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Informace o instituci hledající partnera  

 
Název instituce Základní škola a Mateřská škola Opava-

Komárov 
Typ instituce  Základní škola s 1.stupněm a mateřská škola 

(szkoła podstawowa i przedszkole) 
Adresa U Školy 1, Opava - Komárov 
www www.zskomarov.cz  
Údaje kontaktní osoby:  
- jméno a příjmení 
- e-mail 
- telefon 
- funkce  

Tomáš Weicht 
zskomarov@tiscali.cz 
+420 553 794 129, +420 724 254 735 
ředitel 

Bližší charakteristika instituce ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A 
VÝCHOVA 
 

Základní škola se nachází uprostřed 
obce Opava-Komárov, obec je městskou částí 
města Opavy s dostupností MHD, autobusové 
dopravy a vlaku. Jsme škola pro 1.- 5.roč ZŠ,  
s maximální kapacitou 100 žáků, máme 5 
ročníků v 5 třídách. Na naší škole pracuje 
celkem 11 zaměstnanců z toho 8 
pedagogických. Součástí ZŠ je školní družina se 
dvěma odděleními a max. kapacitou 50 žáků, v 
ŠD pracují dvě vychovatelky, ŠD funguje 
v obecní budově ve vzdálenosti 100 m od 
budovy ZŠ.  

 
Škola je slušně materiálně zabezpečena: 

• keramická dílna,  

• počítačová učebna s 10 PC připojených 
k internetu, scannerem a tiskárnou 

• třídy vybavené barevnými lavicemi a 
židlemi, též nastavitelnými. V každé třídě 
je CD přehrávač, PC s připojením 



 

 

 

 

k internetu, které slouží pro práci ve 
vyučování 

• Dvě ze tříd jsou vybaveny interaktivními 
tabulemi s připojením k TV, internetu, 
s připojením videorekordérů, 
diaprojektorů, vizualizérů.  

• v jedné ze tříd je minihudebna s 
klavírem, varhanami a Orffovými nástroji 

• Pro akce, projekty a prezentace jsme 
vybaveni dataprojektorem, notebookem, 
digitálním fotoaparátem, kopírkou a 
plátnem. 

• Kabinet pomůcek je slušně vybaven: 
modely, počítadly, nástěnnými oprazy, 
tematickými  DVD, VHS apod.  

• jídelna s výdejnou stravy.  

• sportovní vybavení vč. výbavy lyžařské 
běžecké  

 
K odpočinku dětí slouží školní zahrada 

s průlezkami, brankami na fotbal a 
basketbalovými koši. Hřiště je monitorováno 
kamerovým systémem a pod dohledem 
správce hřiště. Nevýhodou je vzdálená 
tělocvična, která není majetkem školy 
(pronájem), proto se v zimních měsících 
věnujeme běžeckému lyžování, bruslení a 
plavání.  

V naší škole se snažíme vyučovat 
moderními formami - ve skupinách, žáci 
pracují na počítačích, diskutují o učivu, mají k 
dispozici školní příruční knihovnu 
s encyklopediemi. Žáky hodnotíme škálou 
známek 1-5 a ve vlastním školním programu 
jsme zavedli slovní hodnocení výchovných 
předmětů.  

Péči o žáky s poruchami učení zajišťují 
čtyři dyslektičtí asistenti, žákům se SPUCH a 
žáků se somatickými poruchami je věnována 
individuální péče ve vyučování. Poskytujeme 
služby logopeda a psychologa. 

 
Nosnými školními vzdělávacími 

programy jsou programy: vlastní ŠVP ŠKOLA 
V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE, nazvaný podle 



 

 

 

 

jednoho z našich projektů s žáky, a tradiční 
ŠVP  ZÁKLADNÍ ŠKOLA, který doplňujeme 
všemi možnými a povolenými úpravami ve 
prospěch školních projektů a aktivit, 
originálních námětů a individuálních přístupů 
prospěšných dětem, rodičům, obci a 
veřejnosti. K čemuž využíváme mnoha 
projektů,  pomůcek a forem: např. katalogů 
forem a metod Kafomet, Raabík a Učitelský 
nápadník. Snažíme se zapojovat do mnoha 
soutěží, olympiád a projektů, mnohé si sami 
organizujeme. Žáky testujeme pomocí 
žákovských testů Scio, které si necháváme 
zpracovávat. Samozřejmostí je zapojení do 
matematického Klokana a matematické 
olympiády. Vůbec se snažíme výchovu a 
vzdělání, co možná nejvíce směřovat 
k praktickému životu v moderní společnosti. 
K tomu nám slouží i moderní vybavení školy, 
aktivity učitelů a také zájmová činnost. 

Díky vybavení a chuti učitelů a 
vychovatelů, můžeme nabízet i velmi širokou 
nabídku mimoškolních aktivit. Kluci a holky se 
mohou zapojit do činnosti řady kroužků, které 
vedou učitelé i externí spolupracovníci. 
Odpolední aktivity jsou organizovány v rámci 
fungování šk. družiny nebo spoluprací se 
Střediskem volného času v Opavě.   

Dětem nabízíme aktivity v mnoha 
kroužcích, namátkou: výtvarném, pěveckém 

sboru, počítačovém,  keramickém kroužku, 

netradičních sportech, míčových hrách, hře na 

kytaru,  německém  jazyce, hře na flétnu, 

aerobicu, fotbalové přípravce a dalších.  
Mnohé zájmové aktivity jsou nabídnuty a 
přímo určeny pro děti v MŠ. Na školu dojíždí 
vyučovat učitel hry na kytaru. Městské části 
přispíváme do obecního časopisu Komárek. 

Pravidelně  pořádáme školy v přírodě, 
které jsou nedílnou součástí vzdělávacího 
plánu školy, společně s dalšími, někdy již 
tradičními akcemi. Velmi oblíbená je zimní 
školu v přírodě i s lyžařským výcvikem.  Pro 
tyto účely jsme zakoupili i školní vybavení pro 
běžecké lyžování a velká část tělesné výchovy 



 

 

 

 

se odehrává v okolí školy. Spolupracujeme 
s Městskou policií a organizujeme dopravní 
výchovu ve spolupráci s dalšími školami 
v příměstských částech. Velmi aktivně 
spolupracujeme s Ped.-psych. poradnou 
v Opavě. Pořádáme fotbalový McDonald´s 
Cup, prvňáčci mají svou slavnost slabikáře, 
snažíme se  o projektová vyučování (vánoce, 
velikonoce, podzim…) a pořádáme velký 
projekt Škola v Evropě, tradičně pořádáme 
vánoční koncerty v komárovském kostele. Pro 
děti mateřských škol a žáky 1, 2, 3 a 4 třída - 
plavecký výcvik a pro žáky 5. ročníku 
organizujeme rámci výuky TV výcvik bruslení 
na zimním stadionu v Opavě. 

 Velikou devízou naší školy je velmi 
úzká spolupráce s mateřskými školami, s nimiž 
tvoříme jednu organizaci. Spolupracujeme 
tedy s mateřskými školami v Komárově, 
Nových Sedlicích a Podvihově, děti se 
navštěvují  nejen v mateřských školách, ale 
také navštěvují často základní školu. Snažíme 
se o velmi úzkou spolupráci, aby byl přechod 
dětí do ZŠ, co možná nejjednodušší. Tato 
spolupráce již dávno přerostla v každodenní 
kontakt. Každoročně úspěšně probíhá projekt  
Odemykám 1.třídu, který má za cíl nenásilný 
přechod žáků a aklimatizaci na školu. Stejně 
tak spolupracujeme při tvorbě ŠVP a 
návaznosti výstupů např.výuky jazyka 
anglického od MŠ po 5.ročník. 

 
 

PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ A 
VÝCHOVA 
 

Předškolní vzdělávání realizujeme na třech 
pracovištích mateřských škol – v Komárově, 
Podvihově a Nových Sedlicích. Kmenová  
Mateřská škola Opava-Komárov je umístěna 
ve středu obce. Vzhledem k tomu, že ve vsi je 
několik závodů, některé děti do MŠ dojíždějí 
z města a okolních vesnic. Kapacita mateřské 
školy je 65 dětí, celkově ve všech MŠ je 



 

 

 

 

kapacita 115.  

MŠ Komárov je dvoutřídní. V rámci subjektu 
je sloučená rovněž MŠ Opava – Podvihov a 
MŠ Nové Sedlice, které jsou jednotřídní. 

MŠ v Komárově jsou velmi slušně 
materiálně vybaveny, a to jak interiér -   
audiovizuální technika, dostatek pomůcek a 
hraček, sportovní potřeby, tak exteriér - 
dřevěná sestava průlezek, houpačky, 
domeček  s vybavením. Obě další MŠ jsou 
vybaveny standartně, ale slušně. Velikou 
potřebou je revitalizace zahrad. 

Na všech pracovištích se dětem ve 
všech činnostech věnuje 8 kvalifikovaných 
učitelek. Daří se také zajišťovat výuku 
angličtiny pro nejmenší.  

Mateřské školy pracují podle vlastního 
vzdělávacího programu KVĚTINKA A 
POHÁDKOVÝ ROK.  Důležitým úkolem našich 
MŠ je maximálně podporovat individualitu 
dítěte a umožňovat tak každému dítěti 
dospět v době, kdy opouští MŠ k optimální 
úrovni osobního rozvoje a učení k takové 
úrovni, která je pro dítě individuálně 
dosažitelná. Vzhledem k tomu, že je naše MŠ 
součástí ZŠ dochází tak k plynulé návaznosti 
předškolního a základního vzdělávání.        

 

Základní škola a Mateřská škola plní 
funkci vzdělávací, výchovnou ale je také 
centrem společenským a kulturním. Účastní se 
veřejných vystoupení v obci u příležitostí 
různých oslav, pořádání Dnů dětí, koncertů, 
besed apod. Informace o škole a její činnosti 
je možné získat v obecním časopise a na 
internetových stránkách školy 
www.zskomarov.cz. 

 

Velmi často spolupracujeme 
především s Sdružením rodičů, Městskou 
policií, SVČ Opava, PPP, centrem SRDCE, 
Charitou Opava, farností v Komárově, 



 

 

 

 

sportovními organizacemi, AŠSK, Plaveckou 
školou, agenturou Areka, Recyklohraním, 
s místním pediatrem, zubní lékařkou a všemi 
podniky a firmami v obci.  

Stravu ve všech zařízeních zajišťujeme 
dodavatelsky, využíváme služeb Zařízení 
školního stravování Opava. Stravu vydáváme 
ve 4 výdejnách stravy.  

V rámci programů Školní mléko a 
Ovoce do škol spolupracujeme s firmou 
Laktea. 

 
 

Informace o hledaném partnerovi  
Charakter instituce   
Charakter aktivit preferovaných v rámci 
spolupráce (např. sportovní, výchovné, 
kulturní, ochrana ŽP apod.) 

 

Věková kategorie hlavní cílové skupiny 
projektu (ú častníků aktivit) 

 
 
 

Další doplňující informace  
 

 
Souhlas instituce hledající partnera se zveřejněním informací : 
Souhlasíme se zveřejněním výše uvedených informací na internetových stránkách 
www.euroregion-silesia.pl a www.euroregion-silesia.cz . 
 
 
 
Kontakt: 
Euroregion Silesia - CZ 
Horní nám. 69, 746 26 Opava 
Tel. + 420 553 756 220, +420 553 756 243 
e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz  
 


