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 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje je zařízením, které poskytuje 
své služby žákům se speciálními vzdělávacími zařízeními z Opavy i celého Opavského regionu. 
Vzdělávací instituce byla zřízena v roce 1990. Na konci osmdesátých let minulého století 
vyhodnotil úřad, který byl zodpovědný za řízení vzdělávacího systému v Opavě (okresní 
národní výbor v Opavě), že tehdejší jediná škola v Opavě (ve Dvořákových sadech), která se 
věnovala vzdělávání žáků s mentálním postižením, není schopna pojmout všechny žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, jež by se potřebovali vzdělávat v jiné, než běžné, škole. 
Bylo rozhodnuto o otevření další školy.  
 
 Z tehdy jediné speciální školy v Opavě se sídlem ve Dvořákových sadech odešla skupina 
pedagogických pracovníků a také žáků do nově rekonstruované školní budovy na Nám. 
Slezského odboje, aby 1.září 1990 společně zahájili školní rok  jako nový subjekt 
vzdělávacího systému v okresním městě. Tehdy pod označením zvláštní škola. Od počátku 
existence školy uplatňovali její pracovníci bohaté zkušenosti a erudici ve vzdělávání 
postižených dětí. Postupem let se péče o handicapované děti v zařízení rozšiřovala a 
zdokonalovala. Vedení školy se rozhodlo do péče o hendikepované děti vnášet nové prvky, 
které nebyly běžné před společenskými změnami v roce 1989. Škola měla výhodu, že 
společenské změny byly příznivé pro inovativní přístup ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Také proto se v průběhu devadesátých let ke kolektivům tehdy běžné 
zvláštní školy přidávaly třídy žáků, kde se vzdělávali chlapci a dívky podle osnov pomocné 
školy. Do školy začali přicházet žáci, kteří v minulém režimu byli jednoduše vyřazeni z povinné 
školní docházky. Společnost byla v devadesátých letech nastavena pozitivně k péči o všechny 
spoluobčany. Škola, s ní i její součásti, se postupem let vyvíjela, měnily se názvy organizace 
podle toho, jak se měnila školská politika státu a také postavení škol určených ke vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Posledním názvem je Základní škola a Praktická 
škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, který koresponduje se zaměřením 
školy. 
 

 Dalším významným milníkem v historii školy byl rok 2001. Jak bylo zmíněno, 
původním zřizovatelem školy byl Okresní úřad Opava. Po organizačních změnách, které 
postupně měnily územní a samosprávné orgány a organizace v České republice do dnešní 
podoby, převzal roli zřizovatele školy v roce 2001 Moravskoslezský kraj. Převzetí zřizovatelské 
funkce u škol určených ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo dáno  
legislativními změnami v oblasti školství.  
 
  Zařízení se postupně vyvíjelo a měnilo tak, jak se vyvíjely a měnily požadavky 
společnosti na vzdělávání žáků s handicapem. Významným krokem ke zdokonalení služeb 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným zástupcům byl vznik Speciálně 
pedagogického centra Srdce. Toto školské poradenské zařízení začalo v roce 1994 poskytovat 
poradenské, diagnostické a terapeutické služby dětem, žákům a studentům s mentálním 
postižením. V roce 2006 rozhodl zřizovatel o reorganizaci struktury speciálně pedagogických 
center v Opavě. Speciálně pedagogické centrum Srdce v naší organizaci začalo od tohoto roku 
pečovat také o děti, žáky a studenty s tělesným postižením. Škola a školské poradenské 
zařízení SPC Srdce nabízí své služby dětem, žákům  plnícím povinnou školní docházku i 
připravujícím se na samostatný život v praktické škole jednoleté na území statutárního města 
Opava, ale i ze širokého okolí. SPC Srdce poskytuje servis při vzdělávání mentálně postižených 



 4 

dětí, dívek a chlapců na teritoriu Opavska, tělesně postižené klienty eviduje SPC a pomáhá jim  
na Opavsku a Bruntálsku. 
 

S celospolečenskými změnami v roce 1989 přišly také nové trendy do vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami.  Vzdělávání žáků s postižením různého typu a stupně 
se stalo nedílnou součástí vzdělávacího systému v České republice. Již nebyli postižení dívky a 
chlapci vyčleňováni a zmizel institut osvobození od povinné školní docházky. Nově se 
vzdělávací instituce musely učit jak vzdělávat žáky s nejrůznějšími postiženími. Ve speciálním 
školství byla uplatňována myšlenka, že nejsou žáci, kteří by nebyli schopni se účastnit 
prezenční výuky, jde jen o cestu, jakými formami a metodami to dokázat zařídit. Nejprve šlo o 
plnění povinné školní docházky a pak také o další vzdělávání ve středních školách. V roce 2010 
byly otevřeny první třídy střední školy v oboru Praktická škola jednoletá. Bylo tak vyslyšeno 
dlouholeté přání zákonných zástupců žáků absolvujících obor základní škola speciální, aby i 
tito žáci mohli pokračovat ve vzdělávání v takovém oboru, který by byli schopni zvládnout 
jedinci se středně těžkým a vážnějším mentálním postižením, stejně jako dívky a chlapci 
s kombinovanými vadami.  

 
Segment škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském 

kraji je zřizovatelem pečlivě sledován a je vyhodnocována kvalita i efektivita jednotlivých škol. 
Krajský úřad usiluje o to, aby síť speciálních škol uspokojovala potřeby na vzdělávání 
postižených žáků v konkrétních oblastech. Na základě konkrétních dat (počty žáků ve školách, 
ekonomická zátěž na provoz škol, soběstačnost škol ve mzdové oblasti a další), rozhodl 
Moravskoslezský kraj sloučit dvě školy stejného typu v Opavě. K 1.1.2015 byly sloučeny 
příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5 a Základní 
škola, Opava, Dvořákovy sady 4 v jednu. Nástupnickou organizací byla ustanovena Základní 
škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Do konce školního 
roku 2016-2017 byly plněny úkoly vyplývající ze zřizovací listiny na obou adresách. Školní rok 
2017-2018 přinesl kompletní sloučení a vzdělávání všech žáků školy na adrese Nám. Slezského 
odboje 361/3a v Opavě. Budovu ve Dvořákových sadech předávalo vedení školy jiné 
příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje. 

 
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 

školou, která je aktuálně schopna poskytovat vzdělání žákům s mentálním postižením všech 
stupňů. Kromě toho má řada žáků diagnostikovánu kombinovanou vadu.  Děti se často musejí 
potýkat, kromě mentálního postižení různého stupně, také s postižením zrakovým, sluchovým, 
tělesným. V posledních letech se nezřídka objevují žáci s potvrzenou diagnózou autismu. 
Přibývají žáci, kteří, kromě mentálního postižení, mají diagnostikovánu psychiatrickou poruchu 
či trpí poruchami chování, jsou zatíženi ADHD…. Naše zařízení je prioritně zaměřeno na 
vzdělávání žáků s mentálním postižením. To znamená, že ke vzdělávání může ředitel školy 
přijmout pouze žáka s diagnózou mentálního postižení, případně dívku nebo chlapce, kteří 
mají k mentálnímu postižení přiřazenu i další vadu. Nezřídka musí vedení školy odmítnout 
zájemce o vzdělávání v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace, který v běžné základní škole neprospívá, pomohlo by mu vzdělávání 
v menším kolektivu. Pokud nemá dítě diagnostikovánu mentální postižení, nemůže být do naší 
školy přijato. Na druhou stranu, speciální školy, které jsou zaměřeny na vzdělávání žáků 
s jinými vadami (vady zraku, tělesné postižení a další), mohou přijímat do svých tříd dívky a 
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chlapce s mentálním postižením. Můžeme to vnímat jako jistou diskriminaci našeho typu škol, 
ale legislativa je takto nastavena a je potřeba stav respektovat  

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

sídlí na adrese Nám. Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava, kde je hlavní budova školy, 
v areálu na této adrese je také menší stavba, kde je cvičná kuchyň, tělocvična, menší stavby 
pro sklady. Součástí areálu je školní dvůr, který slouží také jako školní hřiště. Zařízení těží 
z výhodné polohy téměř v centru bývalého okresního města, nespornou výhodou je blízkost 
zastávek městské hromadné dopravy, proto není problémem dojíždění jak samotných žáků, 
tak i rodičů s dětmi, jež potřebují doprovod. Nedaleko školy je zastávka trolejbusů a autobusů 
MHD. Dostupné je i vlakové nádraží pro směr na Krnov, případně opačným směrem na 
Ostravu. Vzhledem k tomu, že řadu dětí vozí jejich zákonní zástupci do školy vlastními 
automobily, je výhodou vystoupit se žáky téměř u hlavního vchodu, odkud je plně 
bezbariérový přístup do celé budovy. Je pravdou, že se vzrůstajícím počtem žáků, a tím došlo 
ke zvýšení frekvence provozu automobilů před školou, by bylo vhodné mít větší počet 
vyhrazených míst, jež by byly k dispozici škole, ale to je obtížné, protože s počtem parkovacích 
míst se potýká většina institucí ve městě. I tak je před budovou školy celkem osm míst 
vyhrazených vozidlům dopravujících lidi se ztíženou prostorovou orientací a omezeným 
pohybem. 

 
S přihlédnutím ke skladbě žáků je jasné, že škola musí být bezbariérově upravena. Při 

rekonstrukci budovy před zahájením činnosti školy v roce 1990 nebyly zohledněny ani základní 
podmínky pro to, že by do školy měly mít přístup osoby upoutané na invalidní vozík, natož tak, 
aby se takovéto osoby po škole mohly pohybovat. Ředitelství školy se s touto situací začalo 
vyrovnávat postupnými kroky. Nejprve bylo schodiště osazeno nájezdy, aby bylo možno 
invalidní vozíky s postiženými osobami vyvézt do zvýšeného přízemí školy. V přízemí byly 
zřízeny první třídy pro žáky základní školy speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem, 
v nichž byli první vozíčkáři ve škole. V přízemí budovy školy je také umístěno speciálně 
pedagogické centru, kde bylo potřeba klienty na vozíku dopravit.  Později byl získán formou 
sponzorského daru první schodolez (zařízení pro přepravu osob upoutaných na invalidní vozík 
po schodištích). Na  konci roku 2003 byla zřizovatelem financována první plošina pro dopravu 
osob od hlavního vchodu do prvního nadzemního poschodí. Později byla formou sponzorských 
darů rozšířena dojezdová plocha až do druhého patra hlavní budovy školy.  V současné době 
je škola téměř beze zbytku bezbariérově dostupná i díky venkovnímu výtahu, který byl s 
podporou zřizovatele pořízen v roce 2015. Nedůstojné byly zpočátku také podmínky na 
sociálních zařízeních. Rekonstruovaná škola v roce 1990 měla na toaletách plechové kóje, 
které neumožňovaly řádně obsloužit žáky upoutané na invalidní vozík a všechny ostatní 
inkontinentní žáky. Dnes jsou již v hlavní budově školy jsou sociální zařízení plně přizpůsobena 
také potřebám lidí odkázaných na invalidní vozík. Rekonstrukce sociálních zařízení proběhla 
v roce 2011.  

 
Vzdělávání žáků s postižením je významným společenským tématem ve všech 

vyspělých zemích. Je pravdu, že před rokem 1990 byly tehdejší zvláštní školy mnohdy 
útočištěm pro žáky, kteří nezvládali tempo výuky v běžných školách a často nebylo příčinou 
školního neúspěchu mentální postižení žáka, ale například nevyhovující podmínky doma 
(nedostatečná podpora rodiny, nevyhovující podmínky pro přípravu do školy a podobně). Od 
roku 1990 byla postupně upravována pravidla pro přijímání do škol vzdělávajících žáky 
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se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době není možné, aby byl do školy našeho 
typu přijat ke vzdělávání žák, u nějž nebylo diagnostikováno mentální postižení. I přes výrazný 
posun v této oblasti stále více ve společnosti rezonovalo téma možného zneužívání škol pro 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako cesty pro selekci žáků ze sociálně 
slabého prostředí od ostatních dívek a chlapců. 

 
Od roku 2016 je v systému českého školství uplatňováno tzv. inkluzivní vzdělávání. 

Postupně byl termín „inkluzivní“ změněn na „společné“ vzdělávání. Základním záměrem je 
prosadit, aby všechny děti (zdravé i s handicapem) byly vzdělávány společně. Společným 
pobytem ve škole by se navzájem poznávaly a ovlivňovaly, motivovaly. Bezpochyby jde o 
pozitivní a chvályhodný záměr. Nicméně, po několika letech je možné konstatovat, že celá 
transformace českého školství na společné vzdělávání nebyla dostatečně připravena a 
promyšlena. Do přípravy se zapojovaly různé skupiny zainteresovaných – od odborníků 
ministerstva školství, které svolávalo a ustavovalo různé expertní skupiny, až po představitele 
různých neziskových organizací, jež se snažily prosadit názor, že školy zřízené pro vzdělávání 
postižených žáků nemají v moderní společnosti své místo. Odborná veřejnost (učitelé) byla 
zaskočena tím, že její názory nebyly dostatečně vnímány. Obvykle zaznívaly argumenty, že 
učitelům jde pouze o jejich pracovní místa. Vzniklo období nejistoty pro školy vzdělávající žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, zda budou vůbec existovat, mezi rodiči žáků škol pro 
děti s postižením, zda se jejich potomci nebudou muset vracet do škol většinového 
vzdělávacího proudu, kde již jednou byly a zažívaly neúspěch a nepohodu v kolektivech. 
Vedení Základní školy a Praktické školy, Opava Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
akceptovala veškeré změny legislativy a striktně je dodržovalo při přijímání žáků ke vzdělávání. 
Je možno konstatovat, že postupné zavádění opatření souvisejících se společným vzděláváním 
nijak fatálně neovlivnilo chod a provoz organizace.  

 
Organizační součásti Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje 5, 

příspěvková organizace ve školním roce 202-2021 
     

 

•základní škola

•základní škola speciální

•střední škola - praktická škola jednoletá
škola

Speciálně 
pedagogické 

centrum Srdce

školní družina

školní jídelna -
výdejna stravy 
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Aktuálně je tedy Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace zařízení, které je zřizováno podle §16, odst.9 školského zákona.  
Prioritně je škola zařízením určeným pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Současně 
byli ve školním roce 2020-2021 zapsáni i žáci, kteří, kromě mentálního, mají diagnostikováno 
i jiné postižení (autismus, tělesné postižení, zrakové postižení, vadu sluchu, ADHD poruchy 
chování).  

Ve školním roce 2020-2021 poskytovala příspěvková organizace základní vzdělání a 
základy vzdělávání žákům plnícím povinnou školní docházku v oborech základní škola a 
základní škola speciální. Od 1.9.2016 je již většina žáků vzdělávána, v duchu aktuálně platných 
předpisů, podle školního vzdělávacího programu základní školy s upravenými minimálními 
výstupy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zpracováno podle aktuálně platného 
RVP). Stejně tak jsou upraveny vzdělávací materiály pro žáky základní školy speciální (ZŠS díl I 
a díl II) a praktické školy jednoleté.  

Jak již bylo zmíněno, naše zařízení poskytovalo ve školním roce 2020-2021 základní 
vzdělávání a základy vzdělání zdravotně postiženým dětem s mentálním postižením (od 
lehkého po hluboké), kombinovanými vadami, autismem, vadou sluchu, poruchami chování. 
Ve školním roce 2020-2021 jsme vzdělávali také žáky nevidomé nebo se zbytky zraku. Péče o 
takovéto jedince ve škole je vždy specifická a má svá úskalí i ekonomického charakteru. Je 
pochopitelné, že pro vzdělávání takovýchto dětí je potřeba nižšího počtu žáků ve třídách a 
vyššího počtu pedagogického personálu. Podle platných předpisů mohou být ve třídě až tři 
pedagogičtí pracovníci (učitel, asistenti pedagoga). Ve školním roce 2020-2021 jsme využívali 
této možnosti hlavně ve třídách základní školy speciální. Ve třídách základní školy speciální 
jsme měli ve školním roce 2020-2021 žáky, při jejichž diagnóze (psychické poruchy, závažné 
poruchy chování, zdravotní postižení – epileptické záchvaty a podobě) byla přítomnost dalšího 
pedagogického pracovníka, kromě učitele, ve třídě nezbytná. Ve všech třídách základní školy 
speciální působil, vedle vyučujícího, také asistent pedagoga. Náročnější na personální obsazení 
byly ve školním roce 2020-2021 i třídy základní školy. Vzhledem k tomu, že do školy jsou 
přijímáni ve stále vyšším počtu žáci s diagnostikovanou poruchou chování, případně 
s psychiatrickou diagnózou, je přítomnost dalšího pedagogického pracovníka v podstatě 
nutností, aby chránil bezpečnost a zdraví žáků ve třídě při mnohdy nevyzpytatelném chování 
jedince s poruchou chování.  V průběhu školního roku byli asistenti pedagoga zřízeni i ve dvou 
třídách základní školy.  

Ve školním roce 2020-2021 jsme neotevřeli ani jednu třídu přípravného stupně 
základní školy speciální pro předškolní děti. Přípravný stupeň základní školy speciální byl vždy 
naplněn žáky, u kterých školské poradenské zařízení diagnostikovalo střední mentální 
postižení, případně šlo dívky a chlapce s kombinovanými vadami. Přípravný stupeň základní 
školy speciální byl pro mnohé předškoláky posledním útočištěm, když je, s ohledem na druh a 
stupeň jejich postižení, odmítaly přijmout mateřské školy. Vedení školy počítá s tím, že, 
v případě zájmu rodičů o docházku do PŘS ZŠS v naší škole, bude třída opět otevřena. 
Docházka do přípravného stupně je pro žáky předškolního věku, u nichž je již diagnostikováno 
mentální postižení, velmi výhodná. Děti si zvyknou na prostředí, jsou vedeny v podobném 
režimu, jako mají žáci ZŠS.  Vzhledem k tomu, že většina těchto dětí pak začíná plnit povinnou 
školní docházku v naší škole, jsou dívky a chlapci dobře připraveni na školu a lépe se adaptují 
na režim školáka.  

V průběhu školního roku 2020-2021 pokračovala výuka v rámci střední školy – obor 
praktická škola jednoletá. Jde o obor střední školy určený prioritně absolventům oboru 
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základní škola speciální, kteří nejsou pro své postiženi schopni absolvovat ani učební obor 
skupiny E. Ve školním roce 2020-2021 byly otevřeny dvě třídy PRŠ.  

 
Vedle školy (základní škola a střední škola v oboru praktická škola jednoletá) je součástí 

příspěvkové organizace také školní družina. Ve školním roce 2020-2021 byli zájemci o pobyt 
ve školní družině rozděleni do čtyř oddělení. Provoz družiny byl od brzkých ranních hodin do 
odpoledne, abychom umožnili rodičům, kteří u nás ve škole mají své děti, docházet do 
zaměstnání a také aby dívky a chlapci trávili čas smysluplnou činností pod dohledem 
vychovatelů a vychovatelek. Provoz školní družiny byl zahajován v 6,15 hod. a poslední děti si 
rodiče vyzvedávali z družiny v 16,00 hod. Snažili jsme se vyhovět požadavkům zákonných 
zástupců žáků, kteří navštěvovali v uplynulém školním roce školní družinu, a provoz školní 
družiny jsme přizpůsobili tak, aby co nejvíce korespondoval s potřebami rodičů, zároveň ale, 
aby byl co nejefektivnější a pro zařízení finančně únosný. Personálně byl provoz školní družiny 
ve školním roce 2020-2021 posílen o asistentky pedagoga s ohledem na speciální potřeby dětí, 
které byly k pobytu ve školní družině přihlášeny. O činnosti školní družiny ve školním roce 
2020-2021 bude ve výroční zprávě o činnosti organizace obsáhlejší zmínka dále. 

 
Od roku 1994 pracuje v rámci příspěvkové organizace Speciálně pedagogické centrum 

Srdce. Jde o školské poradenské zařízení pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným 
postižením. V průběhu školního roku 2020-2021 byly poradenským zařízením poskytovány 
služby dětem, žákům a studentům podle platné legislativy. Více se o práci SPC v hodnoceném 
školním roce zmiňuje další část výroční zprávy. 
 Jako servis žákům a pracovníkům školy funguje školní jídelna – výdejna stravy. Žáci a 
zaměstnanci školy mohli odebírat obědy ve výdejně stravy také ve školním roce 2020-2021. 
Dodávka obědů byla ve školním roce 2020-2021 opět smluvně sjednána s jídelnou na Rybím 
trhu v Opavě. Dovoz obědů byl sjednán také s externí firmou. V období prázdnin mohli zájemci 
odebírat stravu přímo v jídelně na Rybím trhu v Opavě (zařízení SHŠT Opava). Veškeré 
administrativní záležitosti (přihlašování stravy, odhlašování obědů, placení obědů, dlužné 
částky a podobně) spjaté s odběrem obědů byly řešeny přímo se školní jídelnou zákonnými 
zástupci žáků, případně pracovníkem ekonomického úseku školy, pokud se záležitosti týkaly 
zaměstnanců. Ve školním roce 2020-2021 bylo umožněno pracovníkům školy využívat ke 
stravování také jídelnu Střední školy hotelnictví a turistického ruchu v Opavě na Alšově ulici. 
Přihlášení zájemci museli chodit odebírat stravu do jídelny na Alšově ulici.   

Ve školním roce 2020-2021 se Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace opět zapojila do projektu financovaného z prostředků ESF 
Projekt potravinové pomoci. V rámci tohoto projektu byly žákům z ekonomicky slabého 
prostředí poskytovány obědy zdarma. Na vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace bylo vytvořit smlouvy o účasti v projektu pro 
zákonné zástupce žáků, kteří byli zařazeni do programu. Seznamy žáků obdržela školy od KÚ 
MSK. Na základě podepsaných smluv, v nichž byly jasně stanoveny podmínky pro odebírání 
obědů zdarma, mohli zákonní zástupci žáků jít přihlásit své děti k odběru obědů v jídelně na 
Rybím trhu. Negativní stránkou celého projektu byl ve školním roce 2020-2021 opakující se 
neodpovědný přístup některých  rodičů zapojených žáků. Jedinou povinností zákonných 
zástupců bylo odhlašování obědů dětí ve dnech, kdy nebyly ve škole. Bohužel, řada zákonných 
zástupců takto nečinila a vznikaly dluhy na vydaných, ale neodebraných obědech. Problémem 
zůstala otázka vymáhání dlužných částek za neodhlášené obědy na zákonných zástupcích dětí. 
V řadě případů se dluh táhne několik let a mnohdy jde o nevymožitelnou pohledávku. Vedení 



 9 

školy, včetně ekonomky, se dostávalo do velmi nepříjemných situací při debatách s dlužníky 
Dobrá myšlenka pomoci sociálně slabým rodinám tak byla v minulém období znehodnocena 
neodpovědností některých zákonných zástupců. Zapojení do projektu znamenalo pro školu 
administrativní zátěž (celá administrace projektu byla realizována školou – evidence strávníků, 
kontrola odebraných a vydaných obědů s porovnáváním třídních knih, vymáhání dlužných 
částek u zákonných zástupců žáků atd.), významné zvýšení počtu strávníků přinutilo vedení 
školy navýšit pracovní úvazek ve výdejně stravy (vše z mzdových prostředků školy bez jakékoli 
refundace). Zkušenosti z projektu (pozitivní i negativní) vedení školy pravidelně sděluje při 
vyhodnocování projektu na konci školního roku.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav vždy k 30.9. daného roku 

 
 
Naplněnost jednotlivých tříd a také celé školy je každoročně ovlivněna celou řadou 

faktorů. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, 
jako zařízení, které je zřízeno podle §16, odst.9 školského zákona nikdy není schopno předem 
odhadnout počet žáků v novém školním roce. Do školy můžeme přijímat pouze žáky, kterým 
docházku do našeho zařízení doporučí příslušné školské poradenské zařízení. Poměrně často 
musíme odmítat zájemce  (zákonné zástupce žáků), kteří by měli zájem o vzdělávání v našem 
zařízení, protože u dětí není diagnostikováno mentální postižení.  Před začátkem školního roku 
2020-2021 jsme nebyli schopni odhadnout, kolik budeme mít žáků, už vůbec. Předešlý školní 
rok byl ovlivněn první velkou vlnou covidové epidemie. Ve školách většinového vzdělávacího 
proudu byla řada žáků, kteří by byli potenciálními žáky naší školy, ale podle pokynů MŠMT 
nebylo vhodné pracovat na jejich přestupu k nám. Řada žáků se k nám nakonec dostala až 
v průběhu školního roku, což nebylo nejvhodnější pro ně, pro kolektivy u nás ve škole). Nedalo 
se ani odhadnout, kolik žáků bude přestupovat kvůli stěhování rodin. Máme zkušenost, že 
rodiny, zejména sociálně slabší, dost často mění bydliště, hledají pak školu pro své děti. Máme 
ve škole žáky, kteří, kvůli změnám pobytu, mění školu i vícekrát v jednom ročníku.  Na rozdíl 
od běžných škol, ve kterých dochází v průběhu školního roku k minimu změn v třídních 
kolektivech, u nás jsou změny naprosto všedním jevem.  Tabulka, která je na začátku kapitoly 
o počtech žáků ve škole, ilustruje stav žáků k 30.září příslušného školního roku. V číslech jsou 
tedy uvedeni žáci, kteří tvoří základní kolektivy tříd (jsou to žáci pokračující z předešlého 
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školního roku, noví žáci, o kterých jsme věděli již od konce minulého školního roku díky 
informacím školského poradenského zařízení a další skupinu tvořili žáci, jež přišli rodiče 
nahlásit k plnění povinné školní docházky těsně před koncem prázdnin). Jsme útočištěm pro 
dívky a chlapce, o něž pečují dětské domovy. Tam také nikdy nevědí, jestli k nim nečekaně 
nějakého žáka sociální pracovníci nedovezou. Počty žáků a složení tříd se tak poměrně často u 
nás měnily v průběhu školního roku 2020-2021. Naplněnost tříd v praktické škole jednoleté 
byla dopředu známa a neměnila se.  

Všichni nově přijatí žáci museli mít vystaveno doporučení ke vzdělávání od školského 
poradenského zařízení, zákonní zástupci museli dát informovaný souhlas se vzděláváním 
svého dítěte ve škole zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona a tedy i se změnou způsobu 
vzdělávání svého dítěte. Velmi důkladně je se zákonnými zástupci žáků projednáváno 
doporučení ke vzdělávání jejich dítěte.   

Také v průběhu školního roku 2020-2021 jsme se přesvědčili, že řada žáků, která 
přichází do naší školy z vyšších tříd základní školy, má, kromě vzdělávacích obtíží, také závažné 
výchovné problémy, často jsou do žáci s diagnostikovanou psychiatrickou poruchou. Bohužel 
v širokém okolí Opavy není jediné vzdělávací zařízení, které by bylo specializováno na 
poskytování základního vzdělání žákům takovýmto žákům. Základní škola při zdravotnickém 
zařízení v Opavě není schopna, podle našich zkušeností, v tomto směru odlehčit dalším 
školám. Vzhledem k tomu, že jsme momentálně jedinou školou specializující se na  vzdělávání 
žáků s mentálním postižením v Opavě a jejím okolí, bereme vzdělávání i takovýchto žáků jako 
naši povinnost. Nese to s sebou nepochybně vyšší psychickou zátěž pro pedagogické 
pracovníky školy, kteří se poměrně často setkávají s verbálními ataky žáků a dalšími 
negativními jevy. Děti přicházejí demotivované dlouhodobým neúspěchem ve škole 
většinového vzdělávacího proudu. Je zřejmé, že školy běžné jsou aktivnější při tlaku na přestup 
žáka do speciální školy, pokud je problémový. Nezřídka jsme se i ve školním roce 2020-2021 
setkali s tím, že po prozkoumání pedagogické dokumentace žáka sledujeme výrazné zhoršení 
prospěchu (před tím průměrného) ve chvíli, kdy se objevují udělená negativní výchovná 
opatření za závažná a opakovaná porušování školního řádu.  Chápeme, že problémový žák 
může mít negativní dopad na atmosféru třídy. Víme o případech, kdy přítomnost takovéhoto 
žáka ve třídě je příčinou odchodu jiných žáků ze třídy. Na druhou stranu, nemůžeme se smířit 
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s tím, že by naše škola měla být konečným řešením problémů pro školy většinového 
vzdělávacího proudu. 
 

Z výše uvedeného grafického znázornění je zřejmé, že v naší škole nedochází 
k zásadním rozdílům v počtu žáků, pokud srovnáme několik školních roků. Možná je patrný 
jistý trvající pokles žáků v základní škole speciální, který může být ovlivněn řadou faktorů (lepší 
diagnostika postižení nenarozeného dítěte, úprava diagnostiky mentálního postižení a jeho 
posuzování ze strany školských poradenských zařízení a další…).  

Pro žáky se snažíme vytvořit co možná nejpříznivější podmínky ke vzdělávání. Na 
druhém stupni základní školy velmi často dělíme větší kolektivy v naukových předmětech, aby 
například český jazyk nebo matematika byla vyučována v menších skupinách. Pro zvýšení 
efektivity výuky využíváme možnosti přítomnosti asistentů pedagoga ve výuce.  

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
školou, která poskytuje své služby (základní vzdělání a základy vzdělávání, střední vzdělání 
v oboru praktická škola jednoletá, předškolní vzdělávání v přípravném stupni základní školy 
speciální) žákům z Opavy, ale i okolí. V mapce jsou vyznačena místa, ze kterých chodí do školy 
žáci.  

Ačkoli je Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
zřizovány Moravskoslezským krajem, vedení školy úzce a úspěšně spolupracuje s odborem 
školství magistrátu města Opavy. Orgány města jsou si vědomy, že speciální škola našeho typu 
může výrazně pomoci běžným základním školám, které zřizuje magistrát (metodická pomoc, 
náslechy pro asistenty pedagoga a podobně).  V neposlední řadě – do naší školy chodí děti, 
které mají trvalé bydliště v Opavě nebo okolí města, což si pracovníci města uvědomují. Na 
oplátku pomáhají naší škole s organizací různých akcí, poskytují nám finanční podporu při 
našich aktivitách.  
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 
  Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
zřízena podle §16, odst.9 školského zákona s cílem vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Primárně je škola určena ke vzdělávání 
žáků s mentálním postižením. Tato skutečnost je zásadní pro přijímání žáků. Všichni žáci, kteří 
mají být přijati ke vzdělávání do Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace, musí mít v doporučení ke vzdělávání potvrzenou diagnózu mentální 
postižení. Doporučení ke vzdělávání vydává příslušné školské poradenské zařízení (speciálně 
pedagogické centrum, případně pedagogicko-psychologická poradna). 
Žáky Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace byli 
ve školním roce 2020-2021 žáci s mentálním postižením i žáci s kombinovanými vadami. 
K mentálnímu postižení různých stupňů se u nich objevilo i postižení tělesné, smyslové, více 
než desítka žáků má prokázanou poruchu autistického spektra a řada žáků trpí ADHD, 
poruchami chování nebo má přímo psychiatrickou diagnózu.  
 

 
 
Obory vzdělávání ve školním roce 2020-2021 

 
Ve školním roce 2020-2021 byli žáci v Základní škole a Praktické škole, Opava, 

Slezského odboje 5, příspěvková organizace vzdělávání podle platných učebních materiálů, jež 
vycházely z aktuálních RVP.  

Číslo oboru  Název oboru Typ Jazyk Délka studia Kapacita  

79-01-B/01  Základní škola speciální denní český 10 r. 0 měs. 60 

79-01-C/01  Základní škola denní český  9 r. 0 měs. 160 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá denní český 1 r. 18 
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Jednotlivé školní vzdělávací programy byly vyučujícími podrobně rozepsány do 
tematických plánů v jednotlivých předmětech podle příslušných ročníků. Soulad tematických 
plánů a probíraného učiva byl předmětem kontrolní činnosti vedení školy.  

Na začátku školního roku 2020-2021 rozpracovalo vedení školy metodická doporučení 
a nařízení České školní inspekce k doplnění neprobraného učiva ze školního roku 2019-2020 
(první vlna coronavirové epidemie a uzavření škol). Vyučující jednotlivých předmětů dostali 
pokyn, aby v tematických plánech učiva provedli pro školní rok 2020-2021 úpravy. Do 
tematických plánů byly zahrnuty ty části učiva, které nebyly řádně probrány ve školním roce 
2019-2020. V příslušných metodických sdruženích a předmětových komisích bylo projednáno, 
jakým způsobem budou dobrány chybějící části učiva předešlého školního roku. S koncem 
školního roku 2020-2021 byl vyrovnán nesoulad v probírání učiva způsobený coronavirovou 
krizí.   
 Žáci základní školy se vzdělávali podle tzv. minimálních výstupů – upravené požadavky 
z RVP tak, aby je zvládli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V ojedinělých případech 
byli žáci vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů.  
 
 
 
Přehled učebních plánů pro jednotlivé části školy: 

 

 
 

 
 
 
 

 Název dokumentu Číslo jednací 

1. směrnice MŠMT ČR – SPC 11769/95 – 24  ze dne 6.3.1995 

2.  Školní vzdělávací program pro ZŠS Š/168/2010 platný od 1.9.2010 

3. 
Vyhláška týkající se vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami)  

72/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

4. 
Školní vzdělávací program pro obor Praktická škola 
jednoletá 

ZSPSOp/00857/2012 

5. Školní vzdělávací program „Učíme se společně“  

6. 
Rozpracované minimální doporučené úrovně 
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

 

7. Školní vzdělávací program pro ŠD  
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3. Personální zajištění činnosti školy 
 

Základní škola a Praktická škol, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace má 
jako svůj hlavní úkol poskytovat vzdělání žákům základní školy a střední školy, poskytovat 
služby klientům speciálně pedagogického centra, zajišťovat péči o žáky mimo vyučování ve 
školní družině a poskytovat možnost stravování ve školní jídelně- výdejně stravy.  

Z výše uvedeno je zřejmé, že personální složení bude odlišné od školy většinového 
vzdělávacího proudu. Jako každé školské zařízení jsou zaměstnanci rozděleni na dvě základní 
skupiny – pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem školy 
je poskytování vzdělání a školských služeb, je logické, že podstatná část zaměstnanců Základní 
školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace spadá do skupiny 
pedagogických pracovníků. Mezi pedagogické pracovníky školy se patřili ve školním roce 2020-
2021 učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů, psychologové a speciální pedagogové ve 
speciálně pedagogickém centru. 

 
  

 
 

 
Učitelé vzdělávali žáky v základní škole, základní škole speciální, ve střední škole – obor 

praktická škole jednoletá. Vychovatelé zajišťovali provoz ve školní družině. Významnou částí 
pedagogického sboru byla ve školním roce 2020-2021 skupina asistentů pedagoga. Blíže se 
k této kategorii pedagogických pracovníků bude věnovat další část výroční zprávy o činnosti 
školy. Ve školském poradenském zařízení pracovali speciální pedagogové a psychologové. 
Nepedagogičtí pracovníci zajišťovali chod zařízení. Šlo o ekonomku školy, administrativní 

Škola Školní 
družina  

Speciálně 
pedagogické 

centrum Srdce 

Školní jídelna – 
výdejna stravy 

Ředitel školy 

Statutární 
zástupce ředitele 

školy 

Ekonomka školy 

Správní 
zaměstnanci 

učitelé vychovatelé 

Vedoucí SPC 

Speciální 
pedagogové 
SPC Srdce 

psychologové 
SPC Srdce 

sociální 
pracovnice  SPC 

Srdce

Administrativní 
pracovnice SPC 

Srdce 

asistenti 
pedagoga 

pracovnice 
výdeje stravy 

školník 

topič 

uklízečky 

1
.s

tu
p
e
ň
 

ří
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e
n
í 

2
.s
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e
ň
 

ří
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n
í 

3
.s

tu
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e
ň
 

ří
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n
í 

administrativní 
pracovnice  - 

škola 
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pracovnice pro školu (plnila úkoly související s ekonomikou zařízení, majetkovou správou) a 
SPC, sociální pracovnici SPC, školníka, uklízečky, topiče a pracovnici výdeje stravy.  

 V průběhu školního roku 2020-2021 došlo k významné změně ve složení vedení školy. 
Po osmnácti letech ve funkci statutárního zástupce Základní školy a Praktické školy, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace se rozhodl opustit vedoucí místo ředitel, který 
svou funkci vykonával od roku 2003. Zřizovatel příspěvkové organizace vypsal řádný konkurz 
na uvolněné místo vedoucího pracovníka Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace. Po konkurzu pak jmenoval zřizovatel školy prostřednictvím 
Rady Moravskoslezského kraje nového statutárního zástupce (ředitele) od 1.8.2021. V této 
souvislosti došlo i ke změně na místě zástupce ředitele školy před začátkem školního roku 
2021-2022. 
a) zaměstnanci podle kategorií 
 

stavy v tabulkách jsou z údajů k 30.9. daného roku 
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Rozdíl v přepočteném stavu u kategorie učitelů vznikl na základě úpravy organizace 
školy mezi školními roky 2019-2020 a 2020-2021. Vzhledem k tomu, že jde o rozdíl přibližně 
jednoho úvazku, nejedná se o zásadní změnu. Nedošlo ani k propouštění nepotřebného 
pracovníka, jedna kolegyně odešla do starobního důchodu. U vychovatelů můžeme 
konstatovat stabilizovaný počet pracovníků, minimální rozdíly jsou důsledkem nastavení 
organizace ŠD a potřeby pracovníků v jednotlivých odděleních školní družiny. Kategorie 
asistentů pedagoga je asi jediná kategorie pedagogických pracovníků, u kterých registrujeme 
každoročně nárůst úvazků. Jde o to, že podle nového způsobu financování regionálního 
školství může vedení školy naplnit úvazky asistentů pedagoga podle potřeb školy. Neplatí tedy 
to, co dříve, kdy pozice asistenta pedagoga podléhala schvalovacímu procesu na krajském 
úřadě a asistent pedagoga byl vázán ke konkrétnímu žákovi. V současné době školy zřízené 
podle §16, odst.9, školského zákona mají k dispozici tzv. PHAmax, tedy maximální počet hodin 
odpracovaných asistenty pedagoga, které zaplatí škole MŠMT. Vedení Základní školy a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se snažila ve školním roce 
2020-2021 využívat asistenty pedagoga efektivně, ale co nejhospodárněji. Vzhledem ke 
složení žáků ve škole je personální posílení ve třídách základní školy speciální, praktické škole 
jednoleté, ale již i v základní škole nezbytné. Navýšení pracovníků registrujeme v minulém 
období u speciálně pedagogického centra. V grafu jsou zahrnuti pedagogičtí i nepedagogičtí 
pracovníci. Nárůst přepočtených úvazků je způsoben navýšením pracovního úvazku u 
zaměstnankyň pověřených administrativní činností ve speciálně pedagogickém centru. Mezi 
správními zaměstnanci (nepedagogickými pracovníky) jsou jen minimální rozdíly mezi 
posledními sledovanými roky. Nárůst je způsoben navýšením úvazku pro administrativní 
pracovnici školy a pracovnici výdeje stravy (důsledek navýšeného počtu vydaných obědů 
způsobený novými strávníky v rámci projektu Obědy do škol).  
 

b) Kvalifikovanost  pedagogických pracovníků ve školním roce 2020-2021 
 
 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v roce 2020 

  fyzický počet 

učitelé 

speciální pedagogika (magisterské VŠ studium) 24 

VŠ bakalářský program 1 

SpgŠ + roční rozšiřující studium 0 

vychovatelé 

VŠ bakalářské studium + rozšiř.spec.ped. 0 

SpgŠ + roční rozšiřující studium 4 

úplné SŠ bez aprobace (doplňující studium SpP) 0 

asistenti 
pedagoga  

SŠ s maturitou a doplňující kurs AP 9 

SŠ bez maturity a doplňující kurs AP 5 

SPC 
VŠ příslušného směru – speciální pedagogika 3 

VŠ příslušného směru - psychologie 3 

Údaje podle stavů k 30.9. daného roku 
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Pedagogičtí pracovníci v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace v kategorii učitelé byli ve školním roce 2020-2021, až na jednu 
výjimku, plně kvalifikováni pro vzdělávání žáků ve škole zřízené podle §16, odst.9 školského 
zákona. Zmíněný kolega byl vedením školy upozorněn na nutnost doplnit si vzdělání, aby mohl 
nadále působit na pozici učitele. Vedení školy se snažilo získat na zmiňované místo 
kvalifikované učitele, nicméně, nenašel se vhodný zájemce.  

Vychovatelé školní družiny byli pro svou práci plně kvalifikovaní. Stejně tak jsou 
kvalifikovaní pracovníci ve školském poradenském zařízení SPC Srdce.  

Ve skupině asistentů pedagoga jsou pracovnice, které by si měly doplnit vzdělání 
(maturitní zkouška), aby plně odpovídaly požadavkům na práci asistenta pedagoga. Všechny 
kolegyně absolvovaly předepsaný kurs pro asistenty pedagoga. Většinou jde o osvědčené 
zaměstnankyně, které skvěle zastávají svou práci u postižených žáků, kdy musí mnohdy dělat 
činnosti, které jsou daleko za hranou jejich pracovní náplně (obsluha inkontinentních žáků, 
krmení dívek a chlapců a podobně).  
 
c) Praxe u pedagogických pracovníků 
 

Vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace usiluje dlouhodobě o vytvoření pracovního kolektivu, který by co nejlépe plnil 
úkoly, k jejichž plnění zavazuje organizaci zřizovací listina.    

Kolektiv pracovníků je stabilizovaný. Výhodou pedagogického sboru Základní školy a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je nepochybně jeho 
zkušenost. Jednotliví učitelé mají dlouholetou zkušenost s prací u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. K obměně zaměstnanců dochází výjimečně, většinou jde o uvolnění 
pracovního místa z důvodu odchodu do starobního důchodu. Tato situace je pozitivní zprávou 
pro vedení, že zaměstnanci jsou spokojení. Na druhou stranu, nedochází k přirozené a mnohdy 
potřebné výraznější obměně pracovního kolektivu. Noví pracovníci mohou přinášet inovativní 
metody, mohou zkvalitnit práci školy. Vzhledem k současné právní úpravě je velmi obtížné 
pracovní kolektiv cíleně obměňovat.  

 

kategorie 20 – 30 
let 

30 – 35 
let 

35 – 40 
let 

40 – 45 
let 

45 – 50 
let 

50 – 55 
let 

55 – 60 
let 

60 let a 
více 

učitelé   1 2 3 5 10 4 

vychovatelé      2 2  

asistenti ped.   1 2 6 2 1 2 

pedagog. v SPC   2 1  1 2  

nepedag. V SPC   2   1   

 
Je zřejmé, že v některých profesních kategoriích může dojít za několik málo let k tomu, 

že najednou odejde několik pracovníků po dosažení hranice důchodového věku z příspěvkové 
organizace. Vzhledem ke zkušenostem, které má vedení školy v současné době se získáváním 
nových kvalifikovaných pracovníků, je možné, že za několik let nebude kým nahradit chybějící 
zaměstnance. 
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4. Údaje o přijímacím řízení, správní řízení na škole 
 

Školní rok 2020-2021 byl druhým školním rokem, který významně ovlivnila epidemie 
viru Covid 19. V hodnoceném školním roce byla situace se zápisem k plnění povinné školní 
docházky velmi specifická. V době zápisu k plnění povinné školní docházky byla přerušena 
činnost škol a školských zařízení, proto byl zápis, stejně jako přijímací řízení k přijetí do střední 
školy, organizován provizorně.  

Ministerstvo školství vydalo pokyny k realizaci zápisů dálkovou formou. Vedení školy 
připravilo zápisové listy, které vypisovali zákonní zástupci a odevzdávali formou poštovních 
zásilek nebo ukládali do schránky u školy. Pochopitelně, díky zákazu osobního kontaktu řada 
dokumentů nebyla kompletních, scházely potřebná doporučení příslušných školských 
poradenských zařízení, která také pracovala v omezeném režimu. Je nutno ocenit, že školská 
poradenská zařízení i v omezeném režimu byla schopna zajistit veškeré potřebné podklady, 
doporučení a zprávy tak, aby všichni žáci mohli být zapsáni k plnění povinné školní docházky, 
případně jim byl ředitelem školy schválen odklad plnění povinné školní docházky, nebo byli 
přijati do střední školy.  

Ředitel školy vydal správní rozhodnutí o vřazení do školy k plnění povinné školní 
docházky od začátku školního roku 2021-2022 (viz tabulka níže). Protože není striktně určeno, 
že žák má jít k zápisu do jedné základní školy, ve které pak nastoupí k plnění povinné školní 
docházky, v několika případech jsme věděli dopředu, že zápis v naší škole je pouhým 
náhradním řešením, kdyby dítě nebylo přijato k docházce v jiné škole, o kterou mají zákonní 
zástupci dítěte zájem. Vedení školy tak znovu nemělo jistotu, kolik dětí ve skutečnosti nastoupí 
na začátku školního roku do naší školy. Téměř do začátku školního roku 2021-2022 nebylo 
opět jasné, zda budeme moci otevřít první ročník základní školy. 

 
 

Údaje o zápisu do k plnění povinné školní docházky v dubnu 2021: 
 

CELKEM U ZÁPISU ZAPSÁNO DO ZŠ ZAPSÁNO DO ZŠS 
ODKLAD POVINNÉ 
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

JINÝ ZPŮSOB 
VZDĚLÁVÁNÍ (§42 

ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) 

13 6 2 5 0 

 
Údaje o přijímacím řízení pro přijetí do střední školy pro školní rok 2021-2022: 
 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
vykonává i činnost střední školy v oboru praktická škola jednoletá. K přijetí do střední školy do 
oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2021-2022 se přihlásili celkem 3 žáci. 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
usiluje o to, aby se k docházce v oboru praktická škola jednoletá hlásili pouze žáci, kteří budou 
schopni plnit výstupy ŠVP. Škola je dlouhodobě pod tlakem zejména zákonných zástupců žáků, 
kteří absolvovali povinnou školní docházku v oboru základní škola speciální s rehabilitačním 
vzdělávacím programem, aby byli přijímáni k dalšímu studiu v praktické škole jednoleté.  
Postižení těchto žáků je však natolik výrazné, že nemohou objektivně zvládnout nároky 
kladené na absolventy oboru praktická škola jednoletá. Rodiče usilují o přijetí do střední školy, 
která má nahradit péči o nezletilého místo stacionáře nebo jiného zařízení, kterých není 
v Opavě a okolí dostatek. Nehledě na to, že jde, v drtivé většině případů, o placenou službu, 
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zatímco docházka do střední školy je bezplatná. I když chápeme složitou situaci rodin, které 
pečují o postiženého jedince, snažíme se udržet úroveň vzdělávání v naší střední škole na 
takové úrovni, jakou po nás požaduje školní vzdělávací program.  

Dlouhodobě máme nastaven systém přijímacího řízení do střední školy tak, aby byli 
přijati pouze ti žáci, u kterých je předpoklad, že splní výstupy stanovené školním vzdělávacím 
programem pro praktickou školu jednoletou. Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijetí do PRŠ 
na školní rok 2021-2022. Byl stanoven termín motivačního pohovoru (u nás nahrazuje přijímací 
zkoušky Na jaro 2021 byl připraven den otevřených dveří pro potenciální uchazeče o přijetí do 
střední školy pro následující školní rok. Nakonec, vlivem zmiňovaných opatření v době 
epidemiologického ohrožení státu, byla akce odvolána. Přijímací řízení tak proběhlo pouze 
administrativním způsobem. Škole byly doručeny přihlášky, postupně také doporučení ke 
vzdělávání vypracovaná příslušným školským poradenským zařízením a ředitel školy žáky přijal 
ke studiu. Škole byly doručeny zápisové lístky.  
 
 

CELKEM 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PŘIJATO NEPŘIJATO 
PODALO ODVOLÁNÍ 

PROTI NEPŘIJETÍ 
VYHOVĚNO 
ODVOLÁNÍ 

5 5 0 0 0 

 
Počty vydaných rozhodnutí za školní rok 2020-2021: 

 
 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ZŠ POČET 
ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ 

Zamítnutí žádosti o IVP 0 0 

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do 
vyššího ročníku 

0 
 

0 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení 
předškolního vzdělávání 

0 0 

Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy 
speciální 

0 0 

Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy 0 0 

Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy 0 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání (přestup žáka z jiné školy) 18 0 

Přijetí ke vzdělávání ve střední škole 5 0 

Podmínečné vyloučení  a vyloučení žáka nebo studenta ze 
školy nebo školského zařízení 

0 0 

Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 0 

 
23 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

 Školní rok 2020-2021 byl již druhým v pořadí, jež ovlivnila celosvětová epidemie ve 
formě coronaviru. Všichni, vedení školy, pedagogové i správní zaměstnanci, žáci i jejich 
zákonní zástupci  si přáli, aby nově začínající školní rok byl opět standardní.  Nikdo netušil, jak 
moc ovlivní epidemie nejen vzdělávací proces, ale také celý školní rok.  

Hlavním úkolem Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace ve školním je poskytovat vzdělání žákům se zdravotním omezením. 
Organizace je primárně určena ke vzdělávání žáků s mentálním postižením (od lehkého po 
hluboké), žáky školy jsou však i dívky a chlapci, u nichž je mentální postižení rozšířeno o další 
defekt. Nejčastěji jde o různé formy autismu, tělesná postižení, smyslová postižení. Žáci se 
vzdělávají v oboru základní škola (základní škola a základní škola speciální – povinná školní 
docházka) a střední škola (praktická škola jednoletá). 

Pro vzdělávání a další aktivity využívá příspěvková organizace hlavní budovu školy a 
areál, kde je ještě tělocvična, cvičná kuchyň, malý školní pozemek a dvůr na adrese Nám. 
Slezského odboje 361/3a. Výuka dále probíhala ve školním roce 2020-2021 na školním 
pozemku Na Komendě v Opavě a využívali jsme přilehlé prostory u školy (zejména pro hodiny 
tělesné výchovy). Šlo o park na Nám. Slezského odboje a hřiště U Hedviky. Znovu jsme využili 
možnosti drobných úprav školního vzdělávacího programu tak, aby co nejvíce vyhovoval 
podmínkám školy a potřebám žáků. 

Povinnou školní docházku plnili ve školním roce 2020-2021 žáci v oborech základní 
škola a základní škola speciální (v něm jsou poskytovány základy vzdělávání). V základní škole 
pracovaly třídy od prvního po devátý ročník již podle ŠVP zpracovaného podle RVP pro základní 
vzdělávání. Žáci základní školy speciální (vzdělávaní jak podle dílu I., tak i II. - ve třídách 
s rehabilitačním vzdělávacím programem) se vzdělávali podle původního školního 
vzdělávacího programu. Stejně tak nedoznaly změn vzdělávací dokumenty pro žáky střední 
školy v oboru praktická škola jednoletá. Na prvním stupni základní školy byly čtyři třídy, z nichž 
jedna pracovala v odděleních (ve třídě byli žáci 1. a 4.ročníku). Další žáci byli vzděláváni ve 
třídách, kde byl vždy jeden ročník základní školy. V základní škole speciální, jak je obvyklé, byly 
kolektivy tříd tvořeny velmi různorodě věkově. Vždy ovšem tak, aby to vyhovovalo žákům. Ve 
školním roce 2020-2021 jsme ještě ve větší míře ve třídách druhého stupně základní školy a 
v základní škole praktické dělili řadu vyučovacích hodin, aby výuka byla co nejefektivnější. 

Ve školním roce 2020-2021 řešilo vedení školy a pedagogové, jak se vyrovnávat se stále 
častějším jevem, kdy v průběhu školního roku přichází řada žáků s nedostatečnými 
vědomostmi a znalostmi, které v žádném případě nekorespondovaly se zařazením žáka do 
ročníku, navíc, většina žáků přicházela s malou motivací vzdělávat se. Pravděpodobně se 
projevily důsledky uzavření škol ve školním roce 2019-2020. Celé školství se poprvé 
vyrovnávalo se situací, kdy byly školy uzavřené, bylo třeba se naučit vzdělávat se na dálku. 
Pokyny ministerstva školství i školní inspekce apelovaly na vstřícnost k žákům, na 
zohledňování podmínek v rodinách. Také při hodnocení žáků bylo nutno přihlížet k tomu, že 
významná část školního roku probíhala distančně. I to byla, pravděpodobně, jedna z příčin, 
proč u řady žáků nebyl realizován přestup na školu vzdělávající žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami včas. U dětí se projevila demotivace k učení. V běžných základních 
školách začali řešit neúspěšnost dětí později, než obvykle. V jarních měsících školního roku 
2020-2021 ředitel školy vydával nezvykle vysoký počet rozhodnutí o přestupu žáků ze školy 
většinového vzdělávacího proudu k plnění povinné školní docházky ve škole zřízené posle §16, 
odst.9 školského zákona. Někteří žáci přicházeli v průběhu druhého pololetí školního roku 
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2020-2021, řada přestupů byla pak na jaře 2021 načasována až k začátku školního roku 2021-
2022.  

Ve střední škole pracovaly ve školním roce 2020-2021 dvě třídy praktické školy 
jednoleté. Snažili jsme se co nejlépe připravit žáky k závěrečným zkouškám v červnu 2021. 
Hodnocený školní rok byla pro dívky a chlapce ze střední školy mimořádně náročný. Z důvodu 
uzavření škol v době vrcholící epidemie covidu probíhalo vzdělávání distančně. Z tohoto 
důvodu nebylo možné reálně procvičovat praktické činnosti (vaření, práce v domácnosti, 
činnosti v keramické dílně a podobně). Přes všechny obtíže byli všichni žáci, kteří byli u 
závěrečných zkoušek úspěšní. Celý závěr studia v oboru praktická škola jednoletá proběhl za 
přítomnosti rodičů a jejich spokojenost s výsledky a průběhem závěrečných zkoušek byla 
největší odměnou za péči, kterou pracovníci této události věnovali. Potěšilo nás, že většina 
absolventů naší střední školy chce znovu pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole 
dvouleté. Rodiče absolventů opakovaně projevili přání, že by byli rádi, aby praktická škola 
dvouletá byla u nás. Jsme si vědomi, že v současné době nemá škola potřebné materiálně 
technické zázemí (prostory) k tomu, aby dvouletka u nás mohla být otevřena. V budoucnu 
bychom rádi vyhověli přání rodičů, protože se domníváme, že se žáky, kteří se hlásí do střední 
školy k nám, umíme pracovat a máme dobré výsledky.  

Při hodnocení vzdělávání ve školním roce 2020-2021 je nutno zmínit, v jakém režimu 
vyučování probíhalo. Jak již bylo zmíněno, zahajovali jsme školní rok s přáním, aby nebyl 
narušen žádným přerušením prezenční výuky. Podle pokynů MŠMT a metodických materiálů 
České školní inspekce byla upraveny tematické plány do jednotlivých předmětů v konkrétních 
ročnících tak, aby v nich bylo zahrnuto učivo, které nemohlo být v průběhu školního roku 
2019-2020 řádně probráno, případně se na ně vůbec nedostalo. Zároveň byly vedením školy 
vydány pokyny, jak mají pedagogové postupovat při vyrovnávání rozdílů ve vědomostech u 
žáků, které vznikly v důsledku přerušení činnosti škol a školských zařízení v minulém školním 
roce. Třídní učitelé pečlivě mapovali, jaká je situace u jednotlivých žáků, zda mají doma 
k dispozici internet, přístup k počítači. Ředitel školy vydal řadu pokynů k zajištění hygienických 
požadavků na provoz školy (režim úklidu, dostupnost ochranných prostředků, režim provozu 
školy s cílem omezit sekávání se různých skupin žáků, úpravu organizace vydávání obědů 
v jídelně a podobně). Různých předpisů, nařízení, metodických pokynů byla vydávána celá 
řada, mnohdy byla vydávána souběžně různými orgány (ministerstvo zdravotnictví a 
ministerstvo školství), nezřídka byly pokyny protichůdné nebo odlišné. Měnily se velmi často 
a situace byla neskutečné nepřehledná. Často se v médiích objevila nějaká informace, která 
byla prezentována jako zásadní oznámení od ministerstva nebo školní inspekce či hygienické 
stanice, jež se pak ukázala jako zavádějící a sloužící novinářům k tomu, aby upoutali pozornost 
na své médium.  

První týdny školního roku 2020-2021 probíhaly ve standardním režimu vyučování za 
dodržování přísných hygienických opatření zmíněných výše. Vedení školy se připravovalo na 
situaci, že by se opakovala doba, kdy budou uzavřeny školy a školská poradenská zařízení. 
Jestliže ve školním roce 2019-2020 šlo o úplně novou zkušenost, malou výhodou pro vedení 
školy bylo, že již mělo jisté zkušenosti s organizací činnosti školy v omezeném režimu. Díky 
dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla do školy zakoupena přibližně dvacítka 
notebooků, tak, aby bylo možné zapůjčovat techniku žákům, pokud by došlo k přerušení 
činnosti škol a školských zařízení i ve školním roce 2020-2021. Všem žákům byly zřízeny 
přístupy k účtům v rámci aplikace MS OFFICE 365. Od začátku školního roku byli žáci i jejich 
zákonní zástupci seznamováni s tím, jak účty využívat.  
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Všechna tako opatření byla využita dříve, než jsme si všichni přáli. Již na podzim 2020 
došlo k výraznému nárůstu nakažených coronavirem v celé České republice. Důsledkem byla 
celá řada restrikcí v celé společnosti. Jednou z nich bylo přerušení činnosti škol a školských 
zařízení.  

Platil zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, pracovníci školy měli pracovat ve formě 
homeoffice. Okamžitě jsme přijali opatření, abychom mohli poskytovat vzdělání dálkovým 
způsobem. Vzhledem ke schopnostem našich žáků jsme nemohli využívat některých způsobů, 
které byly běžné pro žáky většinového vzdělávacího proudu.  

Na webových stránkách školy byl opět zřízen odkaz, kde byly zveřejňovány pravidelně 
informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o aktuálním vývoji situace při vzdělávání a 
poskytování služeb školského poradenského zařízení. Žáci a jejich rodiče si mohli na webových 
stránkách školy najít plán výuky na příslušný týden. Každá třída měla svůj plán výuky, kde 
jednotliví vyučující uváděli, co se má opakovat, kde se mohou žáci obrátit na učebnici, pracovní 
list. Učitelé využili zkušeností z minulého školního roku. Zdokonalili ve vyhledávání ukázek, 
různých aplikací, vzdělávacích portálů na internetu a seznamovali s tím žáky a sami těchto 
moderních metod začali využívat v dálkové výuce. Věděli jsme, ve kterých rodinách nejsou 
k dispozici počítače, zapůjčili jsme výpočetní techniku, kterou jsme měli připravenu od začátku 
školního orku 2020-2021 k tomuto účelu. Nicméně, ne všichni naši žáci jsou schopni 
samostatně využívat k výuce výpočetní techniku a jejich rodiče mnohdy nejsou schopni 
pomoci. Proto vyučující volili v těchto případech znovu výuku ve formě pracovních listů a 
podobně. Probíhaly vyučovací hodiny v rámci aplikace TEAMS. Z ohlasů a připomínek 
pedagogů, žáků a jejich zákonných zástupců  vyhodnotilo vedení školy, že práce v prostředí 
MS OFFICE 365 není pro naše žáky optimální Proto byly ještě na podzim 2020 všem 
zaměstnancům zřízeny přístupy k účtům v prostředí Google Suit. Pro pracovníky školy 
proběhlo několik vzdělávacích akcí se zaměřením na práci v novém prostředí. V době, kdy zase 
žáci mohli nastoupit na nějaký čas ke vzdělávání byli s aplikací seznamováni i žáci.  

Na několik týdnů se do školy vrátili naši žáci za přísných hygienických opatření na 
začátku roku 2021. Nicméně, následovalo opět přerušení činnosti škol a školských zařízení. 
Znovu jsme dali našim žákům k dispozici téměř dvacítku notebooků a i_Padů, aby se mohli 
účastnit výuky z domova. Vyučující běžně organizovali výuku formou videokonferencí 
v prostředí MEET (součást Google Suit). Někteří žáci, pokud neměli doma vhodné podmínky, 
navštěvovali v době svolané video schůzky různé neziskové organizace, kde jim umožnili se 
výuky účastnit. Jiné děti přišly do školy, kde, formou povolené individuální konzultace, byli pod 
dohledem asistenta pedagoga a připojovali se ke schůzce přímo ve škole. Pro žáky, kteří se 
nemohli účastnit této formy výuky, byly znovu předávány pracovní listy, někomu byly posílány 
poštou, jiní si je vyzvedávali na bezkontaktním předávacím místě ve škole. Za koordinaci 
vzdělávání v konkrétní třídě byl odpovědný třídní učitel. Ten, vedle vedení školy, kontroloval, 
zda jsou plněny plány učiva, jsou dodržovány časy videohovorů, případně dohlížel, aby nedošlo 
k velké kumulaci úkolů z různých předmětů. Z kontrolní činnosti vedení školy vyplývá, že došlo 
k výraznému posunu v dovednostech pedagogů při dálkové výuce, jednotliví učitelé hledali a 
zaváděli nové metody (sdílení obrazovek, interaktivní hodiny s aktivním zapojením 
jednotlivých žáků do výuky a podobně. Samozřejmě, byla skupina dívek a chlapců, která se 
dálkové výuky nezúčastňovala, případně byla jejich aktivita sporadická. Při vyhodnocování 
zapojení jednotlivých žáků do výuky brali učitelé v potaz také sociální podmínky jednotlivých 
žáků a zohlednili je při celkovém hodnocení prospěchu. Na druhou stranu není možné zastírat, 
že někteří žáci se distanční výuky neúčastnili pouze proto, že neměli zájem a jejich rodiče 
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nebyli dostatečně důslední při kontrole této formy výuky. Je důležité, že distanční forma výuky 
již byla ve školním roce 2020-2021 prohlášena za povinnou.  

V Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje5, příspěvková organizace 
přece jen došlo ve druhém pololetí školního roku 2020-2021 k prezenční výuce. Pro školy 
zřízené podle §16, odst.9 školského zákona byla povolena distanční výuka na jaře 2021 za 
velmi přísných hygienických podmínek. Vedení školy muselo zajistit dodržování přísných 
norem. Například přizpůsobit režim školní družiny, jídelny, samotného vyučování tak, aby se 
žáci (stálé skupinky) navzájem nesetkávaly, aby žáci a pracovníci školy nosili ochranu dýchacích 
cest. Škola zajišťovala AG testování žáků a zaměstnanců školy. Striktně byl dodržován zákaz 
pohybu cizích osob v zařízení. Účast žáků ve výuce byla dobrovolná, pokud zákonný zástupce 
žáka nesouhlasil s pravidelným testováním žáků AG testy, nemusel své dítě do školy posílat a 
škola zajistilo jiný způsob vzdělávání takovéhoto dítěte.  

Při vzdělávání a hlavně hodnocení výsledků našich žáků pedagogové Základní školy a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace i ve školním roce 2020-
2021 přihlíželi k individuálním potřebám jednotlivých dívek a chlapců. Bylo využito klasické 
hodnocení známkami, stejně jako kombinované nebo kompletně slovní hodnocení. U slovního 
hodnocení je důležitá převoditelnost hodnocení na konkrétní známku. Máme stanovena 
pravidla a formulace v hodnocení tak, aby slovní hodnocení co nejlépe vystihovalo zvládnutí 
učiva žákem v jednotlivých předmětech s přihlédnutím k jeho schopnostem, možnostem, 
zdravotnímu omezení a zároveň mohlo být hodnocení vyjádřeno i známkou. Takovéto 
hodnocení bylo ve školním roce 2020-2021 využíváno zejména u žáků v základní škole 
speciální. V základní škole, základní škole praktické byla klasifikace obdobná, jako je tomu na 
školách většinového vzdělávacího proudu. V rámci pokynů MŠMT a ČŠI k přípravě a průběhu 
školního roku 2020-2021 byla velmi často zmiňován jako vhodný způsob hodnocení tzv. 
formativní hodnocení. Vyučující obdrženi pokyny, jak tuto formu hodnocení aplikovat do praxe 
v naší škole. Způsoby sebehodnocení či vyhodnocování vlastních schopností jsou využitelné a 
vhodné u žáků, kteří si umí vyhodnotit své schopnosti a možnosti, těžko se však uplatňuje u 
osob se středně těžkým a vážnějším mentálním postižením. Pokoušeli jsme se formativní 
hodnocení zavést alespoň u dětí s lehkým mentálním postižením. 

   Konkrétní výsledky vzdělávání žáků Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace ve školním roce 2020-2021 musíme vnímat v kontextu 
průběhu školního roku výrazně ovlivněného celosvětovou coronavirovou krizí a znemožněním 
prezenční výuky v podstatné části školního roku a také s přihlédnutím k tomu, jací dívky a 
chlapci tvoří naše třídní kolektivy. Jsme škola zřízená podle §16,odst.9 školského zákona pro 
vzdělávání žáků s mentálním postižením, žáky školy jsou děti s mentálním postižením, 
kombinovanými vadami, autismem, v poslední době i jedinci s výraznými poruchami chování.  
Hodnocení žáků v jednotlivých pololetích bylo za práci ve škole, stejně jako za účast a výsledky 
v distanční výuce. Zejména druhá část, distanční výuka, byla nepochybně ovlivněna reálným 
prostředím dítěte doma, vztahem rodiny ke škole a postavením vzdělání v hodnotovém 
žebříčku konkrétní rodiny. I k tomu přihlíželi jednotliví vyučující při hodnocení výsledků na 
konci jednotlivých pololetí ve školním roce 2020-2021. V klasifikaci byly zohledněny všechny 
faktory, které mohly ovlivnit výsledky žáka.  Výchovná opatření byla uložena v duchu pravidel 
hodnocení a ukládání jednotlivých stupňů výchovných opatření podle školního řádu. Drtivá 
většina žáků školy prospěla nebo prospěla s vyznamenáním v obou pololetích. Ve druhém 
pololetí školního roku několik žáků neprospělo. Po zvážení všech okolností se vyučující 
rozhodli, že pro ně bude vhodnější opakovat ročník, případně bude třeba zvážit změnu 
vzdělávacího programu. Z přehledu v tabulkách dokumentujících přehled výsledků prospěchu 
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a chování za jednotlivá pololetí školního roku 2020-2021 je zřejmé, že pozitivní hodnocení 
převažuje nad důtkami třídního učitele, ředitele školy nebo sníženými stupni z chování. Na 
druhou stranu není možné nezmínit, že se množí závažné opakované porušování školního 
řádu. Pracovníci školy museli ve školním roce 2020-2021 čelit mnohdy nechutným slovním 
atakům ze strany žáků, množí se konflikty mezi žáky. Bohužel, často jsou viníky „noví“ žáci, 
kteří si v kolektivech chtějí vybudovat silné postavení. V tom vynikají dívky a chlapci, kteří 
k nám přicházejí ve chvíli kdy mají soudem nařízenu ústavní výchovu a jsou v péči některého 
z dětských domovů, jež se nacházejí v blízkosti naší školy. S výchovnými problémy jsme se 
setkali také u žáků, kteří byli vřazeni do naší školy až v pozdějším věku (druhý stupeň základní 
školy). 
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Činnost výchovného poradce 
 

Činnost výchovného poradce v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace probíhala ve školním roce 2020-2021 podle plánu činnosti 
v této oblasti. Výchovné poradenství ve škole je zajišťováno pedagogickým pracovníkem, který 
je pro výkon specializované činnosti plně kvalifikován. Vzhledem k tomu, že není nikdo 
pověřen zajištěním kariérního poradenství, zajišťuje je, společně s třídními učiteli také stávající 
výchovný poradce.   

Nejdůležitější rolí výchovného poradce byla poradenská činnost při volbě dalšího 
vzdělávání žáků základní školy praktické, základní školy speciální i praktické školy jednoleté.  
Úkolem výchovného poradce ve školním roce 2020-2021 bylo jednak prakticky se podílet  na 
profesní orientaci žáků a také navozovat příznivé klima ve škole, pomáhat při prosazování a 
aplikaci podpůrných opatření stanovených školskými poradenskými zařízeními pro jednotlivé 
žáky. 

Řada akcí a aktivit, která byla obsahem plánu práce výchovného poradce na školní rok 
2020-2021 musel být zrušena v důsledku coronavirových opatření vydaných Vládou ČR.  
V průběhu prvního pololetí školního roku 2020-2021 proběhla řada individuálních pohovorů a 
konzultací s rodiči, při kterých byly projednány jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému 
přechodu žáků ze základní školy do učebních oborů. Výchovným poradcem byl vypracován 
harmonogram úkonů potřebných pro podání přihlášky na střední školu. Žáci se účastnili on 
line veletrhu povolání, kde střední školy nabízely uplatnění pro absolventy základních škol.  

Ve druhém pololetí školního roku byla aktivita výchovného poradce zaměřena téměř 
výhradně na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení do středních škol pro školní rok 2021-2022.  

Kromě nadstandardní pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům při přijímacím řízení 
(výchovný poradce zajišťoval řádné vyplnění přihlášek i jejich distribuci do středních škol), 
pomáhal výchovný poradce i při řešení výchovných problémů u jednotlivých žáků. V době, kdy 
to umožňovala epidemická situace, svolal výchovnou komisi, kdy byly řešeny naléhavé případy 
za účasti zákonných zástupců žáků, pedagogů a pracovníků OSPOD Opava.  

 
 

 
Činnost Speciálně pedagogického centra SRDCE 

  
Speciálně pedagogické centrum Srdce je školské poradenské zařízení, které pracuje u 

Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace od roku 
1994. Původně vzniklo jako SPC pro žáky s mentálním postižením. V roce 2006 rozhodl 
zřizovatel o sloučení speciálně pedagogických center v Opavě a k péči o mentálně postižené 
děti, žáky a studenty přibyl i servis pro stejnou skupinu mládeže s tělesným postižením. 
Původní model počítal s tím, že SPC bude obsazeno jednou sociální pracovnicí, jedním 
psychologem a dvěma speciálními pedagožkami. Od doby založení školského poradenského 
pracoviště však uběhla spousta času a udála se řada změn v personálním obsazení a v počtech 
pracovníků.  

Ve školním roce 2020-2021 se skládal kolektiv SPC ze sociální pracovnice, tří speciálních 
pedagožek a dvou psycholožek (obě na snížený úvazek). Nárůst administrativy, který je 
výrazný od roku 2016, kdy se rozběhlo společné vzdělávání, řešilo vedení příspěvkové 
organizace postupným nárůstem pracovního úvazku na pozici administrativní pracovnice. Ve 
školním roce 2020-2021 se o administrativní práci v SPC staraly dvě zaměstnankyně 
(přepočtený úvazek obou dohromady byl 1,5).  
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Servis žákům s mentálním postižením zajišťuje SPC Srdce na území bývalého okresu 
Opava, tělesně postižené děti, žáky a studenty máme v péči v širším regionu Opavska a 
Bruntálska.  

Epidemická situace ovlivnila i činnost SPC Srdce. Zároveň s přerušením činnosti škol a 
školských zařízení byla přerušena i činnost školských poradenských zařízení. Nicméně, záhy se 
ukázalo, že bez poskytování poradenských služeb není možné zajistit například přijímací řízení 
do středních škol, zápisy žáků k plnění povinné školních docházky a podobně. Proto byla 
činnost školských poradenských zařízení povolena za velmi přísných opatření. V naší 
příspěvkové organizaci jsme přistoupili k režimu home office v případech, kdy bylo možné plnit 
úkoly z domova. Pracovnice SPC se střídaly v kancelářích pouze ve chvílích, kdy byla jejich 
přítomnost na pracovišti bezpodmínečně nutná (například, když bylo potřeba klienta 
kontaktně vyšetřit).   

Pracovnice SPC se s náročným pracovním režimem vypořádaly se ctí. V průběhu 
školního roku 2020-2021 přibylo SPC Srdce 85 nových klientů.  

 
 

 
V průběhu školního roku 2020-2021 se pracovníci SPC Srdce věnovali kontrolám IVP a 

vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření pouze písemnou formou (dotazníky bez přímé 
účasti na školách z důvodu coronavirových restrikcí). SPC Srdce se aktivně zapojilo do 
setkávání psychologů a speciálních pedagogů školských poradenských pracovišť a školských 
poradenských zařízení na území města Opava. 

 

Činnosti SPC Srdce ve školním roce 2020-2021 

Psychologická vyšetření 176 

Speciálně pedagogická vyšetření 236 

Komplexní vyšetření 90 

Psychologická intervence 2 

Speciálně pedagogická intervence 419 

Maturanti – PUP 2 klienti TP 

Zpráva a doporučení 793 

Sociální poradenství 774 

Služby pedagogickým pracovníkům 626 

Poradenská činnost zákonným zástupcům 770 

Zpráva 397 

Doporučení ŠPZ 375 

 

Přehled péče klientům ve školním roce 2020-2021 Klienti celkem 

Běžné třídy Mateřské školy 45 

Základní školy 197 

Střední školy 40 

Speciální školy a třídy Mateřské školy 16 

Základní školy 207 

Střední školy 92 

Rodiny, školsky nezařazení  9 

 Celkem 606 
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Přes náročný průběh školního roku 2020-2021 se pracovnice SPC vzdělávaly (většinou 
šlo o vzdělávací akce probíhající on line formou). 

 

Aktuální změny v sociální oblasti 

Práce s terapeutickými kartami II 

Implementace Vyhlášky 27/2016 Sb. 

Metody emocionálního uvolnění 

Mezinárodní konference NPPI 

Práce s terapeutickými kartami I a II 

 
Vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 

organizace již delší dobu usiluje o zkvalitnění materiálně technických podmínek celého 
zařízení. Za prioritu považuje změnu pracovního prostředí a podmínek ve speciálně 
pedagogickém centru. Od zahájení činnosti školského poradenského zařízení v roce 1994 
došlo k výraznému navýšení počtu pracovníků. Prostor, v němž SPC Srdce realizuje svou 
činnost, však zůstal stejný. Daří se zajišťovat potřeby v oblasti vybavení informačními 
technologiemi, prostor však chybí. Vedení školy již v roce 2018 svitla naděje, když byla Základní 
škola a Praktická škola, Opava Slezského odboje 5, příspěvková organizace zařazena do 
projektu, jehož cílem bylo zlepšit prostorové podmínky pro práci s postiženými žáky V areálu 
školy měla vyrůst nová budova pro školské poradenské zařízení a také měla být upravena 
budova cvičné kuchyňky a tělocvičny. Pracovníci školy zajistili vypracování projektu, stavební 
povolení a další potřebné náležitosti. Zřizovatel do projektu investoval přibližně sedm set tisíc 
korun. Nicméně, akce byla pozastavena. Věříme, že se v brzké době najde nějaké řešení, 
protože prostorové podmínky školy a školského poradenského zařízení jsou, vzhledem k počtu 
třída a množství klientů SPC, dlouhodobě neudržitelné a mohou se stát překážkou kvalitní péče 
o žáky a klienty SPC. Na nevyhovující situaci opakovaně upozorňovalo vedení školy zřizovatele 
již několik let.  

 
 

Školní družina 
 

Školní družina Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu zařízení. Na začátku školního 
roku byly zpracován plán činnosti školní družiny, který svou pestrostí předpovídal zajímavé 
trávení volného času po vyučování. Bohužel, také činnost školní družiny zasáhly restrikce kvůli 
coronavirové infekci. Ve školním roce 2020-2021 pracovala školní družina ve čtyřech 
odděleních, která byly naplněny do celkové kapacity (do 14 žáků v oddělení při škole zřízené 
podle §16, odst. 9 školského zákona). V péči o děti se střídali čtyři vychovatelky, jimž pomáhali 
asistenti pedagoga. Většinou se snažíme, aby byli žáci rozděleni do oddělení s přihlédnutím 
k věku, schopnostem a také byly respektovány kamarádské vazby mezi žáky. Ve školním roce 
2020-2021 byla pro rozdělení žáků zásadní pravidla pro činnost školní družiny vydaná MŠMT 
(dodržování homogenní skupiny). Snažili jsme se dodržet požadované složení. Kvůli požadavku 
nemíchat jednotlivé skupiny žáků a zamezit co nejvíce kontaktům mezi skupinami, nebylo 
možné uspořádat většinu aktivit, které měla oddělení školní družiny naplánována společně. I 
tak se podařilo připravit poměrně pestrý program v jednotlivých odděleních. Mezi 
nejúspěšnější patřily maškarní karneval, závody v jízdě na koloběžkách, různé soutěže 
v kreslení a podobně.  Ráno zahajovala činnost ŠD v 6,15 hod., kdy přiváděli první rodiče své 
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děti, a končila v 16,00 hod, kdy si pro poslední dívky a chlapce přicházeli zákonní zástupci. 
Pracovníci školní družiny byli plně kvalifikovaní. Činnost ve školní družině byla v souladu se 
školním vzdělávacím programem školní družiny. 

Činnost probíhala v místě vyhrazeném pro ŠD (bohužel, nemáme dost prostoru na to, aby 
ŠD měla své vlastní místnosti, proto se oddělení scházela ve třídách), byl využíván školní dvůr, 
byla k dispozici tělocvična školy. Každé oddělení školní družiny mělo vyčleněn svůj prostor, kde 
měli pracovníci školy k dispozici materiál potřebný k mimoškolní činnosti (pomůcky, hračky, 
materiál k výtvarné činnosti a podobně). Kroužky organizované školní družinou nemohly 
fungovat z důvodů coronavirových opatření.  

 
Zájmová činnost 

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

byla zřízena k tomu, aby vzdělávala žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí 
vzdělávání je ovšem také výchova a směřování žáků k smysluplnému využívání času mimo 
vyučování. Pro školní rok 2020-2021 byly v Plánu práce školy stanoveny úkoly pro oblast 
zájmové činnosti. Plánovali jsme činnost sportovních kroužků, těšili jsme se kroužek sborového 
zpěvu, dramatický kroužek měl dohodnuto několik vystoupení v zařízení pro seniory. Bohužel, 
průběh školního roku 2020-2021 ovlivnila coronavirová epidemie natolik, že činnost 
zájmových kroužků v tomto školním roce nebyla možná.   

 
 
Účast žáků v soutěžích 

 

 Žáky Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace jsou většinou žáci, kteří přišli ze škol většinového vzdělávacího proudu.  Jejich 
rodiče mají tedy zkušenost s tím, jak byly obvykle jejich děti opomíjeny při výběru na akce, kde 
bylo možné reprezentovat školu. Je to logické, protože běžné základní školy většinou hodnotí 
jejich zřizovatel podle toho, jak jsou žáci školy úspěšní při různých olympiádách, soutěžích. Pak 
pedagogové těchto škol dávají šanci vyniknout těm nejnadanějším.  U nás dáváme šanci úplně 
všem.   

Vždy jsme využívali veškeré možnosti zapojit naše dívky a chlapce do soutěží 
s vrstevníky ze škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohužel, řadu akcí nám 
zhatila koronavirová krize.  

Naším záměrem je a bylo, zapojit do soutěží co nejvíce žáků. Ne každé dítě má šanci 
uspět ve sportu, výtvarné soutěži či vědomostní soutěži. Pravidelně byli žáci vtahováni do 
drobných soutěží k různým výročím a příležitostem vyhlašovaných ve škole v průběhu celého 
školního roku. Environmentální metodik pravidelně vyhlašoval pro jednotlivce i třídní kolektivy 
soutěže zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí. 

Připravovali jsme se, a žáci to věděli, na řadu aktivit a akcí, které měly být příležitostí, 
kde by mohli vyniknout žáci naší školy. Měli jsme být organizátory atletických závodů pro žáky 
speciálních škol okresu Opava, stejně tak jsme byli připraveni pro ně zorganizovat i soutěž 
s dopravní tématikou, pečlivě jsme se připravovali další ročník Ponožkového dne. Nicméně, i 
v tak na organizaci akcí složitém školním roce se podařilo účastnit se desátého ročníku Emil 
Open v Brně. Osmička našich žáků závodila na největší olympiádě mladých lidí s postižením v 
České republice a vrátila se s řadou medailí. Víc jsme toho v roce 2020-2021 nestihli 

Již teď se těšíme na další školní rok, který nám dá, věříme tomu, šanci zapojit se do řady 
soutěží a ukázat jak jsou žáci naší školy šikovní.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Každoročně zpracovává metodik prevence negativních jevů Minimální preventivní 
program. Také pro školní rok 2020-2021 byl plán práce na poli prevence negativních jevů 
zpracován. Stejně tak byly aktualizovány všechny související dokumenty. V rámci Minimálního 
preventivního programu byly rozpracovány a naplánovány aktivity mířící k minimalizaci 
negativních jevů v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace. Plnění Minimálního preventivního programu bylo pravidelně kontrolováno a 
hodnoceno vedením školy a metodikem prevence, rozbory proběhly na pracovních poradách 
a pedagogických radách. Operativně byly organizovány akce, které reagovaly na problémy, jež 
se projevily v průběhu školního roku neočekávaně. Na začátku školního roku 2020-2021 
proběhl Adaptační den, v rámci kterého se kolektivy tříd blíže poznávaly v prostředí mimo 
školu. Adaptační den byl organizován také kvůli tomu, že se ve škole utvořily nové kolektivy, 
které se spolu potřebovaly sžít, přibyli noví jednotlivci ve třídách, kteří si také musí zvyknout 
na kolektiv a nové spolužáky.  

Bohužel, průběh školního roku 2020-2021 ovlivnil také činnost na poli prevence 
negativních jevů.  Metodik prevence stačil zajistit pouze část z naplánovaných aktivit. V prvním 
pololetí školního roku 2020-2021 byl zpracován anonymní dotazník pro žáky vyššího stupně, 
pomocí kterého metodik prevence mapoval aktuální stav různých oblastí rizikových forem 
chování.  Výsledky šetření sloužily k zacílení prevence negativních forem chování (zneužívání 
alkoholu, kouření, užívání drog a návykových látek, agresivní chování a podobně). Dalším 
úkolem metodika prevence bylo vypracování dotazníku, jehož sumář by pomohl zmapovat 
atmosféru v jednotlivých třídách. O vypracování dotazníku byli požádáni třídní učitelé. Poté 
byli vytipováni žáci, se kterými chtěl metodik prevence pracovat.  

Na nižším stupni byla aktivita metodika prevence směřována k tématům zdravého 
životního stylu, klimatu třídy, stanovení pravidel chování ve škole, zdravé stravy, pitného 
režimu, ochrany zdraví.  

Bohužel, průběh školního roku 2020-2021 se svými omezeními nedovolil realizovat 
celou řadu akcí, jež byly metodikem prevence naplánovány (přednášky o AIDS, poruchách 
příjmu potravy, domácím násilí, kyberšikaně a další). O opodstatnění aktivity metodika 
prevence ve výše uvedených oblastech svědčí skutečnost, že se ve škole stále častěji 
setkáváme s agresí (slovní, někdy i fyzickou), dozvíme se o kyberšikaně a dalších negativních 
jevech, které s sebou nese moderní společnost.  
  

 
  
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je základním předpokladem pro zvyšování 
kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což je úkol pro Základní školu 
a Praktickou školu, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.  Na začátku školního 
roku stanovil ředitel školy jasná pravidla pro zařazování pracovníků do jednotlivých kurzů. 
Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s prioritami vedení školy v oblasti DVPP na školní rok 
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2020-2021. Mohli si volit vzdělávací akce podle svého uvážení a také v souladu se strategií 
stanovenou vedením. Jednotlivé přihlášky byly vyhodnocovány, závěry byly projednány 
s příslušným pedagogickým pracovníkem. Na vzdělávací akce se také hlásily pracovnice 
speciálně pedagogického centra. Pravidelně, když byl pořízen nějaký diagnostický nástroj, byl 
vyslán pracovník centra k proškolení, aby bylo možno tento materiál efektivně využívat.  

Díky zapojení do projektu Roboti napříč předměty proběhlo několik vzdělávacích akcí, 
při kterých se pedagogové seznamovali s využitím moderních technologií přímo v hodinách. 
Vlastními lektory školy byli proškoleni pedagogové ve využívání výukových programů, které 
jsou k dispozici ve škole a také se pedagogičtí pracovníci zdokonalili v práci s kancelářským 
balíkem MS Office 2019 a prostředím Google Suit. Vzhledem k situaci, která nastala v době 
koronavirové krize, bylo velmi potřebné se seznámit s možnostmi, které pro dálkovou výuku 
poskytuje aplikace TEAMS a MEET.  

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPC je uvedeno v části 
zprávy, která se zabývá činností SPC ve školním roce 2020-2021. Nepedagogičtí pracovníci 
Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se 
pravidelně vzdělávali a účastnili školení a seminářů zaměřených na konkrétní oblast pracovní 
činnosti (ekonomika, administrativa, metodika činnosti jídelny- výdejny stravy a podobně).  
 

 

Odborné kurzy 
Kurzy jednotlivých 

předmětů 
Kurzy ucelených částí 

učiva 
Sborovna – školení 
většího kolektivu 

Osob. soc. rozvoj  ICT workshop  
ICT konference  

Joga pro děti   

Certifikace ISO     

FAMA 2x     

FKSP     

Aktuální změny v soc 
oblasti  

   

Faktory ovlivňující 
výsledky ve škole  

   

ADHD – metody práce     

Školení pro vedoucí ŠJ  
(prac.výdeje stravy) 

   

 
 

 
 
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Po sloučení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace a Základní školy, Opava, Dvořákovy sady 4,příspěvková organizace v roce 2015 
jsme se stali největším zařízením určeným pro vzdělávání žáků s mentálním postižením 
v opavském regionu. Prezentace práce žáků a pedagogů  je velmi dobrou propagací žáků i 
zaměstnanců školy. Netajím se tím, že chceme být v očích odborné a laické veřejnosti 



 31 

zařízením, které nevyhnutelně patří do školské struktury Opavska. Školy v Opavě a okolí, s nimi 
i jejich zřizovatelé, pochopili, že nelze vzdělávat úplně všechny žáky s postižením v běžné 
škole, i když jsou poskytována různá podpůrná opatření. Naše současná pozice má své výhody 
i stinné stránky. Je pravděpodobné, že nenastane doba, kdy by škola měla dramaticky nízký 
počet žáků a visela by nad ní hrozba nějakého rušení nebo slučování s jinou organizací. To se 
potvrdilo i na konci školního roku 2020-2021, kdy na jaře vydával ředitel školy takové množství 
rozhodnutí o přijetí, které nezaznamenal několik let.  Na druhou stranu si nemůže vedení školy 
dovolit z jakýchkoli důvodů odmítat žáka, i když je dopředu jasné, že půjde o dítě problémové. 
Jsme poslední instancí, kam se může  zákonný zástupce dítěte obrátit, když selže vzdělávání 
jeho potomka  v běžné základní škole. Chtěli jsme, a vždy se o to budeme snažit, aby veřejnost 
naši školu vnímala jako docela standardní zařízení, které poskytuje základní vzdělání, 
předškolní a střední vzdělání, jako kterákoli jiná škola v Opavě.  

Základní informace o zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 
5, příspěvková organizace jsou zákonným zástupcům žáků, samotným žákům a veřejnosti 
k dispozici na webových stránkách školy – www.zsps-opava.cz. Webové stránky se snažíme 
udržovat v co nejaktuálnější podobě. Webové stránky se staly spolehlivým informačním 
kanálem v době, kdy byla přerušena činnost škol a školských zařízení.  

Poměrně často byla naše škola žádána médii o vyjádření k různým tématům. Například 
v průběhu jarního přerušení činnosti škol a školských zařízení byl s ředitelem školy rozhovor 
odvysílaný v televizi POLAR TV. O tématu inkluze a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami dělala redaktorka regionálních novin rozhovor na celou tiskovou 
stranu také s ředitelem školy.  

Opět byl vydáván školní časopis Lvíček. Tento občasník (byla vydána čtyři čísla) byl 
jednak informačním zdrojem, ale také to byla možnost, jak dát šanci žákům, aby se podíleli na 
tvorbě materiálu, který uvidí více lidí. Žáci získávají sebevědomí, že dokáží vytvořit něco, s čím 
mohou předstoupit před jiné. Přispívají do něj pedagogové, ředitel, žáci. Každoročně se 
redakce školního časopisu snaží upravovat obsah, formu a grafickou úpravu tiskoviny tak, aby 
co nejlépe vyhovoval aktuální skladbě čtenářů, kterým je školní časopis především určen. Tedy 
žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Bohužel, školní rok 2020-2021 (spíš epidemie coronaviru) nám nedovolil realizovat 
řadu akcí, které jsme měli v úmyslu udělat. Moc nás mrzí, že jsme se nedostali k dlouho 
plánované oslavě třicátého výročí založení naší školy (1990-2020). Žáci i pedagogové se těšili 
na Vánoční školní slavnost v prosinci, chtěli jsme uskutečnit Ponožkový den u příležitosti 
Světového dne Downova syndromu, nemohli jsme se účastnit běhu Opavská míle, organizovat 
školní a okresní kolo lehkoatletického čtyřboje.  
 
 
 

9. výsledky inspekční činnosti ČŠI 
 

 Ve školním roce 2020-2021 Česká školní inspekce neprováděla v Základní škole a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace žádné šetření přímo na 
místě. Ředitelství školy se na vyzvání ČSI účastnilo na elektronických dotazníkových šetřeních 
vyhlášených inspekcí.  
 
 
 

 

http://www.zsps-opava.cz/
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
   

 

Údaje o hospodaření školy 

 
2019 2020 

2021- stav 
k 30.9. 

Příspěvek zřizovatele 

Provoz  1.594.000,- 

1.637.000,- 
původní,  
po snížení 
1.520.000 

1.595.000 

Odpisy 125.000,- 133.000,- 133.000 

ICT (součást provozních prostředků) 50.000,- 50.000,- 50.000 

Účelové prostředky – posílení MP aj. 
(součást provozu) 

34.000,- 34.000,- - 

Snížení provozních prostředků   -117.000,-  - 

Projekty z kraje – Projekt Prevence  49.652,-  - 

Příspěvek ze státního rozpočtu a státních fondů 

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele 31.630.381,- 35.061.810 
Nelze, prozatím, 
uvést 

Vlastní zdroje (v tom doplňková činnost) 246.829,07 216.252,66 
Nelze, prozatím, 
uvést 

Celkem výnosy 34.141.210,87 37.049.358,51 
Nelze, prozatím, 
uvést 

Čerpání (náklady) celkem 34.141.210,87 37.026.549,31 
Nelze, prozatím, 
uvést 

Doplňková činnost – výnos /zahrnuto 
v celkovém výnosu) 

81.666,- + 69.540,- 
Nelze, prozatím, 
uvést 

Hospodářský výsledek organizace 0 + 22.809,20 
Nelze, prozatím, 
uvést 

 

Základní údaje o hospodaření školy  ve zprávě o činnosti školy za školní rok 2020-2021 zahrnuje 
dva kalendářní roky, z nichž jeden nemůže být, prozatím, reálně bilancován, protože není 
řádně uzavřen. Podrobná zpráva o výsledcích hospodaření školy za rok 2021 bude obsahem 
zprávy o činnosti školy na jaře 2022. Uvádíme proto stručný přehled hospodaření 
s  konkrétním výsledkem za rok 2020 (za rok 2021 jsou údaje pouze dílčí).  

Z prostředků přidělených na provoz zřizovatelem školy se dařilo uspokojivě zajišťovat 
chod příspěvkové organizace po materiální stránce (údržba budovy, úhrada energií, obnova 
materiálu, nákup čistících prostředků a podobně). Vedení školy se s přidělenými prostředky 
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vyrovnalo uspokojivě jak v oblasti provozu i mezd. Odpovědní pracovníci usilovali o 
hospodárnost a efektivní využívaní státních prostředků.  

Celkový objem prostředků na provoz školy byl z důvodu zhoršené ekonomické situace 
snížen v průběhu roku 2020 o 117.000,- Kč. Vedení školy přijalo s pochopením toto rozhodnutí 
a upravilo způsob čerpání rozpočtu školy do konce kalendářního roku 2020 tak, aby bylo 
hospodaření školy minimálně vyrovnané. Stejně tak se projevily výpadky v příjmu státu a krajů 
na normativu provozních prostředků na rok 2021. Hospodaření školy bylo nastaveno tak, aby 
příspěvková organizace uspokojivě zajistila chod i s mírně sníženým objemem provozních 
prostředků. Je zřejmé, že opatření kvůli epidemii covidu negativně ovlivní v roce 2021 výsledek 
v oblasti doplňkové činnosti, kterou máme z velké části postavenu na pronájmu tělocvičny. 
Kvůli omezení činnosti škol a školských zařízení nebylo možné prostory pronajímat a 
organizovat akce.   

 
 

 
11. zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 Dlouhodobě je zapojování a účast v různých projektech samozřejmou součástí strategie 

rozvoje Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.  Díky 
tomu je možné získat finanční prostředky na rozvoj školy z mimorozpočtových zdrojů, ale 
hlavně vnímáme zapojení do projektů jako šanci, jak zkvalitnit úroveň pedagogů ve škole a 
dopřát žákům nadstandardní péči ve vzdělávání. Prostřednictvím projektu Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 
v Moravskoslezském kraji můžeme vylepšit podmínky pro docházku do školy části žáků.  

V průběhu školního roku 2020-2021 některé z projektů probíhaly, jiné jsme zahajovali.  
Roboti napříč předměty – Projekt je zaměřen na zavádění nových prvků informační 

technologie do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci 
Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se díky 
projektu setkávání se zástupci dalších škol zapojených do projektu, probíhá výměna 
zkušeností. Škola je zásobena pomůckami (roboty) a může tak oživit vzdělávací proces 
moderními prvky. Zapojení do tohoto projektu je v souladu s programem školy, aby žáci školy 
zřízené podle §16, odst.9 školského zákona nepoznali rozdíly mezi vzděláváním na původní a 
naší škole. Předpokládáme, že zkušenosti a materiální vybavení, které škola získala díky 
projektu, pomohou zajistit požadovanou změnu při zavádění nového obsahu vyučování 
informatiky, jak požaduje revidovaný RVP. Naše škola se rozhodla zavádět změny již od 
školního roku 2021-2022.  

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 
OP PMP v Moravskoslezském kraji III a IV. – projekt je dílem MPSV, které předalo realizaci 
MŠMT. Opakovaně se Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace zapojila ve školním roce 2020-2021  do aktivity, která má za úkol usnadnit a 
zpříjemnit školní docházku dívkám a chlapcům z neuspokojivého sociokulturního prostředí. 
Škola je v pozici administrátora projektu, nevybírá žáky, kteří mají možnost odebírat stravu 
zdarma. Na začátku školního roku je sepsána dohoda se zákonnými zástupci zařazených žáků, 
rodiče jsou upozorněni na práva a povinnosti, které jsou svázány se zapojením do projektu.   
Zapojený žák má právo odebírat obědy zdarma ve škole, rodič je povinen odhlásit oběd na 
dny, kdy není dítě ve škole. I ve školním roce 2020-2021 jsme se potýkali s případy, kdy rodiče 
neodhlásili obědy svého dítěte v době, kdy nebylo ve škole a vznikl tak dluh. U řady rodičů 
jsme měli problém, abychom dlužnou částku vymohli. Škola zajišťuje administraci celého 
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projektu (vedení vymýšlí a sepisuje smlouvy, ekonomka řeší proplácení faktur s jídelnou a vede 
evidenci dluhů, zástupce ředitele každý měsíc kontroluje a porovnává faktury za obědy 
s docházkou zapojených žáků). Z prostředků školy musel být opakovaně navýšen pracovní 
úvazek pracovnice školní jídelny- výdejny stravy, protože díky projektu musí vydávat více 
obědů.   Škola vyúčtovává řádně čerpání dotace. Jedná se o projekt s velmi dobrým záměrem, 
který je však trochu znehodnocen nezodpovědným chováním některých uživatelů. Na negativa 
projektu škola opakovaně upozorňuje.  

Šablony III. – Do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou díky 
projektu zaváděny nové metody a formy práce. Jsou realizovány hodiny formou tandemové 
výuky, žáci jsou podporováni zařazením do klubů podporujících logické myšlení, čtenářskou a 
matematickou gramotnost. Ve školním roce 2020-2021 byly realizovány projektové dny 
zaměřené na polytechnickou výchovu u žáků nižšího stupně za využití externích lektorů 
 
 

Název projektu Zdroj finacování Role 
školy 

Rozpočet 
projektu 

Obsah (cíl)  
projektu 

Roboti napříč 
předměty 
 
 
 
 
 
Končí v prosinci 
2021 

OP VVV – výzva Implementace 
Strategie digitálního vzdělávání II 

Partner 0,- Kč Zavádění 
moderních 
technologií do 
výuky, 
konkrétně 
roboti ve 
vzdělávání 
žáků 
s postižením) 

Poskytování 
bezplatné stravy 
dětem ohroženým 
chudobou ve 
školách z 
prostředků OP PMP 
v 
Moravskoslezském 
kraji IV – od 
1.9.2020-31.7.2021 
  

Operační program potravinové a 
materiálové pomoci 
(MPSV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

partner Rozpočet: 
272.317,50 
Kč, 
čerpáno: 
48.284,25 
Kč 
 
 
 
 
 

Umožnit 
odebírat 
obědy ve 
školní jídelně 
žákům ze 
sociálně 
slabého 
prostředí.  

Šablony III 
Inovace vzdělávání 
hendikepovaných 
žáků s využitím ICT 
1.2.2021-31.1.2023 

MŠMT 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0018401 

 Rozpočet: 
365.351,- 
Kč 

Podpůrná 
opatření 
zaměřená na 
podporu 
vzdělávání 
žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 
(kluby, 
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podpora 
matematické a 
čtenářské 
gramotnosti, 
zavádění 
nových metod 
– tandemová 
výuka a 
podobně).  

 

 
12. zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
  

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
v současné době (týká se školního roku 2020-2021) neorganizuje kurzy nebo vzdělávací akce, 
které by odpovídaly programu celoživotního vzdělávání.  

Pracovníci školy jsou vzděláváni podle plánu DVPP (podrobněji se o této problematice 
výroční zpráva zmiňuje výše) a probíhají pravidelná proškolování v oblastech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a další po profesních skupinách.  
 
 

13. projekty realizované a financované z cizích zdrojů 
 
 Mimorozpočtové zdroje, které byly získány formou dotací, darů nebo jako vkladný 
výsledek doplňkového hospodaření školy) byly ve školním roce 2020-2021 využity 
k financování oficiálních projektů uvedených ve výroční zprávě výše.  Konkrétní částky a jejich 
čerpání jsou zveřejněny ve zprávě o činnosti školy za rok 2020 a budou doplněny o informace 
ve stejné zprávě za rok 2021. 
  

 

14. Spolupráce s dalšími institucemi a partnery 
 

Školní rok 2020-2021 byl ovlivněn epidemií coronaviru. Značná část výuky byla realizována distanční 
formou, případně bylo vyučování netypické kvůli různým opatřením, omezením. Základní škola a 
Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace tak nemohla rozvíjet spolupráci 
s jinými subjekty, na kterou je zvyklá. 

Hned na začátku školního roku  jsme bývali zvyklí, že spolek Běh Opava nabízí našim žákům a 
pracovníkům účast na veřejném běhu Opavská míle. Část výtěžku ze startovného býval věnován škole 
na rozvoj její činnosti. Epidemická situace nedovolila závod uskutečnit.  

Velice dobře máme nastavenu spolupráci s orgány Magistrátu města Opava, zejména 
s odborem školství. Vedení odboru si uvědomuje, že škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, byť není zřizována městem, slouží statutárnímu města Opava a okolním městům a obcím. 
Proto magistrát podporuje akce školy (Opavský Paraden, Ponožkový den) i finančně. Pravidelně 
získáváme příspěvek na ozdravný pobyt žáků v zimě. Bohužel, ve školním roce 2020-2021 musely být 
všechny akce, na nichž se chtěl Magistrát města Opava podílet, zrušeny ze známých důvodů. Na oplátku 
vycházíme pracovníkům magistrátu vstříc, pokud mají zájem o školení asistentů pedagogů z městských 
škola a podobně. Usilujeme o dobrou spolupráci s pracovníky OSPOD Opava a dalších obcí. Byli bychom 
rádi, kdybychom se stali opravdovými partnery orgánů péče o děti a mládež a ne pouze zdrojem 
informací o vzdělávání konkrétního žáka, pokud je v péči zmíněného orgánu. Domníváme se, že máme 
společný zájem, vzdělání je bezpochyby cestou ke spokojenému životu v dospělosti.  
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Coronavirová doba vlastně na dva roky přerušila velmi úspěšnou mezinárodní spolupráci školy. 
S polskou speciální školou ZSS Pyskowice jsme tradičně pořádali společná setkání žáků a pedagogů, 
účastnili jsme se různých projektů. Věříme, že následující školní rok 2021-2022 dovolí obohatit deset 
měsíců vzdělávání i atraktivními aktivitami se zahraničním partnerem.  

Vzhledem k zaměření naší školy je samozřejmé, že úzce spolupracujeme se Sdružením pro 
pomoc mentálně postiženým v Opavě. Škola je členem sdružení jako celek. Proto se pravidelně účastní 
žáci a pracovníci školy závodů, soutěží a dalších aktivit sdružení. V uplynulých dvanácti měsících jich 
nebylo tolik, jak jsme byli zvyklí, ale doufáme, že nový školní rok bude zase na akce sdružení bohatý.  

Kromě výše uvedených subjektů Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace vždy oceňovala jakoukoli formu spolupráce s různými organizacemi, pokud šlo 
o vzájemně prospěšnou aktivitu.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

V Opavě 15.10.2021        Mgr. Tomáš Frank 
               ředitel školy 

 
 
Výroční zpráva projednána a schválena Radou školy na zasedání  20.10. 2021. 
 
Přílohy výroční zprávy : 
 

1. tabulka DV/DVPP 
2. tabulka projekty 
3. maturitní zkoušky (nepřikládáme, nemáme maturitní obory) 
4. střední školy – spolupracující organizace 
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Příloha VZ 2020-2021 -  Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 
 

*Nehodící se škrtněte 

 
  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha VZ 2020-2021 -  Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
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Příloha VZ 2020-2021 -  Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu 
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

- - 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve  vzdělávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace  - - 

- - - 

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

Další partneři  (např. úřad 
práce, obec ...) 

  

Magistrát města Opavy Začlenění organizace do vzdělávacího sektoru města a 
okolí. Podpora města u akcí školy, škola předává 
zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP kolegům ze škol 
většinového vzdělávacího proudu 

Spoluúčast na 
akcích, finanční 
podpora města akcí 
školy 

SÍRIUS, příspěvková 
organizace, Mánesova 7, 
Opava 

V příspěvkové organizaci SÍRIUS vykonávají praxi 
v rámci pracovních činnosti žáci střední školy, obor 
praktická škola jednoletá, pracovníci SÍRIA využívají 
vzdělávací akce organizované školou pro zaměstnance 

Spolupráce na 
akcích žáků, 
poskytování 
zkušeností a 
umožnění 
vzdělávání 
pracovníků 

MAS Opava Zapojení do aktivit místní akční skupiny, využívání 
nabídky služeb MAS Opava. 
Spolupráce při zajišťování distanční výuky žáků školy 
v době přerušení činnosti škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020-2021 

Poskytování 
požadovaných 
podkladů, 
zajišťování účasti na 
aktivitách MAS 

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 
 
Stipendia žáků 

 
Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

- - 

 


