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STRUKTURA ODBORU: 
název oddělení počet zaměstnanců 

oddělení správy a financování školství 

samostatná pracoviště: 
sportu 
protidrogový koordinátor, prevence kriminality 
koordinátor EVV O 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: 

Odbor školství zajistil: 

4 

1 
1 
1 

• zpracování rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu pro obecní školy 
a školská zařízení ve správním obvodu Opava s rozšířenou působností, 

• souhrnné zpracování rozpisu rozpočtů provozních nákladů pro školy a školská zařízení 
zřizované SMO, 

• zpracování závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných SMO, 
• zpracování podkladů pro rozpočtová opatření škol a školských zařízení zřizovaných 

SMO, nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti 

a hospodárnosti, 
• provedení vyhodnocování plnění rozpočtú škol a školských zařízení zřizovaných 

SMO, 
• evidenci majetku škol a školských zařízení a související úpravy, 
• personalistiku pro ředitele škol a školských zařízení včetně návrhů na mimořádné 

odměny a osobní příplatky, 
•· kontrolu dodržování dotační politiky při využívání účelových dotací škol a školských 

zařízení zřizovaných SMO, 
• provádění konzultační a poradenské činnosti pro ředitele škol a školských zařízení 

zřizovaných obcemi v oblasti čerpání finančních prostředků hrazených ze státního 
rozpočtu, 

• provádění změn v rejstříku škol a školských zařízení, 
• zpracování podkladů pro jednání a plnění opatření Rady a Zastupitelstva SMO, 
• přípravu podkladů pro zpracování návrhů na opatření na základě výsledkú české 

školní inspekce a dalších kontrolních orgánů u škol a školských zařízení zřizovaných 
SMO, 

• přípravu zřizovacích listin a dodatků zřizovacích listin škol a školských zařízení 

zřizovaných SMO, 
• evidenci a vyřizování zápisu a změn v obchodním rejstříku škol a školských zařízení 

zřizovaných SMO, 
• zabezpečení akcí ke Dni učitelů, Dni žactva, 
• zpracovávání smluv a další agendy spojené s realizací projektů na školách, 
• práce v pracovní skupině k aktualizaci Strategického plánu města. 



u agendy BESIP: 
• organizace a zajištění dopravní výchovy na MŠ a ZŠ, 
• zaj ištění provozu vybudovaného dopravního hřiště za účelem výuky v Malých 

Hošticích, 
• zajištění provozu dopravního hřiště na ZŠ Mírová, 
• organizování městských a okresních soutěží mladých cyklistů, 

• organizování vzdělávacích a informativních aktivit pro seniory, 
• zajištění kurzu Bezpečné jízdy v Centru bezpečné jízdy Ostrava- LIBROS pro řidiče 

Městského dopravního podniku Opava, a. s. a zaměstnanců MMO využívajících 
služební vozidla, 

• spolupráci s integrovaným záchranným systémem, zejména s MPOL Opava 
a Dopravním inspektorátem PČR v Opavě, 

• sestavování a čerpání rozpočtu na úseku dopravní výchovy a s tím související 
zajišťování potřebných materiálů a služeb. 

Samostatné pracoviště sportu: 
• organizovalo sportovní akce pořádané městem včetně propagace, 
• spolupracovalo se sportovními institucemi města, školami, neziskovými organizacemi, 
• zpracovalo ve spolupráci se sportovní komisí kapitolu financování v oblasti sportu, 
• mapovalo sportovní aktivity v regionu, 
• zpracovalo podklady pro vyhodnocení grantové soutěže města v oblasti sportu, 
• zpracovalo generel sportovišť na území SMO, 
• sledování udržitelnosti sportovišť v rámci projektu EU - sídlištní vnitrobloky 

v Opavě-Kateřinkách, 

• navrhlo dovybavení veřejných spm1ovišť v majetku města, které nejsou ve správě 
mateřských či základních škol zřizovaných městem, 

• pokračování v projektech IPRM v rekonstrukcích vnitrobloků a pracovní činnost 
v projektech výstavby sportovní haly, 

• práce na dalším dotačním programu dotace TJ/SK a jejich kompletní příprava včetně 
podkladů pro další schvalování, 

• spolupráce na projektech rekonstrukce sportovišť u základních škol. 

Samostatné pracoviště protidrogové prevence a prevence kriminality: 
• zpracovalo Městský program prevence kriminality v Opavě, 
• plnilo funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence 

a prevence kriminality, vedlo administrativně Komisi prevence kriminality 
a participace mládeže, 

• iniciovalo a metodicky se podílelo na přípravě a realizaci projektú v oblasti 
protidrogové prevence a prevence kriminality (Forenzní značení jízdních kol pomocí 
syntetické DNA, Kyberšikana), 

• spolupracovalo se státními a nestátními institucemi na úseku prevence rizikových 
projevů chování, 

• spolupracovalo se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Městskou 
policií Opava, Policií ČR, Věznicí v Opavě a se zástupci nestátních subjektů, 

• iniciovalo a realizovalo preventivní aktivitu pro žáky 4. ročníků opavských ZŠ v rámci 
Světového dne bez tabáku, 



• zajišťovalo vzdělávací aktivity v oblasti protidrogové problematiky a prevence 
kriminality, zejména pro pedagogické pracovníky a ředitele ZŠ (Jak vést třídnické 
hodiny, Prevence užívání návykových látek UNPLUGGED, Specifika práce pedagoga 
s integrovanými žáky v třídním kolektivu, Komunikace vedoucích pracovníků v rámci 
školy), 

• realizovalo vzdělávací semináře na školách pro speciální pedagogy, metodiky 
prevence a výchovné poradce, 

• zajišťovalo vzdělávací aktivity pro žáky základních škol (beseda s odsouzenými 
drogově závislými, právní minimum pro žáky vyšších ročníků) , 

• ve spolupráci s ČOl realizovalo besedu pro seniory na téma, jak se nestát objetí 
podomních prodejců, 

• spolupracovalo na činnosti Týmu pro mládež v rámci realizace systému včasné 
intervence, 

• spolupracovalo na tvorbě koncepce rodinné politiky a aktualizaci strategického plánu 
města, 

• zapojovalo se do dvou pracovních skupin komunitního plánování, iniciovalo vznik 
Komunitního centra na městské ubytovně u Cukrovaru. 

Samostatné pracoviště koordinátor EVVO: 

• spolupracovalo se školami na zpracování žádostí o granty v rámci environmentální 
výchovy, monitorovalo realizace projektú a prúběžně pomáhalo při realizaci 
a vyúčtování projektú, 

• realizovalo dílčí kroky projektu Přírodní zahrady opavských MŠ, 
• realizovalo vzdělávací semináře pro pedagogy základních a mateřských škol, 
• prezentovalo činnost pracoviště frekventantům specializačního studia pro pedagogy, 

emisním komisařům a slovenským partnerům v projektu Comenius- Envitalent, 
• dokončilo projekt Environmentálně šetrný provoz MMO - ve spolupráci s garantem 

projektu- odborem životního prostředí, 
• spolupracovalo na realizaci výstav, soutěží a informačních akcí zájmových 

a vzdělávacích organizací týkajících se dětí a mládeže (spolupráce se zahrádkářským 
svazem, SVČ, Knihovnou PB, MGO, Slezským gymnáziem - Emisaři .. . ), 

• spolupracovalo na projektech revitalizací zahrad mateřských a základních škol, 
• pracovalo v krajské hodnotící komisi soutěže Ekologická škola Moravskoslezského 

kraje a v porotě krajské žákovské konference ZŠ, 
• sestavilo odbornou hodnotící komisi a zpracovalo podklady pro vyhodnocení grantové 

soutěže města v oblasti životního prostředí a EVVO, 
• konzultovalo zpracování žádostí a realizaci projektů s žadateli o městský grant, 
• realizovalo městské osvětové kan1paně Krotitelé vzduchu, Den Země, Evropský týden 

mobility a Den stromů, do kterých jsou tradičně zapojeny desítky školských 
a neziskových organizací, realizovalo několik doprovodných akcí v rámci těchto 

kampaní, 
• realizovalo soutěž pro školy ke Dni Země, 
• organizovalo veřejné podzimní výsadby - ve spolupráci s odborem životního 

prostředí, 

• zajišťovalo mediální propagaci organizovaných akcí a aktuálních témat v oblasti 
osvěty skrze články a příspěvky uveřejněné na webu města, v ti štěných médiích 
(Hláska, Deník) a televizi Polar, 



• spolupracovalo na aktualizaci Strategického plánu města, 

• provádělo metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti EVVO 
pro školské, zájmové a neziskové organizace, 

• organizovalo Setkání koordinátorú EVVO města Opavy, 
• zajišťovalo vzdělávací a metodické pomúcky pro koordinátory EVVO na školách. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: 

Text ORG u z ODPA POL 
Přijetí daru -
Rodinný pivovar 
Bernard o 2219 5137 

Nejlepší žák roku 1004000000 3119 5169 
Protidrogová činnost 1011000000 3541 5137 

5139 
EVVO 1076000000 3792 5136 

5169 
BESIP 1078000000 2223 5139 

Prevence kriminality 2448000000 4349 5021 
5139 
5164 

Den učitelů 2500000000 3119 5194 
Tělovýchovné akce 2502000000 3419 5194 
Akce odboru 2504000000 3119 5169 

5175 
Kancelářské potřeby 2533000000 6171 5139 
Vědomostní a 
dovednostní soutěže 2995000000 3113 5194 

CELKEM 

L./ 

~ef5/ 
Zpracoval(a): Ing. Andrea Štenclová 
Funkce: vedoucí oddělení správy a financování školství 

pověřena řízením odboru školství 
Dne: 13. 1. 2015 

Nedočerpané 

prostředky Poznámka 

Stojany Bernard - převedeno 
6.430,00 do roku 2015 

Zajištěn í pamětních listů za 
2.000,00 výhodnějš í cenu. 

0,10 Rozdíl objednávky a faktury 
3,24 Rozdíl objednávky a faktury 

22,00 Rozdíl objednávky a faktury 
0,37 Rozdíl ob jednávky a faktury 
0,20 Rozdll objednávky a faktury 

Mzdové prostředky na DPP 
pro lektora za listopad a 

2.400,00 prosinec 2014 
14,00 Rozdíl objednávky a faktury 
20,00 Rozdíl objednávky a faktury 

2,00 Rozdíl objednávky a faktury 
2,00 Rozdíl objednávky a faktury 

19,00 Rozdíl objednávky a faktury 
2,00 Rozdíl objednávky a faktury 

2,00 Rozd íl objednávky a faktury 
Učast menšího počtu 

120,00 soutěž ících 

4.606,91 


