíce činnosti s žáky tak, aby byli připraveni co nejlépe
na přechod do středních škol, případně, u žáků s těžším postižením, aby byli co
nejsamostatnější. Cílem školy je připravit co nejlépe žáky na přechod do učebního oboru, který
je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se primárně o učební obory typu
E). Pro žáky se středním mentálním postižením, případně kombinovanou vadou máme u nás
ve škole střední školu, obor praktická škola jednoletá.

Vycházející žáci

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

ZŠP
9
6
16
20

ZŠS
10
8
6
10

z toho podali přihlášku
do SŠ
ZŠP
9
6
15
16

ZŠS
6
5
3
6

%podaných přihlášek
z celkového počtu
vycházejících žáků

ZŠP
100%
100%
93%
80%

ZŠS
60%
62%
50%
60%

Trápí nás, že v posledních letech dochází
poměrně stále častěji k situaci, kdy žák
ani nemá zájem podat si přihlášku do
střední školy. Vychází od nás s tím, že
bude využívat sociálního systému
k vlastní obživě. Jde nám hlavně o žáky
absolvující základní školu praktickou,
kteří mají bohatou nabídku učebních
oborů a hlavně schopnosti získat
nějakou odbornost. Ještě ve školním
roce 2014-2015 si podali přihlášky do SŠ
všichni vycházející žáci ze ZŠP. Po sloučení organizací od 1.1.2015 počet přihlášek klesá….
Usilovně pracujeme na tom, aby se tento trend zastavil. Výchovný poradce připravil řadu
aktivit, aby zájem o profesní přípravu u vycházejících žáků odpovídal zájmům společnosti. U
dětí ze základní školy speciální není mnohdy reálné, aby pokračovaly ve vzdělávání, přesto je
počet žáků, kteří se hlásí do praktické školy vlastně každý rok stejný.
Snažíme se, aby žáci Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace neměli pocit, že se vzdělávají jinak, než jejich vrstevníci z běžných
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základních škol. Dívky a chlapci z naší školy, kromě standardních činností při vyučování, mají
možnost účastnit se celé řady aktivit, jež jim naše škola nabízí. Nabízíme mimoškolní aktivity
v zájmových kroužcích různého zaměření – sportovní, umělecké, pěvecké. V roce 2017 jsme
uspořádali výtvarné dílničky s vánoční a velikonoční tématikou pro děti i s jejich rodiči. Žáci
praktické školy jednoleté prezentují svou šikovnost při výstavkách, kde nabízejí svým mladším
spolužákům své výtvory zaměřené na Velikonoce (Krámek u Kocoura) a také dobroty
v Cukrárně U Mlsouna.
Víme o šikovnosti našich žáků, proto ji co možná nejčastěji prezentujeme na veřejnosti.
Kromě aktivit, jež budou uvedeny dále, můžeme uvést naši tradiční Vánoční školní slavnost
v Loutkovém divadle Opava. Plný sál diváků (rodiče a příbuzní žáků) nadšeně aplaudoval
vystoupení vlastně všech třídních kolektivů v prosinci 2017. Jestliže většina škol pořádá školní
akademii vždy při kulatých výročích školy, my máme akademii každý rok. Nebojíme se
zapojovat do aktivit jiných škol nebo i města Opavy, byť není naším zřizovatelem. I díky tomu
má naše škola u magistrátu města velmi dobré postavení a býváme často podporování
materiálně při organizaci některých našich aktivit. Například v březnu 2017 jsme uspořádali
další ročník Ponožkového dne, což je připomenutí si světového dne Downova syndromu.
V kulturním domě v Opavě se navzájem bavilo svými vystoupeními na dvě stovky dětí z naší
školy a škol hlavního vzdělávacího proudu z Opavy a okolí. Záštitu nad akcí převzal náměstek
primátora statutárního města Opavy. Tradiční akcí je také Opavský Paraden – soutěž pro děti
upoutané na invalidní vozík, která probíhá v odpoledních hodinách na nejrušnějším místě
Opavy.
Stejně jako se snažíme začleňovat naše žáky do aktivit společně s vrstevníky běžných
základních škol, je vhodnou motivací dívek a chlapců naší školy potkávat se s dalšími žáky škol
speciálních. Pro další práci je nepochybně důležitá možnost porovnat vlastní síly a schopnosti
se stejně starými žáky v různých oblastech. Proto se naše škola zapojuje do různých soutěží
pro žáky speciálních škol okresu Opava, rádi přijímáme pozvání k účasti na akcích
organizovaných polskou družební školou v Pyskowicach, proto také sami pořádáme řadu
setkání a přehlídek, kde mohou naši žáci ukázat, co se naučili, jak jsou šikovní. Pedagogové,
žáci i jejich rodiče vnímají zapojení do soutěží jako možnost prezentovat dovednost žáků
speciální školy.
Naši žáci se i v hodnoceném roce 2017 účastnili řady soutěží organizovaných pro děti ze
speciálních škol v rámci Opavského regionu (jde o výčet nejvýznamnějších):
 aktivně jsme se účastnili veřejného závodu Opavská míle v září 2017 (běželi žáci i
někteří pedagogové, jiní dělali doprovod dětem na invalidních vozících)
 soutěž ve zpěvu a kreslení ve Vítkově
 soutěž Nejkrásnější písnička (organizátorem je Rotary Club Opava, naši žáci jsou
tradičními účastníky akce)
 soutěž s dopravní tématikou (okresní kolo jsme organizovali u nás ve škole)
 soutěž v lehkoatletickém víceboji (proběhlo školní a okresní kolo, které jsme přímo
organizovali)
 žáci speciálních tříd se utkali v turnajích a soutěžích (přizpůsobené sporty) se stejně
postiženými dětmi v květnu 2017
 zapojili jsme se do mezinárodní sportovní přehlídky Emil Open 2017 v Brně (800
účastníků z 16 států celé Evropy)- v mezinárodní konkurenci soutěžilo sedm žáků
z naší školy
 účastnili jsme se soutěže v Hlučíně – Ukaž, co víš, co umíš, co dokážeš
 participovali jsme na aktivitách partnerské školy v Pyskowicach (aktivně jsme se
podíleli na Týdnu Slezska, byli jsme účastníky sportovního turnaje)
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Jde jen o malý výčet aktivit, kterými škola zapojovala naše žáky do společných aktivit s jinými
dětmi.
Pro žáky naší školy jsme v roce 2016-2017 i pro školní rok 2017-2018 připravili řadu
aktivit, které jsou běžné ve školách hlavního vzdělávacího proudu – lyžařský kurs (u nás je
organizován jako kratší ozdravný pobyt), v létě byli na několikadenním ozdravném pobytu děti
ze tříd základní školy speciální (včetně chlapců a dívek ze tříd s rehabilitačním vzdělávacím
programem). Žáci absolvovali plavecký výcvik. Vycházeli jsme vstříc potřebám žáků ze tříd
základní školy speciální a využívali jsme v hodinách různých terapií – canisterapie,
hippoterapie, terapie loutkou.
Školní rok 2017 – 2018 přinesl náročnější přípravu organizace pro vedení školy.
Rozhodli jsme se, že od září nebudeme využívat odloučené pracoviště ve Dvořákových sadech,
všichni žáci i oddělení školní družiny budou přesunuti na pracoviště na Nám. Slezského odboje.
Teprve v průběhu hlavních prázdnin před zahájením školního roku bylo jasné, jak bude
vypadat organizace školy (počty žáků a tím i tříd). Byli jsme nuceni narychlo přizpůsobit
prostory školy tak, aby vznikly dvě nové třídy. Nově byl nastaven režim činnosti oddělení školní
družiny (jednotlivým oddělením byly přiděleny prostory ve třídách, kde probíhají odpolední
aktivity).
V průběhu roku 2017 pracovala školní družina nejprve v šesti odděleních (když bylo
funkční odloučené pracoviště ve Dvořákových sadech), od září 2017 pak v pěti odděleních.
Snažili jsme se vycházet vstříc požadavkům zákonných zástupců žáků, družina byla k dispozici
každý den od 6,30 hodin do 16,00 odpoledne. V rámci školní družiny měly děti možnost, mimo
jiné, navštěvovat pestrou škálu zájmových kroužků.
Speciálně pedagogické centrum Srdce se v průběhu roku 2017 vyrovnávalo s novými
požadavky vyplývajícími z novely vyhlášky upravující péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Jak již bylo zmíněno, nárůst povinností a výraznou administrativní zátěž zvládaly
pracovnice SPC v původním obsazení. Díky vysokému nasazení se dařilo dodržovat termíny
vyšetření, rediagnostiky u jednotlivých klientů SPC. Bohužel, tyto povinnosti bránily
v častějších výjezdech za klienty do škol, kde jsou vřazeni. Již zmíněné prostorové podmínky
školy bránily v rozšíření pracoviště speciálně pedagogického centra.
Součástí zařízení je také výdejna stravy. Do června 2017 žáci a pracovníci Základní školy
a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace obědvali buď ve výdejně
stravy na Nám. Slezského odboje 361/3a nebo přímo v jídelně na Rybím trhu, odkud je
dovážena strava i k nám do školy. Od září 2017 probíhá výdej obědů jen na adrese Nám.
Slezského odboje 361/3a. Situaci ve výdejně stravy nám zkomplikovala naše účast v projektu
„Operačního projektu potravinové pomoci“. V rámci projektu, který nastartoval resort MPSV
a předal realizaci na MŠMT, jsou poskytovány obědy zdarma žákům ze sociálně slabého
prostředí. Naše škola nevybírá tyto žáky, nemá tedy šanci ovlivnit množství vydávaných obědů.
Stalo se, že v průběhu září a října 2017 dostala školy seznam 24 dětí, které měly právo odebírat
obědy hrazené z rozvojového programu. Díky tak mimořádnému nárůstu vydávaných obědů
naše škola překročila kapacitu výdejny stravy o šest výkonových jednotek (vydaných obědů).
Tato skutečnost byla vedení školy vytknuta zřizovatelem a pro příští období bude potřeba najít
řešení tak, aby ani mimořádné, nečekané a neovlivnitelné změny nebyly v rozporu se
stanovenou kapacitou zařízení.
V roce 2017 se v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace realizují projekty financované z prostředků ESF. Druhým rokem jsou
vyvíjeny aktivity obsažené v další vlně „šablon“. Náš projekt je nazván Společně k efektivnímu
vzdělávání. Jde o podpůrný program pro zdokonalení výuky v naší škole (spolupráce
vyučujících, tandemová výuka, vzájemné hospitace a předávání zkušeností, doučování žáků).
V průběhu roku 2017 jsme zažádali o schválení projektu v rámci programu Erasmus+. Projekt
20

pod názvem Využití terapií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl
řídícím orgánem Erasmus+ v republice schválen. Od podzimu 2017 probíhají jednotlivé akce
zahrnuté v projektu ve spolupráci s partnerem – Zespolem Szkol Specjalnych Pyskowice
z Polska (praktické ukázky terapií, výměnné pobyty pracovníků a žáků škol a další). Už
zmiňovaný projekt v rámci Operačního programu potravinové pomoci byl spuštěn na podzim
2017. Žáky zařazené do projektu vybírá Úřad práce ČR, seznam žáků posílá a upřesňuje KÚ
MSK. Škole přísluší připravit a podepsat smlouvy se zákonnými zástupci zařazených žáků,
financovat vydané obědy, vést evidenci odebraných či neodhlášených obědů. Škola musí
komunikovat s jídelnou a v neposlední řadě vymáhat dlužné částky od zákonných zástupců
žáků, pokud tito neodhlásí odběr obědů ve dnech, kdy není jejich dítě ve škole. Za čtyři měsíce
existence projektu eviduje škola dluh ve výši více než 3.000,- Kč, jenž vymáhá na zákonných
zástupcích žáků, kteří nesplnili svou povinnost a neodhlásili dítě z odběru obědů, když jejich
dítě nebylo ve škole. Neočekávaný počet nových odběratelů obědů přinesl nárůst práce ve
výdejně stravy, proto byla škola nucena navýšit o třetinu pracovní úvazek zaměstnankyni
výdejny (pochopitelně, ze mzdových prostředků školy na úkor dalších zaměstnanců). Navíc,
jak bylo uvedeno výše, nastala komplikace s překročením stanovené kapacity výdejny stravy.
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C Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku hospodaření
1.1 Výnosy
NÁKLADY A VÝNOSY V ROCE 2017
náklady celkem za 2017

27 963 333,76 Kč

výnosy celkem za 2017

28 056 151,42 Kč

hospodářský výsledek za 2017

92 817,66 Kč

Chod Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace v roce 2017 zajišťovaly finance přidělené zřizovatelem (ať už to byly prostředky na
provoz zařízení nebo normativně dané finance na mzdy pracovníků zařízení). Zároveň se do
financování příspěvkové organizace promítly i další prostředky získané tzv. mimorozpočtově.
Mimorozpočtovými zdroji jsou míněny zejména finanční dary firem a soukromých osob.
Přehled získaných darů je uveden v následující tabulce. V další části zprávy bude zmíněn
způsob čerpání těchto prostředků. Dále se se ve financování provozu školy promítaly
prostředky získané ze zapojení se do projektů a programů hrazených z prostředků Evropské
unie. Kromě finančních darů byly do účetnictví příspěvkové organizace zaneseny i věcné dary,
u nichž byla řádně učena účetní hodnota.
SPONZORSKÉ DARY V ROCE 2017
dar

dárce

1.

věcný dar - nápoje

Kofola, a.s. Krnov

14 790,00 Kč

2.

finanční dar

Helena Salzmannová

10 000,00 Kč

3.

finanční dar

Běh Opava

4 500,00 Kč

4.

finanční dar

Trend Nova Opava

10 000,00 Kč

5.

finanční dar

MD - Pharm, Kravaře

5 000,00 Kč

6.

věcný dar-židle, lednice

Mgr. Tomáš Frank, Opava

2 100,00 Kč

finanční

29 500,00 Kč

věcné v hodnotě

16 890,00 Kč

celkem

46 390,00 Kč

celkem 2017

hodnota daru

Do výsledku hospodaření Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace se v roce 2017, kromě příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele
Moravskoslezského kraje a získaných mimorozpočtových zdrojů a vlastních příjmů, promítl
také výsledek doplňkové činnosti. Doplňková činnost je rozebírána blíže v další části výroční
zprávy.
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1.2 Náklady
Na konci kalendářního roku 2016 byl pro rok 2017 sestavován rozpočet příspěvkové
organizace. Podle zkušeností z minulých let a podle odborného odhadu byly do plánu
hospodaření zahrnuty jednotlivé položky rozpočtu. Při plánování nezbytných prostředků na
provoz organizace byly prioritně zohledňovány periodické platby za spotřebované energie
(plyn, voda, elektřina), proplacení faktur za předpisy stanovených revizí a zařízení a majetku
školy, povinné pojistné žáků, pracovníků. Návrh rozpočtu byl předložen zřizovateli. Zřizovatel
– Moravskoslezský kraj přidělil Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace částku určenou k zajištění provozu zařízení.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 2010-2017

V TISÍCÍCH KČ

1857
1681

1132

1253

1214

1601

1143

1124

Příspěvek na provoz zařízení v letech 2007 až 2017 (bez prostředků na odpisy)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1132

1253

1214

1124

1143

1857

1681

1601

Náklady na hospodaření zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace byly v naprosté většině pokryty z příspěvku na provoz poskytnutý
zřizovatelem ze státního rozpočtu, případně využitím prostředků z fondů organizace.
Prostředky na provoz zařízení byly použity v průběhu roku 2017 i na další služby nezbytné pro
zajištění provozu školy a speciálně pedagogického centra (poštovné, poplatky za telefonní
hovory, náhrady cestovného za klienty SPC, provoz služebního automobilu atd.).
Z tabulky a přehledu prostředků přidělených na provoz našemu zařízení v letech 2010 až 2017
jsou patrné odchylky. Od roku 2010 do roku 2014 jsou patrné pouze nepatrné rozdíly. Nárůst
příspěvku na provoz v roce 2015 ovlivnilo sloučení Základní školy a Praktické školy, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Základní školy, Opava, Dvořákovy sady 4,
příspěvková organizace k 1.1.2015. Bylo třeba finančně zajistit provoz dvou budov, areálu na
Nám. Slezského odboje, stejně jako budovy ve Dvořákových sadech. V této budově byly třídy
naší školy, stejně jako část budovy využívala také ZUŠ V.Kálika v Opavě. Tato organizace se
podílela na nákladech (spotřeba energií) poměrným dílem, zároveň si zajišťovala svými
mzdovými prostředky úklid jimi užívaných prostor. Pokles přidělených prostředků na provoz
našemu zařízení pro rok 2016 byl reakcí na skutečnost, že zřizovatel rozhodl předat budovu ve
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Dvořákových sadech do užívání ZUŠ V.Kálika v Opavě a my jsme se stali pouze uživateli části
budovy. Podíleli jsme se pouze na spotřebě energií poměrnou částí užívané plochy a sami jsme
si zajišťovali úklid námi využívaných prostor. Pokračovali jsme ve vylepšování prostředí pro
naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Stejné prostory jsme užívali i část roku 2017.
Od ledna do srpna 2017 jsme využívali místnosti v budově ve Dvořákových sadech, od začátku
školního roku 2017-2018 se všichni žáci a pracovníci přestěhovali do areálu na Nám. Slezského
odboje. Postupně jsme opouštěli budovu ve Dvořákových sadech a do konce roku 2017 jsme
přestěhovali i všechen materiál a vybavení. Definitivně jsme tak uvolnili prostory ZUŠ fyzicky i
po administrativní stránce.
Vzhledem k perspektivě našeho zařízení a aktuálním potřebám našich žáků máme jasno, které
další investiční akce budeme požadovat pokrýt prostředky zřizovatele. Jde o školní dvůr, který
slouží jako hřiště a manipulační prostor pro žáky na invalidních vozících. Plocha v areálu je
pokryta asfaltovým povrchem, který je na mnoha místech popraskaný, praskliny jsou
nebezpečné pro žáky i zaměstnance. Pracovní podmínky speciálně pedagogického centra
neodpovídají současným standardům a požadavkům na poskytování poradenských služeb.
Nemáme dost prostorů pro samostatné kanceláře a vyšetřovny, chybí nám i místnosti, kde
bychom mohli pořádat akce pro více klientů. S přibývajícími nároky na služby poskytované
školskými poradenskými zařízeními bude potřeba tyto problémy řešit. Chtěli bychom rozšířit
prostory SPC formou nástavby nad tělocvičnou a cvičnou kuchyňkou. Projekt máme již několik
let připraven, požadavky na investice opakovaně zadáváme do systému FAMA+. Chápeme, že
jde o významnou a náročnou akci, nicméně, věříme, že jednou se podaří realizovat náš záměr
a vybudujeme zázemí hodné představám pracovnic SPC, vedení školy a nakonec i klientů a
jejich zákonných zástupců. V současné době řešíme naprostý nedostatek učeben, nemáme
žádné odborné pracovny. Vhodným řešením by byla půdní vestavba. Současný příspěvek na
provoz zatím umožňuje uspokojivě zajistit zvýšenou spotřebu hygienického materiálu na naší
škole. Naši žáci trpí inkontinencí, musíme dbát na hygienu pracovníků, proto, oproti běžným
školám, máme vysokou spotřebu toaletního papíru, gumových ochranných rukavic a dalších
chemických ochranných pomůcek.
Oproti běžným školám nám nestačí mít dostatek školního nábytku v různých
velikostech. Potřebujeme řadu speciálních pomůcek, školní nábytek přizpůsobený vozíčkářům
a podobně. K nezbytné obměně lavic, židlí a dalšího nábytku jsme využili materiálu
z odloučeného pracoviště ve Dvořákových sadech. Našimi žáky jsou i děti s kombinovanými
vadami, které potřebují skutečně speciální nábytek (vozíky, speciální lavice, sedáky, zdravotní
nástavce na toalety a podobně). Tyto speciální pomůcky a nábytek jsou velmi nákladné, proto
jej nakupujeme postupně, jak nám rozpočet dovolí.
Jako příklad hospodaření s prostředky přidělenými k zajištění provozu můžeme použít
přehled a následné srovnání čerpání prostředků na vybrané oblasti zabezpečení chodu
příspěvkové organizace formou srovnání od roku 2012 do roku 2017.
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Na spotřebě je patrný trend
postupného navyšování příspěvku na
provoz. Od roku 2012 jsme si mohli z něj
dovolit uvolnit více prostředků na
nákup spotřebního materiálu do
zařízení (kancelářské potřeby, folie
k laminování a podobně). Navýšení
spotřeby v roce 2014 bylo způsobeno
realizací projektu a nákupu materiálu
na aktivity z něj plynoucích.
Přehled
využívání
provozních
prostředků na opravy zařízení nám
ukazuje na celkovou kondici budov, jež
spravuje
příspěvková
organizace.
V roce 2014 proběhla zásadní oprava
(výměna oken, oprava fasády), proto
také vysoká částka na dofinancování
investiční akce, v dalších letech jde o
klesající trend, protož nebylo třeba
zásadních oprav.
Jestliže v roce 2012 byla částka na
cestovné nízká (prostředky na zajištění
provozu školy bylo potřeba využít
jinak), další roky je cestovné
významnou
položkou
rozpočtu
(probíhal projekt a cestovné bylo
hrazeno
z těchto
prostředků).
Následuje pokles vydaných peněz na
cestovné. V roce 2017 se projevilo
zavádění tzv. společného vzdělávání
(semináře, školení pracovnic SPC).
Úhrada energií byla závislá na cenách
jednotlivých komodit v konkrétním
roce, výrazně se projevila úspora po
výměně oken v roce 2014. Naopak,
pochopitelný nárůst je zřejmý po
sloučení organizací od 1.1.2015.
Klesající výdaje za energie v dalších
letech jsou výsledkem soutěžení cen
zřizovatelem.
Soutěžení
cen
a
podepisování
rámcových smluv Moravskoslezským
krajem přineslo také úspory v oblasti
komunikací. Kromě roku 2015, kdy
fungovaly v rámci organizace dvě
budovy, jde o klesající trend. Ušetřené
prostředky je možno využít efektivně
jinak.

1.3 Výsledek hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2017
Hlavní činnost

32.217,66 Kč

Doplňková činnost

60.600,- Kč

Celkový hospodářský výsledek

92.817,66 Kč

Hospodářský výsledek na rok 2017
byl 92.817,66 Kč. Kladný výsledek byl
dosažen
díky
zodpovědnému
hospodaření v celém roce 2017.
Přiblížit se vyrovnanému hospodaření
(dosáhnout výsledku co nejbližšího
nule), nebylo možné vzhledem k
obtížnosti přesně odhadnout výši
záloh a následné vyúčtování některých
zálohových plateb. Na kladném
výsledku se podílely také výsledky
doplňkové činnosti.

PODÍL TVORBY HOSPODÁŘSKÉHO
VÝSLEDKU V ROCE 2017
Hlavní
činnost
35%
Doplňková
činnost
65%

Celý kladný hospodářský výsledek ve výši 92.817,66 Kč navrhujeme přesunout do
rezervního fondu.

2. čerpání účelových prostředků

Na rok 2017 neobdržela Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace žádné účelové prostředky ze státního rozpočtu. Účelové prostředky
poskytnuté zřizovatelem jsou uvedeny v následující tabulce. Šlo o finance určené k pokrytí
odpisů majetku. Tyto prostředky byly přečerpány a rozdíl mezi dotací a skutečným čerpáním
byl pokryt z provozních prostředků.
Zřizovatel poskytl k pokrytí zvýšené náročnosti práce zaměstnanců ekonomického
úseku v systému FaMa+ účelovou dotace pro ekonomku školy a administrativní pracovnici.
Částka 34.000,- Kč byla rozdělena podle náročnosti a objemu vykonané práce mezi ekonomku
a administrativní pracovnici.
3. mzdové náklady, průměrný plat
V roce 2017 byly mzdové prostředky poskytnuté Základní škole a Praktické škole,
Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace závislé na jednotkách výkonů, které byly
uvedeny ve statistickém hlášení v říjnu 2016. Jednotkou výkonu byl stav žáků v základní škole,
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základní škole praktické, základní škole speciální, praktické škole jednoleté, přípravném stupni
základní školy speciální, počet klientů ve speciálně pedagogickém centru, počet dětí zapsaných
ve školní družině a počet strávníků odebírajících obědy ve výdejně stravy. Zřizovatel rozdělil
mzdové prostředky pro školu a další střediska na základě jím stanoveného normativu (např.
podle typu a druhu postižení žáků a klientů, podle věku žáků).

V roce 2017, v němž se prolínaly školní roky 2016-2017 a 2018–2018, se vedení
Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace snažilo
nastavit organizaci (složení a počet tříd, práce SPC, školní družiny i výdejny stravy) tak, aby to
bylo výhodné pro žáky a klienty a zároveň efektivní a financovatelné z přidělených mzdových
prostředků.
Nejobtížněji se organizovala činnost tříd ve škole. Různorodost našich žáků, rozdílné
schopnosti, druhy a stupně postižení, několik oborů vzdělávání a snaha vytvořit pro všechny
žáky co nejefektivnější vzdělávací podmínky vedly vedení školy k vytváření pestrých kolektivů
(v základní škole speciální se sešli žáci i několika ročníků, v základní škole a základní škole
praktické byly třídy z maximálně dvou ročníků). Ve třídách s nejvyšším počtem žáků a
s odděleními bylo vedením školy rozhodnuto, že budou dělené hodiny matematiky, českého
jazyka, informatiky nebo přírodovědných oborů na více skupin. Naopak, ve výchovách jsme se
snažili spojovat třídní kolektivy. Zmiňované úpravy jsme provedli bez nároku na navýšení
mzdových prostředků. Zvýšený počet hodin snížil finanční prostředky na částku rozdělovanou
na proměnlivé složky.
Školní družina nabízela služby v pěti odděleních (do doby, kdy existovalo odloučené
pracoviště ve Dvořákových sadech, bylo to dokonce šest oddělení). Provoz školní družiny byl
uzpůsoben požadavkům zákonných zástupců žáků, aby tito mohli třeba včas dorazit do
zaměstnání a odpoledne si mohli rodiče vyzvedávat své děti až do šestnácté hodiny.
Speciálně pedagogické centrum se snažilo plnit úkoly podle znění vyhlášky upravující
péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak již bylo uvedeno ve zprávě o plnění
úkolů organizace za rok 2017, od roku 2016 byly výrazně navýšeny požadavky na činnost
školského poradenského pracoviště. Ve vyhlášce upravující vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami byla nově stanovena řada úkonů, které jsou vázány na plnění termínů,
komunikaci se zákonnými zástupci klientů, se školami, kde jsou klienti vřazováni. Byly
stanoveny povinné návštěvy v zařízeních, kde jsou klienti integrováni. To vše mělo speciálně
pedagogické centrum zvládnout při stávajícím počtu zaměstnanců. Před spuštěním
společného vzdělávání prezentovalo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, že
s nárůstem povinností školských poradenských zařízení přijdou i prostředky na posílení
personálního složení zařízení, na obnovu a rozšíření materiální základny (počítače, automobily
k realizaci výjezdů za klienty a podobně). Skutečnost je však taková, že naše speciálně
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pedagogické centrum (a podle našich informací ani drtivá většina dalších) nebylo podpořeno
v ničem.
Výdejna stravy byla mzdově zajištěna podle statistického výkazu z října 2016. Tehdy
však nebylo známo, že bude škola zapojena do Operačního programu potravinové pomoci a
naroste počet strávníků, kterým jsou vydávány obědy u nás ve škole. V září 2017 jsme dostali
seznam šesti žáků, kteří byli do programu zařazeni. V říjnu to bylo dalších osmnáct dětí, které
vybral úřad práce podle svých kritérií. Nárůst strávníků měl dopad na statistiku, o šest
strávníků byla překročena kapacita výdejny stravy. Vedení školy tento problém bude muset
řešit pro příští období. Bohužel, projekty s sebou nesou nesystémovost, nikdo nedokáže
odhadnout, jaké budou počty strávníků a podobně. Ve výdejně stravy nastal problém
s úvazkem pracovnice, která obědy vydává. Vysoký a neočekávaný nárůst strávníků způsobil,
že jsme byli nuceni navýšit pracovní úvazek o jednu třetinu. Pochopitelně, z našich prostředků.
Stejně tak narostla administrativa při evidování odebraných obědů z projektu, účtování
s prostředky na projekt přibylo ekonomce školy, vedení školy muselo vytvářet smlouvy pro
zákonné zástupce žáků zařazených do projektu. A také přibyla nepříjemná povinnost vymáhání
úhrady za neodhlášené a vydané obědy jídelnou na Rybím trhu. Za čtyři měsíce trvání projektu
v roce 2017 eviduje škola pohledávku za zákonnými zástupci žáků ve výši více než tři tisíce
korun.
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Pokud porovnáváme rozpočtované peníze na platy a jejich skutečné čerpání po
jednotlivých střediscích, můžeme narazit na určité disproporce. Celková částka na mzdy
(včetně RP) má vyrovnanou bilanci na straně rozpočtování a čerpání. V rámci organizace došlo
k přesunům. Je poměrně obtížné přesně vyselektovat prostředky vyplácené pedagogickým
pracovníkům (učitelé, vychovatelé), protože tito jsou často evidováni současně pod několika
rozpočtovými paragrafy (např. učitelka učí v základní škole speciální, má několik hodin úvazku
v základní škole i praktické škole, jednoleté, vychovatel je zase dopoledne ve vyučování se žáky
základní školy speciální a zbytek úvazku dobírá při činnosti školní družiny). Proto vznikly
nejvýraznější disproporce mezi paragrafy základní škola a praktická škola jednoletá. Rozpočet
mezd pro Speciálně pedagogické centrum SRDCE byl posílen, protože v průběhu školního roku
byl navýšen výrazně mzdový tarif sociální pracovnici a tento náklad navíc oproti rozpočtu nebyl
příspěvkové organizaci doplacen v plné výši. Konkrétní posuny ve mzdách u jednotlivých
profesí budou rozebírány dále.
Při zajišťování chodu naší školy je bezpodmínečně nutná přítomnost asistentů
pedagoga ve třídách základní školy speciální i praktické školy jednoleté. Ve třídách jsou děti
například s více vadami- nepohyblivost, vada zraku, autismus spojený s mentální retardací.
Rok 2017 byl zlomový pro tuto kategorii pracovníků u nás v tom smyslu, že v průběhu roku
2017 docházelo k rediagnostikování žáků, u nichž byla nutná přítomnost asistentů pedagoga
ve vyučování v naší škole. Asistenti pedagoga byli přiznáváni jako podpůrné opatření podle
nových norem a škola nárokovala pokrytí jejich mzdy prostřednictvím formuláře přímo na
MŠMT. Mzdové prostředky pak přicházely do školy. Postupně tak byly mazány rozdíly
v platech AP normovaných krajským úřadem (do září 2016) a platech podle nových pravidel
stanovených MŠMT. Došlo k výraznému nárůstu mezd této kategorie pracovníků školy.
Jestliže jsme v uplynulých letech dopláceli ze mzdových prostředků školy na odměňování
asistentů pedagoga, aby platy byly důstojnější a odpovídaly významu jejich pozice, jejich nové
platové podmínky byly z centra nastaveny poměrně velkoryse a celá částka nebyla pro
asistenty dočerpána. V průběhu roku 2017 však ministerstvo školství a tělovýchovy
neočekávaně zveřejnilo informaci, že školy zřízené podle §16, odst.9 vlastně nemají žádat o
mzdové prostředky na tyto pracovníky a mají si je hradit z navýšených normativů. Navýšené
normativy u naší školy však postačují pouze na zajištění chodu tříd s nižšími počty žáků, než
mají běžné školy. Na asistenty pedagoga, kteří byli schváleni jako podpůrné opatření od
1.9.2017, neposlalo MŠMT do škol ani jednu korunu. Zřizovatel vypomohl školám ze svých
rezerv 80% chybějící částky. Pro rok 2018 jsme v nejistotě, kdo a jak bude poskytovat
prostředky na asistenty pedagoga, kterých je v naší škole celkem jedenáct (přepočtené úvazky
– 10).
V již zmiňované výdejně stravy jsme potřebovali navýšit úvazek pracovnice. Celkový
stav čerpání rozpočtu mzdových prostředků na toto středisko ovlivnila dlouhodobá nemoc
pracovnice výdejny. Zástupy jsme řešili výpomocí a udělováním mimořádných odměn, takže
zdánlivě nebyly mzdové prostředky na středisko výdejna stravy dočerpány. Ve skutečnosti byly
náklady vyšší než rozpočtovaná mzda na výdejnu stravy.
S limitem zaměstnanců jsme se vyrovnali uspokojivě.
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Srovnání platové úrovně celého zařízení vychází jednoznačně ve prospěch roku 2017 oproti
tomu minulému. Průměrná mzda byla v zařízení téměř o tři tisíce korun vyšší než v roce 2017.
Důvodů je několik. Jednat posílení prostředků na skupinu asistentů pedagoga, kde jsme
v minulých létech dopláceli z prostředků na ostatní pracovníky, dále pak navýšení platových
tarifů pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v průběhu listopadu roku 2017. Nejvyšší
navýšení platu se objevilo u sociální pracovnice SPC. V průběhu roku 2017 byla tato kategorie
zaměstnanců zařazena do jiné platové tabulky, než tomu bylo v minulosti. Stejně tak došlo
k navýšení tarifů u pracovníků ŠD a výrazně si pomohli, jak již bylo konstatováno, i asistenti
pedagoga.

30

POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO
PLATU 2016 A 2017
27 000 Kč

26 047 Kč

26 000 Kč
25 000 Kč
24 000 Kč

23 097 Kč

23 000 Kč
22 000 Kč
21 000 Kč
1

2

3

Pokud budeme porovnávat průměrný
plat organizace v letech 2016 a 2017,
uvidíme výrazný nárůst platu v roce
2017. Jednoznačně je to zásluhou
navyšování
tarifní
mzdy
u
pedagogických
i
nepedagogických
pracovníků, které proběhlo na podzim
roku 2017. Další příčinou jsou výrazně
změněné podmínky financování skupiny
asistentů pedagoga, které se projevily
v průběhu hodnoceného roku.

U kategorie asistentů pedagoga došlo
k zásadní změně v jejich financování od
platnosti vyhlášky vymezující péči o žáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
(platnost od září 2016). V ní jsou vymezena
podpůrná
opatření,
která
školská
poradenská zařízení přiznávají jednotlivým
klientům podle jejich potřeb. Mezi nimi je i
pomoc asistenta pedagoga. V průběhu
prvního pololetí 2017 byli všichni naši žáci,
u nichž byl SPC doporučen asistent
pedagoga, rediagnostikováni a asistenti pedagoga začali být financování z prostředků MŠMT
na inkluzi. Nárokování jednotlivých podpůrných opatření, které s sebou nesly finanční nároky,
probíhalo prostřednictvím formuláře. Při spuštěním společného vzdělávání v září 2016 bylo
jasné, že podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nastavena
poměrně velkoryse. Platové podmínky asistentů pedagoga byly stanoveny tak, že se skoro
přiblížily pracovníkům s výrazně vyšší kvalifikací a odpovědností. MŠMT od spuštění
společného vzdělávání ujišťovalo veřejnost, že prostředků na podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami je dost. Již v průběhu prvního pololetí roku 2017 se na veřejnost
dostávaly informace, že pravděpodobně výpočty a předpoklady potřeb peněz pracovníků
ministerstva nebyly tak úplně přesné. V srpnu 2017 zveřejnilo ministerstvo školství, mládeže
a sportu informaci, že prostředků skutečně není dost, ale viníkem prý jsou školy zřízené podle
§16, odst.9, které si „neoprávněně“ nárokovaly mzdové prostředky na asistenty pedagoga a
odčerpaly tak výraznou část financí určených pro „běžné“ školy. Speciální školy, podle
ministerstva, mají navýšené normativy na žáky a mají si tedy hradit personální podporu
z těchto peněz. Toto tvrzení není ovšem podloženo reálnými čísly. I kdyby byl normativ na
žáka, např. s lehkým mentálním postižením, dvojnásobný než u zdravého žáka, musíme brát
v úvahu skutečnost, že škola pro zdravé žáky může mít dvojnásobný počet žáků ve třídě proti
škole zřízené podle §16, odst.9. U dívek a chlapců s výraznějším postižením, kteří se vzdělávají
v základní škole speciální, je teorie o možnosti uhradit bezpodmínečně nutné početnější
personální obsazení kvalifikovanými pedagogy téměř utopií.
Jako příklad, jak nebyly všechny předpisy ovlivňující společné vzdělávání dotaženy a
promyšleny, případně bylo jejich znění nejednoznačné a dovolovalo více výkladů,
dokumentuje právě financování asistentů pedagoga. Nikde, v žádném platném předpisu není
ani zmínka o tom, že by měli být asistenti pedagoga ve školách zřízených podle §16, odst. 9
financování jinak, než to má být u škol běžných. Reakce odpovědných úředníků, které byly
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zveřejněny v tisku, že se „domnívali“, že speciální školy si budou shánět platy svých AP ve
vlastních zdrojích, vyznívají rozpačitě. Již z toho důvodu, že mzdy normované asistentům
pedagoga před účinností vyhlášky 27/2016 Sb. byly stanoveny docela vysoko. Do roku 2016
byly krajským úřadem normovány nesrovnatelně nižší mzdy, úvazek AP byl většinou
maximálně 0,75 přepočteného úvazku. Naše škola doplácela každému asistentovi pedagoga
cca 5 000,- Kč měsíčně z vlastních prostředků, aby vedení mohlo ocenit jejich náročnou práci.
Když jsme začali uplatňovat úhradu podpůrného opatření na MŠMT po rediagnostice
v průběhu roku 2017, měli jsme v zařízení asistenty pedagoga placené podle nových podmínek
a ty ještě „nepřevedené“ s výrazně nižším platem. Paradoxně, v zařízení financovaným státem,
řízeném státem, vykonávali lidé stejnou práci za jiný plat. S velkou pravděpodobností se
takovýto stav může označit jako jistým způsobem diskriminující jednu skupinu zaměstnanců.
Rozhodně se nejednalo o situaci specifickou pro naše zařízení. Když byli v prvním pololetí
školního roku 2017 převedeni postupně všichni AP na financování podle přílohy k přihlášce
č.27/2016 Sb., přišlo rozhodnutí MŠMT, že od podzimu 2017 nebude v naší škole a všech
školách zřízených podle §16, odst.9 tyto pracovníky financovat z centrálních zdrojů. Logicky se
ve veřejnosti zvedla vlna nevole u rodičů dětí zařazených do „speciálních škol“, protože tito
cítí nerovnost při zajišťování péče ve srovnání s „běžnými školami“. S napětím budeme
očekávat, jakým způsobem bude zajišťováno financování podpůrných opatření, na něž mají ze
zákona právo všichni žáci, kterým tato opatření navrhnou školská poradenská zařízení.
Naše zařízení je tedy v nejistotě, jak budou financováni asistenti pedagoga v roce 2018,
protože je jasné, že pokud MŠMT odmítlo hradit mzdy pro tyto pracovníky ze svých prostředků
ve zbytku roku 2017, jistě je nebude platit v roce 2018. Od září 2017 vypomohl školám KÚ
MSK, který vytvořil dodatečné rezervy mzdových prostředků a uhradil školám, které již
neobdržely finance z MŠMT aspoň 80% požadovaných nákladů na platy asistentů pedagoga.
Od začátku roku 2018 však bude potřeba, aby bylo zajištěno financování všech AP na školách
zřízených podle §16,odst.9 školského zákona v Moravskoslezském kraji.
Celkově se Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace vypořádala s mzdami v roce 2017 uspokojivě.
Přehled o uskutečněných zahraničních cestách v roce 2017:
Datum cesty
Září 2017

Cíl a účel cesty
Pyskowice - Polsko
Setkání projektových týmů ZŠ a PŠ Opava a
ZSS Pyskowice (Polsko) k projektu v rámci
Erasmus+ „Využití terapií při vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami“
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Účastníci
2 osoby
z projektového týmu
ZŠ a PŠ Opava

Náklad/ hrazeno z
1.740,- Kč
Hrazeno z prostředků
projektu Erasmus+

4. Komentář k plnění plánu hospodaření
V plánu hospodaření na rok 2017 došlo v některých položkách k odchylkám mezi plánem
a skutečností. Plán hospodaření na rok 2017 byl připravován ve spolupráci se zřizovatelem na
konci roku 2016. Nepodařilo se odhadnout a naplánovat veškeré položky přesně. Proto
v průběhu roku 2017 došlo k odchylkám mezi plánem hospodaření a reálnými výdaji. Ve
zprávě o plnění úkolů organizace na rok 2017 se budeme zabývat rozdíly, které byly při
porovnání plánu a reálného výsledku větší než 10%. Nejvýraznější rozdíly jsou uvedeny a
zdůvodněny v následujícím přehledu. Domníváme se, že jsme k tvorbě plánu hospodaření na
rok 2017 přistoupili zodpovědně, rozdíly, které se projevily při srovnání plánu a reálné
spotřeby prostředků byly objektivně zdůvodnitelné a jsou akceptovatelné.

A

Položka

Index
rozdílu

Komentář

Náklady celkem
Náklady z činnosti
Potraviny

11.89%

Učební pomůcky

-57/01%

PHM, oleje, mazadla, paliva

-33,98%

Léky a zdravotnický materiál

-83,88%

Spotřeba energie celkem
Plyn

-17,38%
-25,40%

Elektrická energie

-17,63%

Opravy a udržování celkem

184,76%

Opravy a údržba nemovitého
majetku

296,50%

Cestovné

19,49%

Nájemné nemovitostí

-28,39%

Náhrada
z dočasných
pracovních neschopností

18,96%

Náklady
z drobného
dlouhodobého majetku

11,51%

Chybně odhadnutý plán. V průběhu roku proběhly
nákupy potravin pro akce žáků (občerstvovací menu pro
Den dětí…) a také byly spotřebovány produkty ze
sponzorského daru a.s.Kofola
Chybný odhad v plánu hospodaření. Nebylo možné
přesně naplánovat potřebné množství nakupovaných
učebních pomůcek.
Chybný odhad v plánu hospodaření. Nebylo možné
přesně naplánovat potřebné množství nakupovaných
PHM, olejů, mazadel a paliva.
Chybný odhad v plánu hospodaření. Nebylo možné
přesně naplánovat spotřebované množství léků a
zdravotnického materiálu při běžném provozu školy a na
akcích organizovaných organizací mimo působiště školy
(ozdravné pobyty, školní výlety).
Chybný odhad spotřeby energií.
Chybný odhad spotřeby energií, které ovlivnila topná
sezona a vnější vlivy (počastí).
Chybný odhad spotřeby energií, které ovlivnila topná
sezona a vnější vlivy (počastí).
Nepřesný odhad potřeby prostředků na opravy a údržbu
na rok 2017 v plánu.
V průběhu roku nastala akutní potřeba neplánovaných
oprav majetku – oprava omítek a malování ve školních
dílnách, opravy výlevek a úklidových komor v prostorách
školy a cvičné kuchyně, opravy žlebů, neplánovaná
údržba kanalizace a podobně.
Nepřesný odhad potřeby prostředků na úhradu
cestovného v plánu hospodaření na rok 2017.
Nedočerpané prostředky z plánu hospodaření na rok
2017 vlivem získání slev na nájemném pro akce pořádané
školou (nájmy na Den Downova syndromu, nájemné
sportoviště pro okresní kolo SHM a podobně).
Chybný odhad v plánu hospodaření na rok 2017. Vyšší
než plánovaná nemocnost zaměstnanců školy v roce
2017.
Nepřesný odhad v plánu hospodaření na rok 2017. Vyšší
reálná potřeba nákupu DHM v roce 2017.
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B
C

Ostatní náklady z činnosti

-51,24

Chybný odhad v plánu hospodaření na rok 2017. Nebyly
přesně odhadnuty potřeba na úhradu nákladů na pokrytí
činnosti předsedy zkušební komise při závěrečných
zkouškách SŠ v červnu 2017, nebyly přesně odhadnuty
náklady na administraci činností okolo školního pozemku
a podobně).

Výnosy celkem
Výnosy z činnosti
Výnosy z činnosti celkem

38,24%

Výnosy z prodeje služeb

-28,00%

Čerpání fondů

142,63%

Ostatní výnosy z činnosti

20,74%

Oproti plánu hospodaření na rok 2017 bylo potřeba ve
vyšší míře čerpat prostředky z rezervního fondu 414.
Chybný odhad zisku z nájmu nemovitostí spravovaných
příspěvkovou organizací.
Chybný odhad v plánu čerpání pro rok 2017. Příspěvková
organizace zorganizovala více akcí pro žáky, které bylo
potřeba zajistit finančně, než se promítlo do plánu
hospodaření organizace na rok 21017 (hradili jsme např.
lekce plavání, přispívali jsme na ozdravné pobyty,
cestování žáků a podobně).
Nepřesně jsme v plánu hospodaření na rok 2017 odhadli
výši věcných darů od sponzorů.

Výsledek hospodaření

5. Péče o spravovaný majetek
V roce 2017 jsme nerealizovali žádnou akci investičního charakteru. Zaměřovali jsme se na
běžnou údržbu svěřeného majetku školy (movitého i nemovitého). Šlo například o zajišťování
oprav schodišťové invalidní plošiny, běžnou údržbu ve třídách, opravy nábytku, škod na
plotech a podobně. V souvislosti s rušením odloučeného pracoviště ve Dvořákových sadech
jsme byli nuceni žádat krajskou hygienickou stanici o vydání závazného stanoviska k navýšení
kapacity žáků školy a žáků zapsaných do školní družiny v budově na Nám. Slezského odboje
361/3a. V této souvislosti proběhlo šetření v naší škole a pracovnicemi KHS Ostrava byly
označeny nedostatky, které muselo vedení školy do konce roku 2017 odstranit. Šlo, například,
o vybudování nových úklidových místností v suterénu hlavní budovy, které nikdy ve škole
nebyly a nebyly ani projektovány, instalaci výlevek pro uklízečky. Pracovnice poukazovaly i na
špatný stav omítek v dílnách v suterénu, které trpí špatně vyřešenou izolací školy. Všechny
závady byly včas a bezezbytku odstraněny do konce roku 2017. I dílny mají nově opravené a
vymalované stěny, byl pořízen nový nábytek do dílen. Začíná nás stále více trápit
elektroinstalace. Když byla budova rekonstruována v roce 1990, projektanti elektřiny asi
nepředpokládali, že ve škole přibude řada pomůcek a techniky (počítače, interaktivní tabule,
dataprojektory….), které budou napojeny na stávající síť.
Na podzim 2017 jsme přemístili veškerý zbývající majetek, který ještě zůstal v budově ve
Dvořákových sadech, do prostor na Nám. Slezského odboje 361/3a. V rámci inventarizace bylo
provedeno vytřídění majetku, nepoužitelný majetek byl navržen k likvidaci a odpisu při
inventarizaci movitého majetku za rok 2017.
Majetek školy byl řádně inventarizován podle platných předpisů a norem, k zahájení
inventarizace vydal pokyn ředitel zařízení. Nebyly shledány žádné rozdíly mezi
inventarizovaným stavem a skutečností. Vyřazený majetek byl řádně zlikvidován na základě
rozhodnutí hlavní inventarizační komise a za kontroly likvidační komise.
V roce 2017 jsme neřešili žádnou pojistnou událost, jež by byla zahrnuta do systému
FaMa+.
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6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Doplňková činnost byla v roce 2017 významnou položkou hospodaření Základní školy a
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Výnos organizace v roce
2017 opět tvořily poskytnutí zdí staveb a oplocení areálu školy pro umístění reklamních
panelů, dále finance za užívání tělocvičny. Při uzavírání smluv na poskytování reklamy vedení
školy vždy zvažovalo, zda je reklama vhodná pro umístění v zařízení našeho typu. Celkem za
doplňkovou činnost škola získala 69.600,- Kč. Po odečtení nákladů (spotřeba energií, úhrada
mezd za úklid a podobně) byl čistý zisk z doplňkové činnosti 60.600,- Kč. V dalších oblastech,
pro které máme schválenu doplňkovou činnost, jsme v roce 2017 nevyvíjeli žádné aktivity.
Veškeré příjmy byly získány v souladu s oprávněním uvedeným v živnostenském listě
vymezujícím naše možnosti podnikání. Doplňkovou činností získala škola prostředky k posílení
rozpočtu činnosti hlavní.

7. Peněžní fondy
Hospodaření s fondy v roce 2017 je přehledně vyjádřeno v tabulkách. Z rezervního fondu
byly financovány aktivity týkající se žáků – 414 (viz tabulka). Fond FKSP byl využit v souladu
s plánem čerpání a použití prostředků FKSP a podle platných předpisů a ustanovení. Fond
odměn nebyl posílen v roce 2016 z hospodářského výsledku roku 2016, z fondu odměn nebylo
v roce 2017 čerpáno. Nepoužili jsme prostředky z investičního fondu. V investičním fondu je
patrný nárůst financí, předpokládáme jejich využití při odstraňování závad na budově a
zařízení. Konkrétně se nám jedná o řešení vlhnutí suterénních prostor. Rádi bychom vylepšili
prostory šaten pro žáky např. šatnovými skříňkami, ale nemá smysl je pořizovat, dokud hrozí
vlhkost a zničení majetku. Máme v plánu zadat odbornou studii s cílem zjistit, jak vady
odstranit a pak, i při využití našich prostředků, řešit.
35

FKSP 412

Investiční fond 416

stav k 1.1.2017

201 684,59 Kč

stav k 1.1.2017

635 322,42 Kč

tvorba v roce 2017

372 716,00 Kč

tvorba v roce 2017

141 014,40 Kč

použití v roce 2017

324 414,00 Kč

použití v roce 2017

0,00 Kč

stav k 31.12.2017

249 986,59 Kč

stav k 31.12.2017

776 336,82 Kč

Rezervní fond 413 z HV

Rezervní fond 414
stav k 1.1.2017

287 206,56 Kč

stav k 1.1.2017

237 634,35 Kč

tvorba v roce 2017

29 500,00 Kč

tvorba v roce 2017

14 178,10 Kč

použití v roce 2017

84 919,00 Kč

použití v roce 2017

0,00 Kč

stav k 31.12.2017

231 787,56 Kč

stav k 31.12.2017

251 812,45 Kč

Fond odměn
stav k 1.1.2017

92 877,48 Kč

tvorba v roce 2017

0,00 Kč

použití v roce 2017

0,00 Kč

stav k 31.12.2017

92 877,48 Kč

Z rezervního fondu 414 byly čerpány prostředky na zpestření činnosti žáků. Největší položkou
byla výuka plavání v Kravařích. Jednak samotná výuka a pak také doprava do Kravař. Z tohoto
fondu jsme také hradili dětem dopravu na školu v přírodě na jaře 2017 nebo občerstvení při
Dni dětí 2017. Snažíme se prostředky vložené do fondu rezerv využívat účelně.

Přehled čerpání prostředků z rezervního fondu - účet 414- v roce 2017
účel

1.
2.
3.
4.
5.
6
7

částka

ceny do soutěže SHM
Den dětí - opékací menu
Filmové představení pro děti
Lekce plavání
Doprava - plavání
Doprava - ZOO
Doprava - ŠVP
celkem

1 986,00 Kč
7 620,00 Kč
6 720,00 Kč
37 920,00 Kč
14 168,00 Kč
7 561,00 Kč
8 944,00 Kč
84 919,00 Kč
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8. Pohledávky
1.pohledávky
311 odběratelé

0,00 Kč

314 poskytnuté zálohy
335 pohledávky za zaměstnanci

832,00 Kč
0,00 Kč

348 pohledávky za místními vládními institucemi
381 náklady příštích období

0,00 Kč
16 591,47 Kč

388 dohadné účty aktivní
377 ostatní krátkodobé pohledávky
465 dlouhodobé poskytnuté zálohy

329 555,00 Kč
207 922,00 Kč
5 000,00 Kč

pohledávky celkem

559 900,47 Kč

Z tabulky s přehledem pohledávek je zřejmé, že nejvýznamnější položky jsou vázány
k dohadným aktivním účtům a pak se projevily pohledávky krátkodobého charakteru. Finance
na jednotlivé projekty dostáváme buď zálohově, případně po vyúčtování aktivit.

9. Závazky
2.závazky
321 dodavatelé
331 závazky vůči zaměstnancům
336 sociální zabezpečení
337 zdravotní pojištění
342 Ostatní daně, poplatky
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer
384 Výnosy příštích období
389 dohadné účty pasivní
378 ostatní krátkodobé závazky
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
závazky celkem

71 410,72 Kč
1 383 390,00 Kč
548 195,00 Kč
235 129,00 Kč
208 296,00 Kč
205 407,70 Kč
59 100,00 Kč
0,00 Kč
1,32
826228,45
3 537 158,19 Kč

Mezi závazky patří v největší míře dosud neuhrazené platy zaměstnanců a také pravidelné
odvody na zdravotní a sociální pojištění.

D výsledky kontrol
Výsledky kontrol
kontrola
ZP - ČPZP
OSSZ

termín

zjištěné závady, návrh na odstranění i s termínem

12.6.2017 zjištěno penále, na základě žádosti následně prominuto
12.6.2017

bez nedostatků
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Kontrola dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy – bez
připomínek, návrhů na odstranění závad a uložení blokové pokuty.
Kontrola podmínek pro vydání závazného stanoviska pro navýšení
13.9.2017
kapacity školní družiny – bez vydání stanoviska
Kontrola dodržování povinností obsažených v zákoně č.258/2000 Sb. a o
změně některých předpisů o hygienických požadavcích na prostory
sloužící pro výchovu a vzdělávání. Škola žádala o vydání závazného
stanoviska pro konečné stanovení kapacity zařízení pro školní družinu a
základní školu při zrušení odloučeného pracoviště ve Dvořákových
sadech 4 ve školním roce 2017-2018. V průběhu kontroly byly
10.1.2017
pracovnicemi KHS popsány některé závady (poškozené omítky ve
školních dílnách, poškozené obaly trubek, chybějící výlevky a úklidová
komora). V protokolu se závěrem kontroly byl uveden termín pro
odstranění závad. Veškeré závady byly školou odstraněny do konce roku
2017.

KHS

20.4.2017

KHS

KHS

E Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením - 2017
průmerný roční
přepočtený počet
zaměstnanců

zaměstnanců celkem

z toho povinný podíl

49,82

1,99

plnění povinnosti
podle §81,
odst.2,písm.) a b)
zákona

zaměstnáním u zaměstnavatele

odběrem výrobků a služeb, zadáním zakázek

1,11

1,07

odvod do státního rozpočtu

vypočtená výše odvodu do SR

0

0

odvod do státního
rozpočtu

Základní škola Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
zaměstnává pracovníky se změněnou pracovní schopností. Přes to jsme museli nahradit zbytek
povinného podílu osob se zdravotním znevýhodněním odběrem výrobků a služeb či zadáním
zakázek firmám, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním. Kombinací těchto
dvou možností jsme docílili splnění povinnosti pro naši organizaci a nemuseli jsme odvádět do
státního rozpočtu žádnou částku.

F Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2017 neposkytovala škola žádné informace, které by byly vyžadovány podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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G Informace o termínu a způsobu informování zaměstnanců příspěvkové
organizace se zprávou o činnosti, údaj o projednání školskou radou
Zaměstnanci příspěvkové organizace budou se zprávou o činnosti za rok 2017
seznámeni na provozní poradě v měsíci březnu 2018. Informace o projednání Zprávy o činnosti
příspěvkové organizace bude součástí zápisu z pracovní porady, stejně jako prezenční listina
účastníků jednání. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017 bude radou školy
projednána na březnové schůzi školské rady.

H Způsob zajištění závodního stravování v roce 2017
V roce 2017 zajistil zaměstnavatel pracovníkům Základní školy a Praktické školy, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace závodní stravování ve výdejně stravy, která je
součástí budovy na Nám. Slezského odboje 361/3a. Do června 2017 odebírali žáci a
zaměstnanci z odloučeného pracoviště na adrese Dvořákovy sady 4 obědy přímo v jídelně na
Rybím trhu. Od začátku školního roku 2017-2018, kdy bylo zrušeno odloučené pracoviště ve
Dvořákových sadech 4, se všichni žáci stravovali ve výdejně na Nám. Slezského odboje 361/3a.
Většina zaměstnanců, kteří využívali možnosti se stravovat formou závodního stravování, jedli
tamtéž. Nicméně, část pracovníků chtěla docházet do jídelny na Rybím trhu, proto příspěvková
organizace uzavřela smlouvu na výdej i v tomto místě. Jednou z forem čerpání prostředků
FKSP byl příspěvek na závodní stravování zaměstnanců. Obědy pro zaměstnance jsou
fakturovány jednou za měsíc a hrazeny dodavateli. Tento způsob stravování probíhá v období
školního vyučování, v době školních prázdnin není výdejna na adrese Nám. Slezského odboje
361/3a v provozu a zaměstnanci si mohou odebírat obědy přímo v jídelně na Rybím trhu.

Stravování zaměstnanců v roce 2017
2017 SO

2017 DS

cena oběda pro zaměstnance

58 Kč

60 Kč

náklady organizace

10 Kč

10 Kč

příspěvek z FKSP

10 Kč

10 Kč

náklady hrazené strávníkem

38 Kč

40 Kč

Zpracoval :
Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy
Andrea Kašpárková, hospodářka školy
V Opavě 15.2.2015
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