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Podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitel školy tuto Výroční 

zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021/2022. 

 

Obsah zprávy je zpracován podle vyhlášky č.15/2005 Sb., § 7 odst.(1) a – k a dále 

odst. (2), ve znění pozdějších předpisů.  
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Část I. 

Základní údaje o škole 

 

Název školy: 
Základní škola Kopřivnice,  

Alšova 1123 okres Nový Jičín 

Adresa školy: Alšova 1123/2, 742 21 Kopřivnice 

IČ školy: 00848310 

Telefonní kontakt: +420 737 207 289, +420 556 810 172 

ID datové schránky: ddtgf9y 

Webové stránky školy: www.zsalsova.cz 

Zřizovatel školy: Město Kopřivnice 

Ředitel školy: Mgr. Robin Pospěch 

Charakteristika školy: 
Základní škola se zaměřením na výuku cizích 

jazyků a informatiky 

Zástupce ředitele školy: 
Mgr. Milan Chaloupka 

Mgr. Jiří Štěpán 

Výchovný poradce: Mgr. Sylva Ježová 

Školní speciální pedagog: Mgr. Jarmila Žáčková 

Školní psycholog: Mgr. Petr Bílský 

Školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Darina Caloňová, Ph.D. 

Vedoucí vychovatelka školní 
družiny: 

Bc. Jana Zajíčková 

Vedoucí školní jídelny: Ing. Jana Babincová 

Složení školské rady: 
 

Mgr. Ondřej Červenka, Mgr. Veronika Urbánková 
– zástupci školy; 
Ing. Martina Černochová, Ing. Miroslav Kopečný 
– za zřizovatele školy; 
Michaela Kuchařová, Mgr. Stanislav Peš  
– za zákonné zástupce žáků. 
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Část II. 
 

Základní údaje a přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
ve školním roce 2021/2022, v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 
ZŠ: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení – 624 

I. stupeň – počet tříd 10 I. stupeň – počet žáků 201 

II. stupeň – počet tříd 7 II. stupeň – počet žáků 184 

Počet speciálních tříd -------- 
Počet žáků ve speciál. 

třídách 
-------- 

 

MŠ: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení -------- 

Počet tříd -------- Počet dětí -------- 

Počet speciálních tříd -------- Počet dětí ve speciál. třídách -------- 

 

ŠD: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení – 90 

Počet oddělení 3 Počet žáků 90 

 

Školní jídelna (výdejna):  kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení – 650 

Počet strávníků ŠJ /výdejny 376 + 109 odvoz MŠ Lubina 

 

  

Vzdělávací programy: 
 

Základní vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola 

Předškolní vzdělávání ----------------------------------- 
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Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
ve školním roce 2021/2022  

 
 

Zaměstnanci školy 

Počet fyzických osob Přepočtený evidenční 
počet 

ZŠ MŠ ZŠ MŠ 

Pedagogičtí zaměstnanci 
celkem: 

38 -------- 34,4315 -------- 

- z toho počet asistentů 
pedagoga 

4 -------- 3,2500 -------- 

- z toho počet speciálních 
pedagogů 

1 -------- 0,4000 -------- 

- z toho počet pracovníků 
školní družiny 

3 -------- 2,9642 -------- 

- z toho školní psycholog 
 
 

1 -------- 0,5000 -------- 

 
Počet fyzických osob 

Přepočtený evidenční 
počet 

ZŠ MŠ ZŠ MŠ 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
celkem: 
 

17 --------   14,9440     -------- 

- z toho počet 
zaměstnanců ŠJ/výdejny 

 
 

7 -------- 6,6250 -------- 

 

 

Přehled pedagogických pracovníků dle věku a pohlaví 
 

věk ženy muži celkem 
Do 20 let -------- -------- 0 

21 – 30 let 2 0 2 

31 – 40 let 8 2 10 

41 – 50 let 9 2 11 

51 – 60 let 12 2 14 

61 a více let 0 1 1 

celkem 31 7 38 

% podíl celkového 
počtu 

81,58 % 18,42 % 100 % 
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Část IV. 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a k docházce do mateřské školy 

 
a) Základní škola                                                           

Kapacita 
školy 
(dle 

rejstříku) 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2021 

Počet přijatých 
žáků do 
1. třídy 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
odkladů PŠD 

pro šk. rok 
2021/2022 

 
624 

 
2 31 10 10 

 
 

b) Mateřská škola 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2021 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2021 

Počet 
volných 

míst 

 
-------- 

 
-------- -------- --------- -------- ------- 
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Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
ve školním roce 2021/2022 

 
a) Prospěch žáků na základní škole – I. stupeň 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 37 37 0 0 

2. 35 33 2 0 

3. 42 39 3 0 

4. 40 28 12 0 

5. 47 32 15 0 

Celkem za I. st. 201 169 32 0 

 
 

b) Prospěch žáků na základní škole – II. stupeň 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

6. 55 23 32 0 

7. 51 20 29 2 

8. 26 10 15 1 

9. 52 21 31 0 

Celkem za II. st. 184 74 107 3 

 
 

c) Prospěch žáků na základní škole – celkem 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Celkem I. stupeň 201 169 32 0 

Celkem II. stupeň 184 74 107 3 

Celkem ZŠ 385 243 139 3 

 
 

d) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ (pro malotřídní školy) 

 
Přijati na základní školy 

 
Počet rozmístěných žáků 

-------- -------- 

-------- -------- 

-------- -------- 

-------- -------- 

-------- -------- 

Počet žáků 5. tříd celkem -------- 
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e) Rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ (ZŠ úplné) 

Celkem žáků vycházejících ze ZŠ: 
vycházející / přecházející 

54 / 0 

- z toho na osmiletá gymnázia 0 / 0 

- z toho na šestiletá gymnázia 1 / 0 

- z toho na čtyřletá gymnázia 11 / 0 

- z toho na střední školy a střední 
odborné školy s maturitou 

33 / 0 
 

- z toho na umělecké střední školy  
a konzervatoře 

1 / 0 

- z toho na učební obory bez maturity 7 / 0 

- z toho počet žáků vycházejících 
z nižších ročníků (mimo gymnázia) 

1 / 0 

 
Počet žáků se sníženou známkou z chování – I. stupeň 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento z celkového počtu 

žáků na I. stupni 

2. 0 0  

3. 0 0 

 
Počet žáků se sníženou známkou z chování – II. stupeň 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento z celkového počtu 

žáků na II. stupni 

2. 1 0,3 

3. 0 0 

 
Celkový počet neomluvených hodin – I. stupeň 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka na I. st. 

0 0 0 

 
Celkový počet neomluvených hodin – II. stupeň 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka na II. st. 

12 304 1,7 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Celkem žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami na základě zprávy PPP nebo SPC: 31 

- z toho vývojové poruchy učení a chování 13 

- z toho vady řeči 6 

- z toho více vad 3 

- z toho autismus 1 

- z toho žáci mimořádně nadaní + nadaní 1 

- z toho žáci se zdravotním znevýhodněním 3 

- z toho žáci s LMP 1 

- z toho žáci s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy – jiné kulturní prostředí 

3 
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Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů, rizikového chování  
a zajištění podpory žáků ve školním roce 2021/2022 

 
Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence 

 Na níže uvedených programech, které proběhly ve školním roce 2021/2022  
na 2. stupni, se podílelo celkem 34 externích pracovníků školy, 13 výukových cyklů 
vedl školní psycholog jako interní zaměstnanec školy, každé uvedené aktivity se  
se žáky navíc účastnil i další pedagogický pracovník školy. 
 
Renarkon 
6. třída - Šikana (obě šestky 1x) - 2 vyuč. hodiny pro jednu třídu 
7. tř. - Návykové látky (obě sedmičky 1x) - 2 vyuč. hodiny 
8. tř. - Vliv médií (jedna osmička (jedna osmička 1x) - 2 vyuč. hodiny 
9. tř. - Lidská sexualita (obě devítky 1x) - 2 vyuč. hodiny 
 
JSNS + Moravskoslezský kraj, projekt "Žít normálně" 
5. + 9. třída -  2 vyuč. hodiny 
 
Emoce I. a Emoce II. – školní psycholog 
6. tř. - obě třídy -  po 1 vyučovací hodině 2x 
7. tř. - obě třídy -  po 1 vyučovací hodině 2x 
8. tř. - jedna třída - po 1 vyučovací hodině 2x 
9. tř. - obě třídy -  po 1 vyučovací hodině 2x 
 
Policie ČR Kopřivnice – "Trestní odpovědnost" 
9. tř. - obě 1x  - 2 vyuč. hodiny 
 
Ostravská univerzita + Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
– program "Ochrana zdraví a kouření" 
7. tř. - obě, 1x  - 2 vyuč. hodiny 
– program "Prevence infekčních nemocí" 
8. tř., 1x  - 2 vyuč. hodiny 
 
Revolution Train 
7. tř. - obě třídy 1x 
8. tř. - jedna třída 1x 
 
Město Kopřivnice 
– program "Buď Fit" 
9. tř. - obě třídy, 1x  - 2 vyuč. hodiny 
– program "Poruchy přijmu potravy"  
8. tř. - jedna třída, 2 vyuč. hodiny 
9. tř. - obě třídy, 2 vyuč. hodiny 
 
Alvit Ostrava – Kyberšikana 
6. tř. - obě třídy, 2 vyuč. hodiny 
 
Vanaivan – Zdravověda 
8. tř. - jedna, 2 vyuč. hodiny 
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Práce s třídami probíhá v průběhu celého školního roku, na 1. stupni jsou 

přednášky organizovány především v rámci environmentální a ekologické výchovy,  
i tam ale probíhá systematická práce s žáky v rámci prevence patologických jevů, 
kromě externích organizací pořádajících pro děti osvětové programy je i zde více 
zapojen školní psycholog, který pomáhá s adaptačním kurzem pro žáky 1. ročníku  
a ve spolupráci s třídními vyučujícími dochází do vyuč. hodin, kde provádí 
sociometrická šetření a společně s dalšími členy školského poradenského pracoviště 
(metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog) je v případě potřeby 
v průběžném kontaktu jak se žáky, tak s jejich zákonnými zástupci. 

Škola i pro školní rok 2021/2022 uspěla se svou žádostí o poskytnutí dotace  
u MSK v rámci dotačního programu “Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových 
projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022”. Účelem projektu je 
zvládnutí přechodu žáků z 1. na 2. stupeň a zařazení nově příchozích žáků a stmelení 
kolektivu. Důležitou roli a důraz v projektu se také klade na posílení důvěry mezi žáky, 
zlepšení výsledků v rozvoji sebereflexe a sociálních dovedností žáků. V rámci tohoto 
projektu se tak uskutečnil v termínu od 20. do 22. 9. 2021 na Spálovském mlýně 
adaptační kurz s názvem Spálov 2021 pro žáky šestých tříd, přičemž rozpočet celého 
projektu činil 100.000,- Kč. 

Na základě doučování českého jazyka jako 2. jazyka došlo od 1.4.2022  
v souladu s vyhláškami č.271/2021 Sb. a č.48/2005 Sb. k úpravě vzdělávacího obsahu 
pro ukrajinské žáky školy. Tato je podložena změnou rozvrhu a seznamem 
vytvořených skupin bezplatné jazykové přípravy pro žáky s cizím státním občanstvím. 
Rozsah časové dotace pro jednotlivé žáky určil po vstupním ověření znalostí ředitel 
školy. Ředitel školy zároveň rozhodl, že ukrajinští žáci školy 1. stupně (primárně 1. - 4. 
ročníku v závislosti na kapacitě) budou v případě zájmu zařazeni do příslušného 
oddělení školní družiny bezúplatně z důvodu rusko-ukrajinského konfliktu, tj. byla jim 
prominuta úplata za ŠD po školní rok 2021/2022.  

 
Popis uplatňování programu k prevenci sociálně-patologických jevů 

Základním nástrojem prevence je plnění minimálního preventivního programu, 
který je vždy schválen ředitelem školy a následně pedagogickou radou. Na realizaci 
MPP se podílejí všichni pedagogové i vychovatelky ŠD. MPP vychází z dlouhodobé 
školní preventivní strategie a je také zpracován školním metodikem prevence, 
schválen ředitelem školy a jsou s ním seznámeni všichni pedagogičtí 
pracovníci/zaměstnanci školy.  

Ve spolupráci se zřizovatelem školy je také zřízen školní parlament, který má 
svého určeného koordinátora z řad pedagogických pracovníků školy, cílem  
je organizace různorodých aktivity pro stmelení kolektivu a dále pak aktivity zaměřené 
na vzájemnou spolupráci a pomoc žáků ve škole. 
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Část VII. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 
rozvoji nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2021/2022 
 
 

Přehled akreditovaných vzdělávacích aktivit  
Počet zúčastněných 
zaměstnanců školy 

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 1 

Trenér sportovního lezení (licenční kurz C) 1 

Sdílená ředitelna 1 

Nadaný žák ve výuce 1 

Explore and Enjoy 1 

Čtením  a psaním ke kritickému  myšlení 1 

Modul JARO 1 

Konference ILC 1 

Instruktor lezení v přírodních terénech 1 

Formativní hodnocení podporující učení žáků jako 
součást výuky 

1 

Šablony OP JAK pro MŠ A ZŠ 1 

Struktogram - triogram 1 

Pearson english connect – Interactive tools in teaching 1 

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků 1 

Učíme o globálních souvislostech VIII. 4 

Povinná dokumentace ve školách 1 

Školení hygienického minima pro vedoucí školní jídelny, 
kuchařky a pomocný personál 

7 

Spisová a archivní služba 1 

Registr smluv 1 
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Přehled mobilit finančně podporovaných EU 
v rámci projektů programu Erasmus+   

Počet 
Typ 

kurzu 
Pořádající 

stát 

Intercultural Education: The Answer to Cultural 
Diversity in the Classroom – projekt Jdeme dál 

1 
metodický Kypr 

General English Standard – Jdeme dál 1 jazykový Malta 

Auffrischungskurs für DAF – Pohněme se 1 metodický Německo 

Intensive English and Classroom Management – 
Jdeme dál 

1 
jazykový Itálie 

Nebojme se programování – Jdeme dál 1 metodický Portugalsko 

Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised, 
Spice Up Your Teaching – Pohněme se 

1 
metodický Malta 

The Playground Classroom - Methodology for Primary 
School – Pohněme se 

1 
metodický Malta 

Job – Shadowing – Jdeme dál 3 stínování Slovinsko 

Základy programovania a robotiky v základnej škole – 
Jdeme dál 

1 
metodický Slovensko 

English in Cyprus – Jdeme dál 1 jazykový Kypr 

Sprache und Methodik für Lehrkräfte – Jdeme dál 1 metodický Německo 

General English – Jdeme dál 1 
jazykový Velká 

Británie 

Effective Use of Technology in English – Jdeme dál 1 
metodický Velká 

Británie 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) – 
Jdeme dál 

1 
metodický Velká 

Británie 
 

 

V rámci mezinárodní konference učitelů s názvem “International Teachers 
Conference EDUchallenge: Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge“, 
konané ve dnech 27. – 29. 6. 2022, se uskutečnila diskuze u virtuálního kulatého stolu, 
nazvaná Green Erasmus projects. 

Tato diskuse proběhla dne 28. 6. 2022 od 18.00 hod. a zúčastnili se jí zástupci 
ze sedmi zemí: Německa, Rakouska, Itálie, Chorvatska, Litvy, Slovinska a České 
republiky. Za naši školu se zúčastnila koordinátorka projektů programu Erasmus+, 
která krátce představila naši školu, akce, kterými se zapojujeme a přispíváme  
k udržitelnosti životního prostředí a také informovala zúčastněné o našem projektu  
s názvem "Jdeme dál", který realizujeme v rámci programu Erasmus+ .  
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Část VIII. 
 

Informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a stručné 
vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

 

 Základní škola Kopřivnice, ul Alšova 1123, dlouhodobě spolupracuje hned 
s několika subjekty a ve spolupráci s nimi organizuje projekty a aktivity pro žáky, které 
jsou jak součástí výstupů našeho ŠVP (environmentální výchova a ekologické 
programy – zajišťuje občanské sdružení Hájenka, dopravní výchova, povinné plavání 
pro žáky 2. a 3. ročníku, preventivní programy apod.), tak nad jeho rámec jako 
doplňkové a rozšiřující programy základního učiva. Zde je možné uvést ve spolupráci 
se zřizovatelem školy, Městem Kopřivnice, akce Kulturního domu Kopřivnice včetně 
kina Puls či Lašského muzea. Škola dále spolupracuje s Policií ČR v Novém Jičíně, 
Hasičským záchranným sborem MSK (projekt Hasík), Úřadem práce v Novém Jičíně, 
kopřivnickým Odborem sociálně-právní ochrany dětí, či místní střední školou VOŠ, 
SOŠ, SOU. 

Škola pro průběžnou prezentaci své činnosti a dalších aktivit včetně projektů 
využívá primárně dva informační kanály. Na webových stránkách školy určených pro 
žáky, rodiče i širokou veřejnost prezentuje průběžně veškeré novinky, úspěchy, aktivity 
školy a jejich žáků včetně audio-vizuálních a fotografických materiálů. Aplikace 
Bakaláři je pak určena pro interní komunikaci mezi školou (učiteli), žáky a jejich 
zákonnými zástupci. Ze sdělovacích prostředků škola nejčastěji využívá místní média 
a v Kopřivnických novinách i v pořadech Kabelové televize Kopřivnice tak vychází 
průběžně články, respektive reportáže o dění ve škole. 
 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín, jak zní oficiální název 
školy uvedený v rejstříku škol MŠMT, je úplnou základní školou s 9ti letou školní 
docházkou, škola je zaměřena na výuku cizích jazyků a informatiky. Školní vzdělávací 
program s názvem “Učení pro život“ byl naposledy aktualizován dne 1.9.2019, přičemž 
jeho obsah je volně dostupný na webových stránkách školy v sekci Školní vzdělávací 
program, plné znění je pak pro všechny zájemce přístupné k nahlédnutí  
na sekretariátu školy. Od školního roku 2020/2021 zavádíme na 1. stupni ZŠ, a to vždy 
od 1. ročníku, prvky metody CLIL do výuky. CLIL aneb „Content and Language 
Integrated Learning“, je obsahově a jazykově spojené vyučování. Jedná se o metodu 
výuky, která obnáší výuku nejazykového předmětu (např. Člověk a jeho svět, 
Přírodopis, Matematika a její aplikace atd.) i za pomocí cizího jazyka. Zvoleným cizím 
jazykem na naší škole je jazyk anglický. Podle jazykové úrovně dětí se pak vybrané 
předměty vyučují částečně s pomocí tohoto cizího jazyka. Žák se tak učí nejen látku 
daného předmětu, ale zvládne si zlepšit i jazykové kompetence. To, že jsme školou 
s rozšířenou výukou jazyků, se projevuje také tak, že anglický jazyk učíme již od 1. 
ročníku, od 2. do 9. ročníku pak vytváříme v rámci výuky angličtiny malé skupinky  
o cca 12 žácích tak, aby výuka mohla být co nejvíce individualizovaná pro potřeby 
jednotlivých žáků, zároveň od 4. ročníku do většiny skupin dochází vyučovat rodilý 
mluvčí. Cizí jazyky tak primárně zaměřujeme na praktické využití ve formě Speaking, 
Reading, Listening. Totéž platí i v případě německého jazyka, který na stejném 
principu vyučujeme od 7. ročníku. Absenci rodilého mluvčího německého jazyka  
se snažíme kompenzovat spoluprací s německou partnerskou školou, konkrétně  
se jedná o Gymnasium Zwönitz, se kterým dlouhodobě probíhaly týdenní výměnné 
pobytu žáků 7., resp. 8. ročníku. Z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 a s tím 
spojenými opatřeními a omezeními výměna žáků mezi naší a německou školou  
ve školním roce 2021/2022 bohužel nemohla proběhnout.      
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Přehled umístění žáků školy v olympiádách a na soutěžích konaných  
ve školním roce 2021/2022 

 

Název olympiády/soutěže 

Umístění 

v městském 
nebo 

okrskovém kole 

v okresním 
kole 

v krajském, 
ústředním nebo 

mezinárodním kole 

OLYMPIÁDY 

Dějepisná olympiáda  16. a 21. 
místo 

 

Konverzace v anglickém 
jazyce – 6. a 7. ročník 

 13. místo  

Konverzace v anglickém 
jazyce – 8. a 9. ročník 

 19. místo  

SOUTĚŽE 
Výtvarný projekt Pozdrav z 
domova 

účast   

Sametová revoluce v Kopřivnice – 
Paměť národa 

  účast 

Zátopkova pětka – štafeta I. 
stupeň 

2. místo   

Zátopkova desítka – štafeta II. 
stupeň 

3. místo   

Florbalový turnaj kopřivnických 
škol – mladší žáci 

 1. místo   

Štafetový pohár – běžecká soutěž  5. místo  
Pohár rozhlasu – běžecká soutěž 
štafet mladších žáků 

 4. místo  

Pohár rozhlasu – běžecká soutěž 
štafet starších žáků 

 4. místo  

Pohár rozhlasu – běžecká soutěž 
štafet mladších žákyň 

 5. místo  

Pohár rozhlasu – běžecká soutěž 
štafet starších žákyň 

 4. místo  

Výtvarná soutěž Českého 
zahrádkářského svazu – kategorie 
C, polytechnická práce 

  5. místo 

Výtvarná soutěž Zátopek 100 pro 
1. stupeň 

1. místo   

Literární soutěž Zátopek 100 pro 
2. stupeň 

1. místo   
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Část IX. 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 

a) inspekční činnost provedená ČŠI 
 
- provedla Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát,  
ve dnech 8. – 11. 3. 2022 
 

b) kontrolní činnost provedená ČŠI 
 
- provedla Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát,  
ve dnech 8. – 11. 3. 2022 

 
 
 

 

c) kontrola provedená odborem kontroly MÚ 
   - veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle zákona 

č.320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřená na účinnost  
a přiměřenost vnitřního kontrolního systému, hospodaření s majetkem  
za rok 2021, včetně inventarizace majetku a závazků, provedl MěÚ 
Kopřivnice, Oddělení kontroly 
 

d) kontrola provedená KÚ MSK 
 
- veřejnoprávní kontrola prostředků poskytnutých dle zákona č.561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní roky 2020 a 2021, provedl 
MSK, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 
 

e) další kontroly (např. KHS, BOZP apod.) 
 
- kontrola Krajské hygienické stanice MSK ze dne 12.4.2022, provedlo 
pracoviště se sídlem v Novém Jičíně 
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Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy  
 

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

rozpočtu 
 
 
 

Prostředky poskytnuté  
krajským úřadem 

Příjem Výdej Zůstatek 

Z
á

v
a

z
n

é
 

u
k
a

z
a

te
le

 

Přímé NIV celkem 31 298 186 31 291 462 6 724 

z toho 
- Platy 22 350 746 22 350 746 0 

- OON 83 724 77 000 6 724 

Náhrady PNS ---------- ---------- ---------- 

O
ri
e

n
ta

č
n
í 

u
k
a

z
a

te
le

 Odvody 7 564 629 7 559 935 4 694 

FKSP 447 015 450 274 -3 259 

ONIV 852 072 853 507   -1 435 

 
 
 
 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

 

Prostředky poskytnuté  
a stanovené zřizovatelem 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

  

Příspěvek  5 692 500 5 573 037 119 463 

Příspěvek na investice ---------- ---------- ---------- 

Příjmy  3 890 900 ---------- ---------- 
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Část XI. 
 

Závěr 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím za období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 
 

Při poskytování informací bylo postupováno podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu MŠMT č. j.: 31-479/99-14, 
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
Přehled za školní rok 2021/2022 
 

Celkový počet písemných žádostí o informace 0 

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o 

neposkytnutí informace 
0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 0 

 

 

Slovní shrnutí činnosti školy za školní rok 2021/2022 proběhlo  
na pedagogických radách ve dnech 30.8.2022 a 21.9.2022, zákonní zástupci žáků byli 
informováni na společných třídních schůzkách dne 4.10.2022 a dále pak průběžně  
po celý školní rok prostřednictvím informačních kanálů školy, školská rada schválila 
Výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022 na svém zasedání dne 11.10.2022.  
 
 
 
 
Zpracoval dne 11.10.2022                                      Mgr. Robin Pospěch, v.r.    
        …………………………………. 
               titul, jméno a příjmení        
                   ředitel školy              

        
     

Na vědomí:                   
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne 21.9.2022. 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 11.10.2022. 


