
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

Základní údaje o škole 

Základní škola Erazim (od 1.9.2021 je již nový 
název Základní škola a mateřská škola 
Erazim) 
IČO: 08 971 129 
Právní forma: školská právnická osoba 
Resortní identifikátor (IZO):  181111250 
Sídlo: Ratibořská 1147/34, Opava-Kateřinky 
Adresa pro zasílání písemností:  
Hlavní 1040/120, 747 06 Opava 
Telefon: 735 908 205 
E-mail: info@erazim.cz 
Datovka: 653h86r 
Web: erazim.cz 
Místo poskytování vzdělávání je umístěno na 

okraji sídliště v objektu obchodního centra Žabka v Opavě - Kylešovicích na adrese 
Hlavní 1040/120, 747 06 Opava. 

Soukromá Základní škola Erazim byla založena na jaře roku 2019 několika nadšenci 
z řad pedagogů a rodičů, kteří sympatizují s hodnotami svobodných demokratických 
škol, ve kterých se důvěřuje dětem a staví na sebeřízeném vzdělávání. Role 
zřizovatele se ujal hlavní iniciátor Matěj Frgala, který okamžitě začal komunikovat se 
všemi potřebnými institucemi tak, aby škola mohla 1.9.2020 zahájit svou činnost jako 
plně organizovaná základní škola i se školní družinou, poskytující vzdělávání od 1. do 
9. ročníku s kapacitou 100 žáků. Základní škola Erazim je jediná plně organizovaná 
alternativní základní škola v Opavě. 

Od května roku 2020 do srpna téhož roku probíhala rozsáhlá přestavba prostor 
budoucí školy tak, aby byly splněny všechny náročné požadavky na provozování 
školy. Tato stavebně i finančně velmi náročná akce byla možná jen díky práci 
dobrovolníků z řad rodičů, pedagogů i dětí samotných a také díky crowdfundingové 
kampani na webu Startovač, v rámci které lidé ze všech koutů republiky přispěli škole 
na tuto akci 200 tisíc Kč. 
 



Ve školním roce 2020/2021 ve škole působilo 
na částečný pracovní úvazek nebo dohodu 
postupně 5 uč i te lů , vychovate lka a 
psycholožka, ale i další pracovníci (např. 
úklid) nebo dobrovolníci. Ředitelem školy byl 
Matěj Frgala. 

Členové Rady školské právnické osoby se 
postupně měnili, až se členové ustálili na 
tomto složení: Tomáš Dostál, Jozef Jaššo, 
Julius Roth. 

Žáci během školního roku postupně přibývali, 
až byla schválená kapacita školy zcela naplněna. Denně do školy docházelo 
průměrně 10 žáků. Ostatní žáci školy jsou tzv. domškoláci, kteří jsou vzděláváni dle § 
41 školského zákona. 

Ve školním roce 2020/2021 v souladu se zápisem ve školském rejstříku, 
byly na škole vyučovány tyto obory vzdělání - 79-01-C/01 Základní škola a bylo 
provozováno toto školské zařízení - Školní družina – kapacita zařízení - 50, IZO: 181 
117 304 

Do školy byl v přijímacím řízení přijat jeden žák do 
1. ročníku, ostatní přešli z jiných základních škol 
formou přestupu.

Během školního roku 2020/2021 vzdělávání 
probíhalo v souladu se zákonem. Všichni žáci 
vzdělávaní dle § 41 se zúčastnili za každé pololetí 
zkoušky z příslušného učiva a to osobně nebo 
vzhledem k situaci také distančně. Celkem čtyři 
žáci v 9. ročníku ukončili povinnou školní docházku 
a k vysvědčení obdržel i také doložku o 
absolvování povinné školní docházky. 

Škola má zpracovány dokumenty a postupy k prevenci sociálně patologických jevů. 
V pedagogickém týmu působil také školní psycholog, který monitoruje školní klima a 
poskytuje podporu žákům i rodičům a pedagogům. Ve školním roce nenastala žádná 
výjimečná událost. 

Vzhledem k situaci nebylo možno realizovat další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v plánovaném rozsahu, ale přesto se podařilo uskutečnit několik stáží a 
exkurzí v jiných školách a několik pedagogů se zúčastnilo vzdělávání formou 
distanční. Ředitel školy absolvoval vzdělávání pro začínající ředitele.  

Škola se velmi výrazně prezentovala na veřejnosti již od svého založení, před 
zahájením činnosti. Bylo uspořádáno několik besed se zájemci, rodiči i dětmi, o tento 
typ vzdělávání. V regionálním tisku bylo několikrát popsáno co se chystá a co se děje 
ve škole Erazim. Veřejnost také byla informována o finanční sbírce na rekonstrukci 
budoucích školních prostor a to zejména prostřednictvím sociálních sítí s dosahem po 
celém Československu. Také bylo vytvořeno originální logo, které je používáno na 



všech dokumentech školy jako corporate identity. Z práce školy bylo také vytvořeno 
několik videoprezentací na kanále YouTube. 

Vzhledem k systému financování soukromých škol 
v ČR, ředitel školy požádal Českou školní inspekci 
o provedení inspekční činnosti, aby na jejím 
základě bylo možno zajistit lepší financování školy.  
Inspekce proběhla ve dnech 31. 5., 1. 6. a 3. 6. 
2021. Nebylo zjištěno porušení zkoumaných 
právních předpisů. Více viz PROTOKOL O 
KONTROLE Čj. ČŠIT-667/21-T. 

V příloze jsou uvedeny základní údaje o 
hospodaření škol. 

Vzhledem k situaci se škola zatím nezapojila do mezinárodních programů.  

Škola sepsala žádost do projektu Šablony III v rámci OP VVV, která byla 
akceptována. Realizace projektu nastane ve školním roce 2021/2022. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla dne 13.10.2021 předložena školské radě ke 
schválení a byla školskou radou schválena. Bude 15.10.2021 zveřejněna na 
přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. 
 

Zpracoval: Svatopluk Chlápek 


