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ČINNOST ODBORU V ROCE 2015: 

Odbor školství zajistil: 

počet zaměstnanců 

4 

1 
1 
I 

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

• přípravu podkladů o nadnormativní potřebě mzdových prostředků jednotlivých škol 
a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou 
působností pro dohadovací řízení a zpracování protokolu o tomto řízení, 

• průběžnou kontrolu financování přímých nákladů škol a školských zařízení 
zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností, 

• zpracování úpravy normativního rozpisu rozpočtu v souvislosti s novými výkony škol 
a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou 
působností, 

• zpracování výkonových statistických výkazů škol a školských zařízení zřizovaných 
obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností včetně závěrečného 
protokolu a sumarizace a zpracování ročenky, 

• kontrolu a opravu čtvrtletních statistických výkazů P 1-04 škol a školských zařízení 
zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností včetně 
závěrečného protokolu a sumarizace, 

• 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 rozpočtů škol a školských zařízení zřizovaných SMO 
pro závěrečný účet města, včetně rozdělení HV, 

• kontrolu odpisových plánů škol a školských zařízení zřizovaných SMO v souladu 
se zásadami SMO pro odpisování, 

• zpracovávání smluv a další agendy spojené s realizací projektů na školách, vyúčtování 
projektů s finanční spoluúčastí 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, 



• periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných SMO, 
• konkursní řízení na pozici ředitele Základní školy Opava-Kylešovice, 
• 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 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, 
• přípravu podkladů a zpracování žádosti k nadačnímu projektu „Obědy pro děti" . 

u agendy BESIP: 
• organizace a zajištění dopravní výchovy na MŠ a ZŠ, 
• zajištění provozu dopravního hřiště v Malých Hošticích a v Opavě na ulici Mírová, 
• zajištění dovybavení dopravního hřiště na ulici Mírová, 
• organizování městských a okresních soutěží mladých cyklistů, 
• organizování vzdělávacích a informativních aktivit pro seniory, 
• spolupráce 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, 
• sledování udržitelnosti sportovišť v rámci projektu EU - sídlištní vnitrobloky 

v Opavě-Kateřinkách, 
• navrhlo dovybavení veřejných sportovišť 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, 
• iniciovalo a metodicky se podílelo na přípravě a realizaci projektů v oblasti 

protidrogové prevence a prevence kriminality (Forenzní značení jízdních kol 
a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA), 



• 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, Rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování - Kočičí 

zahrada, šikana ve škole, základní informace, kroky k nápravě), 
• realizovalo pravidelné setkání speciálních pedagogů, 
• zajišťovalo vzdělávací aktivity pro žáky základních škol (beseda s odsouzenými 

drogově závislými, právní minimum pro žáky vyšších ročníků), 
• realizovalo besedu pro sociální pracovníky a strážníky městské policie na téma 

drogová situace v Opavě, 
• spolupracovalo na činnosti Týmu pro mládež v rámci realizace systému včasné 

intervence a Týmu pro oběti trestných činů, 
• spolupracovalo na tvorbě koncepce rodinné politiky a aktualizaci strategického plánu 

města, 

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

Samostatné pracoviště koordinátor EVVO: 
• spolupracovalo se školami na zpracování žádostí o granty v rámci environmentální 

výchovy, monitorovalo realizace projektů a průběžně pomáhalo při realizaci 
a vyúčtování projektů, 

• realizovalo vzdělávací semináře pro pedagogy základních a mateřských škol, 
• spolupracovalo na realizaci výstav, výukových programů, soutěží a informačních akcí 

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

• pracovalo v krajské hodnotící komisi soutěže Ekologická škola Moravskoslezského 
kraje v porotě krajské žákovské konference ZŠ a v krajské hodnotící komisi dotačního 
programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 
2015/2016, 

• 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 kampaně 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, 

• organizovalo veřejnou podzimní výsadbu - 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 tištěných médiích 
a televizi Polar, 

• spolupracovalo na tvorbě projektu „Opava v pohybu" zapadajícího do konceptu 
Evropského týdne mobility, 

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

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



KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROC.IE 2015· 

POžADAVEK VÝDAJE v Kč ORJ AKCE ORG ODPA 
Knihy, učební pomúcky 

V-0030-Protidrogová činnost a tisk 0030 0001011 0001011000000 003541 
Drobný hmotný 

V-0030-Protidroqová činnost dlouhodobv majetek 0030 0001011 0001011000000 003541 

V-0030-Protidrogová činnost Nákup materiálu i.n. 0030 0001011 0001011000000 003541 

V-0030-Protidroaová činnost Nákup ostatních služeb 0030 0001011 0001011000000 003541 
Akce 0001011 - Protidrogová činnost 
(celkem) 
Drobný hmotný 

V-0030-EWO dlouhodobý majetek 0030 0001076 0001076000000 003792 

V-0030-EWO Nájemné 0030 0001076 0001076000000 003792 

Akce 0001076 - Enviromentální výchova vzdělání a osvěta (celkem) 

V-0030-Prevence kriminality Nákup materiálu i.n. 0030 0002448 0002448000000 004349 
Akce 0002448 - Prevence kriminality 
(celkem) 

V-0030-Pracovní a životní 
jubilea Věcné dary 0030 0002501 0002501000000 

Akce 0002501 - Pracovní a životní jubilea (celkem) 

V-0030-Tělovýchovné akce Nákup ostatních služeb 0030 0002502 0002502000000 

V-0030-Tělovýchovné akce Pohoštění 0030 0002502 0002502000000 
Akce 0002502 - Tělovýchovné akce 
(celkem) 

V-0030-Akce odboru Nákup ostatních služeb 0030 0002504 0002504000000 

Akce 0002504-Akce odboru (celkem) 
odb« lkol•NI -
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Zpracoval(a): Ing. Andrea Stenclová 
Funkce: vedoucí oddělení správy a financování školství 

pověřena řízením odboru školství 
Dne: 11. ledna 2016 
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5136 00000000 231 

5137 00000000 231 

5139 00000000 231 

5169 00000000 231 

5137 00000000 231 

5164 00000000 231 

5139 00000000 231 

5194 00000000 231 

5169 00000000 231 

5175 00000000 231 

5169 00000000 231 

Schválený 
rozpočet 

AU 2015 

0800 o 

0800 o 

0800 12 000,00 

0800 98 000,00 

110 000,00 

0800 o 

0800 2 500,00 

5 000,00 

0800 10 000,00 

10 000,00 

0800 10 000,00 

10 000,00 

0800 80 000,00 

0800 80 000,00 

170 000,00 

0800 100 000,00 

100 000,00 

Upravený Vyčerpáno 
rozpočet k 

2015 31.12.2015 Zůstatek 

1 120,00 1 097,00 23,00 

5 849,00 5 848,32 0,68 

30 363,00 30 183,98 179,02 

117 668,00 117350,00 318,00 

155 000,00 154 481,30 518,70 

36 033,00 35 993,00 40,00 

8 036,00 7 682,00 354,00 

44 069,00 43 675,00 394,00 

54 037,00 54 020,00 17,00 

54 037,00 54 020,00 17,00 

10 000,00 6 998,00 3 002,00 

10 000,00 6 998,00 3 002,00 

203 698,00 6 8679,00 19,00 

37 947,00 27 722,00 3 625,00 

254 620,00 248 001,00 6 619,00 

93 242,00 93 233,00 9,00 

93 242,00 93 233,00 9,00 
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Odbor školství 
Horní nám. 69 
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Komentář 

Rozdíl objednávky 
a faktury. 
Rozdíl objednávky 
a faktury. 
Rozdíl objednávky 
a faktury. 
Rozdíl objednávky 
a faktury. 

Rozdíl objednávky 
a faktury. 
Rozdíl objednávky 
a faktury. 

Rozdíl objednávky 
a faktury. 

Finance nedočerpané, 
neboť ředitelé, kteří již 
mají nárok na starobní 
důchod, do důchodu 
neodešli. 

Rozdíl objednávky 
a faktury. 
Rozdíl objednávky 
a faktury. 

Rozdíl objednávky 
a faktury. 




