
 č. j.: ZSKRPOLE/00592/2022/Vac 

 

 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2021/2022 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava - Krásné Pole     Mgr. Martin Václavek 
10. října 2022       ředitel školy 
  



Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

2 

 
a. Základní údaje o škole ........................................................................................................ 3 

b. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 5 

c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy .................................................. 5 

d. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy ...................................................................................................................................... 6 

e. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu............................ 8 

f. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a 

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních 

zkoušek a absolutorií ................................................................................................................ 10 

g. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 

a s nárokem na poskytování jazykové přípravy ....................................................................... 14 

h. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků ................................................................................................... 16 

i. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .......................................................... 17 

j. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ...................... 35 

k. Základní údaje o hospodaření školy ................................................................................. 36 

 

 

 
 

 
  



Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

3 

a. Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola a Mateřská škola 

Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, 
příspěvková organizace 

Adresa školy Družební 336,   
725 26 Ostrava–Krásné Pole  

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 710 050 81 

DIČ CZ 710 050 81 

Plátce DPH ano 

IZO základní škola 102 520 585 

IZO mateřská škola 107 629 739 

IZO školní družina 120 100 347 

IZO školní jídelna 102 968 063 

IZO výdejna ŠJ 174 101 317 

Identifikátor zařízení 600 144 909 

Ředitel – statutární orgán Mgr. Martin Václavek 

Statutární zástupkyně ředitele školy Bc. Kateřina Pelíšková 

Zástupkyně ředitele školy pro předškolní 
vzdělávání 

Bc. Zuzana Ferencová 

www www.zskrasnepole.cz 

e - mail zskrasnepole@seznam.cz 

Datová schránka edfmf9z 

telefon 59 694 20 94 

Školská rada Zřízena – 19. 9. 2005 

Počet členů 6 

Zařazení do sítě škol Změna k 1. 1. 2003 

Pracoviště 
Mateřská škola + výdejna 

Sklopčická 796, Ostrava – Krásné Pole 

kontakt Tel: 59 694 22 15 

Zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Krásné Pole 

adresa Družební 576, Ostrava – Krásné Pole, 
72526 

Právní forma obec 

IČ 00845451 

kontakty Tel: 59 942 61 02 

 
Základní škola a mateřská škola se nachází nedaleko centra obce s cca 2 600 obyvateli. Je 
umístěna do dvou budov, kdy budova mateřské školy je plně bezbariérová. 
Děti navštěvující mateřskou školu mají všechny trvalé bydliště v obvodu. Děti jsou rozděleny 
do tří věkově homogenních tříd. Výchova a vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího 
programu Svět stromů se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl s prvky 
Alternativní mateřské školy a Začít spolu. Děti mají k dispozici oplocenou zahradu přímo u 
budovy školky a rovněž přírodní hřiště v těsné blízkosti. 
Budova školky včetně zahrady se nachází v těsném sousedství školy základní. Tu navštěvují 
převážně děti z obvodu Krásné Pole, včetně integrace žáků s tělesným handicapem a žáků 
cizích státních příslušníků.  
Základní škola je školou plně organizovanou, počtem žáků se řadí ke středně velkým školám, 
má celkem 13 tříd rozdělených do 1. – 9. ročníku a poskytuje vzdělávání podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s prvky programu Zdravá škola. Vyučujeme 
dvěma cizím jazykům – anglickému a německému. Anglický jazyk je zařazen již od 1. ročníku 
a v osmém ročníku zařazujeme jazyk německý. Znalost anglického jazyka rozšiřujeme pomocí 

http://www.zskrasnepole.cz/
mailto:zskrasnepole@seznam.cz
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integrace metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) na prvním i druhém 
stupni v rámci výchovných, přírodovědných a humanitních předmětů. Škola disponuje 
odbornými učebnami biologie, cizích jazyků, fyziky a chemie, dějepisu a ICT. Škola poskytuje 
žákům možnost pro připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. V letošním školním 
roce byla většina odborných učeben využívána jako kmenové třídy z důvodu probíhajících 
stavebních prací spojených s přístavbou budovy školy.  
Základní škola dlouhodobě spolupracuje s externími specialisty v oborech literatura a umění 
nebo prevence sociálně patologických jevů. 
 
Vývoj počtu žáků ZŠ 
 

Školní rok Počet žáků 

2003/2004 215 

2004/2005 212 

2005/2006 214 

2006/2007 224 

2007/2008 207 

2008/2009 214 

2009/2010 211 

2010/2011 210 

2011/2012 213 

2012/2013 221 

2013/2014 235 

2014/2015 249 

2015/2016 252 

2016/2017 255 

2017/2018 270 

2018/2019 261 

2019/2020 256 

2020/2021 274 

2021/2022 272 

 
 

 
 
Z grafu je patrný narůstající trend počtu žáků v posledních 15 letech, který souvisí s celkovým 
růstem počtu obyvatel městského obvodu Krásné Pole. Celkově se jedná o vzrůstající trend 
(mírné poklesy jsou způsobeny odchodem početnějšího absolventského ročníku). Tento trend 
se navíc dá předpokládat i v budoucnu. Tento stav zřizovatel školy ve spolupráci se školou 
řeší a právě ve školním roce 2021 / 2022 došlo k realizaci přístavby 2 nových učeben nad 
dosavadní spojovací chodbou mezi školou a jídelnou a k rekonstrukci učebny pro 
polytechnickou výchovu. Realizace projektu vyřešila i problém bezbariérovosti (výtah), která 
byla  řešena dočasnými opatřeními (zápůjčkou schodolezu). Imobilním žákům se specifickými 
potřebami se tak zpřístupnila další část školy včetně bezbariérového hlavního vchodu.  
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b. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

 
Škola sdružuje Cílová kapacita  Stav k 30. 9. 2021 

Základní škola 
79-01-C/01 
Studium denní 

300 272 

Školní družina 116 92 

Školní jídelna 350 254 

Mateřská škola 84 70 

Výdejna - ŠJ 84 70 

 
 

 

c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 Počet  Přepočtení  

Celkem zaměstnanců 53 47,09 

Celkem pedagogických 
zaměstnanců (včetně asistentů 
pedagoga) 

37 33,59 

Z toho MŠ 7 6,63 

Z toho ŠD 4 3,6 

Ostatní zaměstnanci 16 13,5 
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d. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání 

Přijetí žáků do 1. ročníku 23 0 

Přijetí žáků do 1. ročníku – zvláštní 
zápis 

1 0 

Nepřijetí žáků k základnímu vzdě-
lávání do 1. ročníku 

0 0 

Přestup žáků do 2. – 9. ročníku 7 0 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělá-
vání 

28 0 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělá-
vání – zvláštní zápis 

0 0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělá-
vání 

11 0 

Odklad povinné školní docházky k 
31. 8. 2022 

3 0 

Dodatečný odklad školní docházky 0 0 

Slovní hodnocení 0 0 

Počet žádostí o dokončení základ-
ního vzdělávání 

0 0 

Osvobození od úplaty / MŠ, ŠD/ 5 0 

 
  

Střední školy 
Délka 
studia 

Počet 

nižší stupeň - gymnázium  
 

8 6 

SŠ (obory s maturitou) 

gymnázium 4 13 

ekonomické obory 
 

  

obchodní akademie, ekonomika podnikání, informatiky v ekonomice, 
právní prof. 

4 5 

obory právní a veřejnosprávní činnosti 
 

  

bezpečnostně právní činnost 4 1 

obory elektro, telekomunikační a výp. techniky 
 

  

informační technologie 4 3 

obory stavební a geodézie 
 

  

technické lyceum 4 1 

obory strojírenské 
 

  

mechanik seřizovač a obráběč kovů 4 1 

https://www.spszengrova.cz/mechanik-serizovac-mechatronik/
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letecký mechanik 4 1 

obory pedagogické 
 

  

předškolní a mimoškolní pedagogika 4 1 

SŠ (obory bez maturity) 

obory strojírenské 
 

  

mechanik opravář motorových vozidel 3 1 

obory elektro 
 

  

elektrikář 3 1 

 
Nižší stupeň gymnázií – 8- leté (K): 6 
 
3-leté učební obory (H): 2 
 
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) (M):12 
 
 
Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu) (K): 13 
 
Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (L/O): 1 
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e. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Školní vzdělávací programy  

 

Ročníky Název 

1. – 9. ZŠ Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, platný  
od 1. 9. 2018 (dodatek od 1. 9. 2019) 

1. – 3. MŠ ŠVP – Svět stromů platný od 1. 9. 2021 

Školní družina ŠVP pro školní družinu platný 
od 1. 9. 2020 

 
Základní škola 
 
Školní  rok 2021/2022 byl posledním, kdy se žáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání – po doplňcích platný od 1. 9. 2019. Mezi hlavní cíle tohoto 
programu patřilo zejména: 

 rozvíjet schopnost logického uvažování, schopnost klást otázky, rozumně 
argumentovat, vytvářet si vlastní úsudek a nést důsledky za své rozhodování 

 poznávat vlastní možnosti a získat vědomosti a dovednosti potřebné pro život 
v dospělosti a pro zaměstnání v rychle se měnícím světě 

 vyhledávat informace, prezentovat je nebo je využívat k řešení problémů 

 rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat v týmu (skupině), 
respektovat pravidla komunikace a vychovávat je k osobní zodpovědnosti za výsledky 
společné práce 

 rozvíjet osobní morální hodnoty, orientovat se v citových vztazích, učit je  citlivému 
vztahu k lidem různých generací, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám 

 rozvíjet fyzické dovednosti, dodržovat zásady zdravého životního stylu, vést je ke 
spoluvytváření bezpečného a estetického školního prostředí 

 chápat principy a fungování demokracie, vést je k toleranci k rasám, náboženství a 
různým způsobům života, rozvíjet kritické postoje k negativním společenským jevům. 

 pochopit svět, ve kterém žijí a vzájemnou závislost jednotlivců, skupin a národů 
v evropském i celosvětovém měřítku 

 pomoci žákům využívat objevené a objevovat nové 
 
K naplňování cílů docházelo napříč všemi předměty. 
 
Mateřská škola 
Ve školním roce 2021/ 2022 pracuje mateřská škola podle nového ŠVP s názvem Svět stromů. 
Plán je rozpracován do deseti integrovaných bloků, z těchto integrovaných bloků vychází 
týdenní plánování, které je rozpracováno v třídním kurikulu. Celý Školní vzdělávací plán je 
zaměřen environmentálně. Vycházíme v něm z neustálého objevování přírody kolem nás, 
poznávání nejbližšího okolí dítěte, v němž žije. 
Děti se tak seznamují s ekosystémy obce Krásné Pole - louky, lesy, potůček, rybník, zahrady, 
přírodní hřiště apod.  
Poznávají druhy stromů, vyhledávají je ve svém okolí, pozorují jej po celý rok, sledují zvířata, 
ptáky, hmyz, vývoj, změny a další jevy související s touto přírodou.  Nejstarší děti ve třídě 
„Berušky“ si vytvářejí tematickou Knihu stromů, do které si průběžně zařazují a doplňují 
materiály vždy k tomu stromu, o kterém si vyprávějí, se kterým se seznamují. 
Často jsou zařazovány badatelské činnosti – pokusy s vodou, rychlení semínek, pozorování 
růstu a kvetení rostlin, pozorování živočichů, pokusy se sněhem atd. 
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Mezi dlouhodobé cíle ŠVP patří:  

 vytvářet příjemnou přátelskou atmosféru v celé MŠ  

 podporovat všestranný rozvoj dítěte a jeho touhu po objevování  

 podněcovat dětskou kreativitu, potřebu vzdělávat se a získávat informace o věcech, 
které ho bezprostředně obklopují a jsou mu blízké  

 vychovávat samostatné a sebevědomé osobnosti, které se nebojí sdělovat své názory 
a pocity  

 rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí, jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu, 
kreativity vyjadřování  

 prohlubovat v dětech prosociální postoje, lásku a úctu k přírodě, k lidem, prohlubovat 
schopnost empatie a tolerance  

 vést k povědomí o vlivu člověka na životní prostředí  

 vytváření podmínek pro získávání rodičů, zapojit je do tvořivé spolupráce se školou  
Cíle jsou naplňovány ve školních i mimoškolních činnostech a v loňském školním roce se je i 
přes covidová opatření dařilo naplňovat.  
 
Školní družina 
 
Školní vzdělávací program školní družiny si klade za hlavní cíle: 

 udržovat prostor školní družiny pro všechny příjemný, a aby napomáhal vytvářet 
vhodné klima.  

 vést žáky k tvořivosti a rozvíjení jejich vnímání světa 

 vést zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 
odpočinku a relaxací, výchovou, hrou učením, individuální prací a motivačním 
projektem. 

 u žáků podporovat citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, 
vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat 
druhého, respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 

 pokládat základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, 
řešit problémy, komunikovat, učit se, „pracovat“ atd. Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich 
schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

 vést žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi a respektovat jeden druhého. 

 klást důraz na prevenci rizikového chování. 

 umožnit odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. 
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f. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 

výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 
První pololetí  

 

Třída Počet 
žáků 

V P 
 

5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka  
-omluvená 

Absence na 
žáka  -
neomluvená 

I. A 19 19 0 0 0 1,00 57,50 0,00 

I. B 19 19 0 0 0 1,00 67,63 0,00 

II. A 17 17 0 0 0 1,00 63,18 0,00 

II. B 18 18 0 0 0 1,00 87,78 0,00 

III. 25 25 0 0 0 1,06 85,04 0,00 

IV. A  16 16 0 0 0 1,11 45,12 0,00 

IV. B  16 15 1 0 0 1,16 27,94 0,00 

V. A 19 17 2 0 0 1,17 85,04 0,00 

V. B  20 16 4 0 0 1,26 57,00 0,00 

VI. 23 19 4 0 0 1,27 65,30 0,00 

VII. 26 14 12 0 0 1,46 60,81 0,00 

VIII. 26 17 9 0 0 1,32 73,23 0,00 

IX.  28 16 9 1 0 1,34 56,29 0,00 

 
Druhé pololetí 
 

Třída Počet 
žáků 

V P 
 

5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka  
-omluvená 

Absence na 
žáka  -
neomluvená 

I. A 20 20 0 0 0 1,00 58,67 0,00 

I. B 19 19 0 0 0 1,00 59,26 0,00 

II. A 17 17 0 0 0 1,04 62,59 0,00 

II. B 18 18 0 0 0 1,01 51,78 0,00 

III. 25 25 0 0 0 1,11 74,24 0,00 

IV. A  17 16 1 0 0 1,15 40,29 0,00 

IV. B  15 15 0 0 0 1,16 76,07 0,00 

V. A 19 17 2 0 0 1,21 62,79 0,00 

V. B  20 17 3 0 0 1,26 58,95 0,00 

VI. 23 20 3 0 0 1,26 56,57 0,00 

VII. 27 15 12 0 0 1,46 68,33 0,00 

VIII. 26 16 10 0 0 1,37 84,31 0,00 

IX.  28 17 11 0 0 1,37 73,93 0,00 

 
Legenda: 
V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
5 – neprospěl 
N  - nehodnocen 
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Snížený stupeň z chování Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

2 0 0 

3 0 0 

 
 

Pochvaly Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Pochvaly třídního učitele 116 142 

 

Výchovná opatření Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 3 2 

Důtka třídního učitele 0 1 

Důtka ředitele školy 0 0 

 
 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 

Počet hodin 17687 

Průměr na žáka 64,52 

 

Omluvené hodiny - 2. pololetí 

Počet hodin 17875 

Průměr na žáka 64,76 

 

 I. stupeň         

          

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů 1. 2. 3. 4. 5. celkem disp.  

Jazyk a jazyk. 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 8 9 9 8 7 41 8  

  Anglický jazyk 1  1  3 3 3 11 2  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
4 5 5 5 5 24 4  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6    

  Vlastivěda       2 2 4    

  Přírodověda       1 1 2    

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 1 2 1 2 8 1  

  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5    

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5    

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Informační 
technologie 

Informatika 
      1  1 2 1  

  celkem 21 22 25 25 25 118 14  

          

 
disp. = disponibilní 
hodina         
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 II. stupeň        

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů 6. 7. 8. 9. celkem disp.  

Jazyk a jazyk. 
komunikace Český jazyk a literatura 5 5 4 4 18 3   

  Anglický jazyk 3 3 3 3 12    

  Německý jazyk  0  0 3  3  6   

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
5 5 5 5 20 5   

Informační technologie Informatika 1 1  0   0 2 1  

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8  1  

  Občanská výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a příroda Fyzika 0 2 2 2 6    

  Chemie  0 0  2 2 4    

  Přírodopis 2 2 2 1 7   

  Zeměpis 2 2 1 2 7 3  

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 2 1 1 6    

  Hudební výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 4 1  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8    

  Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2    

  Volitelné předměty 0 0 2 2 4 4  

  celkem 28 30 32 32 122 18  

         
Komentář k učebnímu plánu 
 
Učení plán byl sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval výchovně vzdělávacím záměrům školy. 
Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v 8. - 9. ročníku.  
 
Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2021/2022: 
 
Ve školním roce 2021/22 z důvodu pandemie koronaviru a doporučení k zachovávání 
homogenity kolektivů bylo možné volit pouze v rámci 1 ročníku: 
 

 Cvičení z informatiky – 9. ročník 

 Sportovní výchova – 9. ročník 

 Konverzace v AJ – 8. ročník 

 Domácnost – 8. ročník 
 
  



Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

13 

Mateřská škola 
 
Průměrná docházka dětí na jednotlivých třídách ve školním roce 2021/ 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Měsíc 1. třída –„Kuřátka“   2. třída – „Žabičky“ 3. třída – „Berušky“ 

 

Září 

 

 

11,9 

 

16,9 

 

19,7 

Říjen 

 

8,9 10,0 12,2 

Listopad 

 

11,7 12,7 15,7 

Prosinec 

 

9,8               10,0              17,7 

Leden 

 

14,3 16,2 18,6 

Únor 

 

12,4              14,5  17,0 

Březen 

 

             13,1              16,7 18,0 

Duben 

 

14,7              17,1 17,5 

Květen 

 

           15,8 21,2             19,2 

Červen 

 

Červenec 

 

           15,9 

 

4,9 

17,5 

 

8,1 

            12,8 

 

             4,0 

Srpen - - - 
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g. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

 
Škola má písemně vytvořený vlastní preventivní program školy na základě sledování výskytu 
rizikového chování na škole a šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém 
školním roce.  Na třídnických hodinách se řeší vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, 
řešení problémů mezi žáky), pravidla a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro 
třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků), aktivity a programy 
specifické prevence pro různé typy rizikového chování. 
Preventivní program školy je vypracován školním metodikem prevence na základě analýz 
aktuální situace a sledování výskytu rizikového chování ve škole.  
Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily preventivní programy ve spolupráci s PPPP (Bc. 
Velička), kterých se zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku v celkové dotaci 11 hodin a byly zaměřeny 
na témata: 

 prevence šikany a projevů agrese 

 prevence kyberšikany 

 prevence rizikového sexuálního chování 

 prevence užívání tabáku 

 prevence užívání alkoholu 

 prevence užívání dalších návykových látek 

 prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti /hazard, počítačové hry apod./ 

 prevence poruch příjmu potravy 
 

Škola také spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence. 
Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. 
U většiny žáků bylo chování během školního roku velmi dobré. V jarních měsících bylo 
vedením školy provedeno zjišťování klimatu jednotlivých tříd (4. – 9. ročník), aby mohlo po 
covidovém období dojít k přesnému zacílení prevence. Bylo provedeno i zjišťování klimatu 
školy (rodiče, pedagogové ZŠ, pedagogové MŠ, žáci 4. – 9. ročníku).  
Výčet výchovných opatření je uveden v předcházejících tabulkách. 
 
 

Podpůrná opatření  
(k 30.9.2021) 

Počet žáků 

PO 1. stupeň – škola, PPP 1 

PO 2. stupeň - přiznané PPP 15 

PO 3. stupeň - přiznané SPC 3 

PO 4. stupeň - přiznané SPC 1 

PO 5. stupeň - přiznané SPC 1 

Celkový počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

21 (z toho 18 žáků dle § 16) 

Individuální vzdělávací plán 6 

Skupinová práce ŠSP /nápravy, 
reedukační a podpůrné skupiny/ 

11 PSPP skupinově 

 
PPP - pedagogicko–psychologická poradna 
SPC - speciální pedagogické centrum 
PLPP - plán pedagogické podpory 
PSPP - předmět speciální pedagogické péče 
PO - podpůrné opatření 
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VPUCH - vývojové poruchy učení a chování 
ŠSP – školní speciální pedagog 
 
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální 
pedagog, jehož činnost je hrazena z Operačního programu vývoj, výzkum a vzdělávání / OP 
VVV / - podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování tzv. Šablony III. 
Speciální pedagog vykonává činnosti diagnostické, depistážní, poradenské, intervenční, 
metodické, vzdělávací a velmi přispěl ke zkvalitnění péče o žáky s vývojovými poruchami 
učení a chování. Koordinoval spolupráci s odbornými pracovišti / PPP a SPC /, metodicky vedl 
asistenta pedagoga a vedl předměty speciální pedagogické péče.  
 
Škola spolupracovala s PPP v Ostravě-Porubě a SPC v Ostravě-Zábřehu a Frýdku-Místku. 
Speciální pedagog pracoval  s žáky v hodinách PSPP a byl nápomocen pedagogům při práci 
s těmito dětmi. 
Vzhledem k situaci na Ukrajině nastoupili do naší školy 2 žáci s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy. Na jejich začlenění do kolektivu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, 
zvláště třídní učitelé a učitel českého jazyka na II. stupni. Bylo využito i doučování NPO. Práce 
s nadanými žáky spočívala hlavně v účasti na soutěžích matematických (se skvělými 
výsledky) a účastí v projektu GEOKRPOL 2022. 
. 

 
Geokrpol 2022 – práce s talentovanými žáky – projekt byl podpořen z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti vzdělávání a talentmanagementu. 
 
Mateřská škola 
Od roku 2020 je zpracován Minimální preventivní program, který je rozpracován v jednotlivých 
třídách a plněn v rámci třídních vzdělávacích plánů. Týká se zdravého životního stylu, 
prevence šikany, kriminality a prevence závislostí. Každý rok zařazujeme program projektu 
Zdraví dětem, s tématem prevence vzniku poruch příjmu potravy. Ve školním roce 2021/2022 
jsme vycházeli z momentálních potřeb mateřské školy. Ve třídě s nejmladšími dětmi pracovala 
chůva. Ve škole působil i asistent pedagoga, který napomáhal pedagogům v uplatňování 
podpůrných opatření dítěte.  
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h. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a odborného 

rozvoje nepedagogických pracovníků 

 
Název kurzu počet 

zúčastněných 

Není hra jako hra aneb jak oživit hodiny matematiky (webinář) 1 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a 
programování pro 2. stupeň 

1 

Workshop nová Informatika 1 

Digitální kompetence učitele neinformatických předmětů a jejich 
rozvoj – 32 h 

12 

Revize RVP ZV – Startovací balíček, Práce s daty, základy 
informatiky 1. stupeň 

2 

Hry v hodinách matematiky 1 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP 1 

Corinth - využití 3D modelů v přírodních vědách 1 

Tvořivá škola – Prvouka 1. a 2. třída 1 

Organizace přijímacího řízení na SŠ a jednotné přijímací řízení 1 

Podpora dětí s náročným chováním 2 

Tvořivá škola – ČJ činnostně 1 

Použití metod RWCT v hodinách matematiky 1 

Začínáme s výukou češtiny jako druhého jazyka 1 

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické 
informace 

1 

Digitální kompetence ve VV 1 

Informační systémy pro 1. stupeň ZŠ 1 

Integrace žáka s OMJ v kolektivu 1 

Ovron - zápisy 2 

Práce s dítětem s náročným chováním 1 

Jak vytvořit školní /třídní/ projekt v mateřské škole 1 

Grafomotorika a vše, co k ní patří 1 

Rozvoj řeči v předškolním zařízení 1 
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i. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Prezentace školy probíhá prostřednictvím webových stránek, facebookové stránky a 
v neposlední řadě i pravidelnými příspěvky do místního časopisu Krasničan. Každý způsob 
plní svou funkci – webové stránky slouží k poskytování základních informací, časopis 
Krasničan informuje o akcích, které ve škole proběhly, a stránka facebooková informuje o 
nejaktuálnějších nebo právě probíhajících akcích.  
 
Geokrpol 2022 - Talentmananagement 
Naše škola získala peněžní prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti 
vzdělávání a talentmanagementu. Program probíhal od února do června. Ve spolupráci 
s Mensou České republiky byli žáci druhého stupně otestováni a ti nejlepší se zapojili do 
programu s názvem GeoKrpol 2022. Během tří kol si vyzkoušeli orientaci v Krásném Poli, kde 
pomocí nápověd získávali cenné body do soutěže. Jedno z kol proběhlo na Přírodovědecké 
fakultě Ostravské Univerzity, kde měli možnost vyzkoušet si práci se specializovanými přístroji. 
Závěrečné kolo proběhlo v budově školy jako Escape Game, kde bylo cílem se co nejrychleji 
dostat z uzamčené třídy a budovy školy. Všechny čtyři týmy podaly skvělé výkony, všichni žáci 
byli oceněni a celý program si velmi užili.  
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Ozdravný pobyt 
V únoru se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili již tradičního ozdravného pobytu na Rejvízu. 
Jeho začátek i průběh ovlivnila epidemiologická situace, ale nakonec se podařilo téměř všem 
dětem zúčastnit se. Součástí dopoledního programu byla vždy výuka a následná vycházka 
v okolí, odpoledne strávené opět na čerstvém vzduchu bylo tematicky zaměřeno na cestu 
kolem světa. Děti plnily úkoly, hrály hry a za odměnu si vždy večer mohly zakoupit lístek do 
další destinace. Dva týdny utekly jako voda, všem dětem se na horách líbilo a velmi rády by si 
pobyt zopakovaly.  

  
Realizace ozdravného pobytu byla podpořena financováním z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. 
 
Přístavba školy 
Celým školním rokem nás provázel čilý ruch z nové přístavby. Komplikace s tím spojené byly 
kompenzovány pěknými novými prostory, které budou připraveny v celém svém lesku 1. září, 
tedy na nový školní rok. 
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Matematický klokan 
Tradiční matematické klání s názvem Matematický klokan proběhlo během měsíce března a 
někteří úspěšní řešitelé dokonce atakovali plný počet bodů. Zúčastnili se žáci prvního i 
druhého stupně a nutno podotknout, že úspěšných řešitelů nebylo zrovna málo. 
 
Velikonoce 
V době předvelikonoční se děti navštěvující školní družinu postaraly o pěknou výzdobu dolního 
respiria. Jejich veselí barevní zajíčci navodili tu správnou velikonoční atmosféru.  

 
 
Ukliďme Česko 
Koncem dubna se žáci naší školy, konkrétně druhého stupně, aktivně zapojili do akce Ukliďme 
Česko. Bylo to poprvé, určitě ne naposled, kdy ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava – 
Krásné Pole uklidili části obce kolem dálnice a silnice směrem k hvězdárně. Akce byla 
společně zakončena u hasičárny, kde si všichni mohli opéct špekáčky a tak se odměnit za 
dobře vykonanou práci. 
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No Backpack Day 
První květnové úterý si naši deváťáci zpestřili ve světě i u nás stále populárnějším No 
Backpack dnem, takže si své školní pomůcky donesli v čemkoliv jiném než v batohu. Zdánlivě 
hlubší smysl probíhající akce je alespoň symbolickou podporou dětí z nejchudších zemí světa, 
které své školní pomůcky musí nosit bez batohů i do několik kilometrů vzdálených škol každý 
den pěšky. 
 

  
 
Dějepisná exkurze Praha 
Opět každoroční akce, která je zaměřena na kulturní pamětihodnosti našeho hlavního města, 
proběhla letos v květnu a zúčastnila se jí sedmá třída. Okruh Prahou s návštěvou Vyšehradu, 
Petřína, Staroměstského náměstí, Václavského náměstí, Pražského hradu včetně 
Vladislavského sálu a Zlaté uličky s poutavým vyprávěním pana ředitele zaujal i ty největší 
zarputilce a setkal se s velmi kladnou odezvou. Rovněž jízda vlakem, metrem, lodí a tramvají 
poskytla milovníkům prostředků hromadné dopravy opravdový adrenalinový zážitek.  
 

 
 
Učitel včelař ve škole 
Naše škola se může pochlubit panem učitelem, který svůj volný čas, kromě jiného, věnuje 
včelařství. Pro děti z druhých tříd si připravil poutavou besedu o výrobě medu, vosku či 
propolisu. A děti už velmi dobře ví, proč se říká být pilný jako včelka. 
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Školní výlety  
Nedílnou součástí konce školního roku jsou školní výlety. Naši žáci se podívali do Šterberka, 
Tošovic, ZOO Lešná, někteří dokonce vzali útokem trampolíny, v rožnovském kempu, našli 
ukrytý poklad nebo probádali všechna zákoutí ve Valašské dědině. 
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Dětský den  
Oslava Mezinárodního dne dětí proběhla v mírném předstihu, ale určitě to nikomu nevadilo. 
První stupeň strávil slunečné dopoledne v areálu Skalka a děti druhého stupně navštívily areál 
Librosu Ostrava. Zde byl připraven velice zajímavý program - driftování v autech, ukázka práce 
psovodů, Policie ČR nebo třeba Tatrovky v akci. Organizace programu byla skvělá, zážitky 
nepřekonatelné. 
 

 
 
Chorvatsko 
Letos se konečně dočkali. Žáci osmé a deváté třídy vyrazili směr Promajna, Chorvatsko. Cesta 
dlouhá, ale ten cíl byl takovým lákadlem, že uběhla strašně rychle. Rodiče byli pravidelně 
informováni hlavně obrazem o tom, co se děje. Program byl bohatý – výlet lodí na ostrovy Brač 
a Hvar, mezinárodní fotbalový turnaj se školou v Bašce Vodě, dobrovolný výstup na vrchol 
Umac, rafty na řece Cetině, diskotéka a spousta sluníčka, mořského vzduchu a vody. A 
samozřejmě ranní rozběhy s panem ředitelem. 
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Badatelský svět 
I žáci 6. a 7. tříd se letos v červnu dostali k vodě. A to v rámci vzdělávacího projektu Badatelský 
svět 2022 realizovaného ve spolupráci ostravských středisek volného času a domu dětí a 
mládeže, který proběhl u Pustkoveckého rybníka. 
 

  
 
Ostravské sportovní hry 
V červnu proběhlo vyhlášení výsledků Ostravských sportovních her, kterých se naše škola 
účastnila po celý školní rok. Situace nebyla moc lehká, protože ve škole probíhaly stavební 
úpravy a tělocvična byla tudíž mimo provoz. Nicméně, všechny disciplíny napříč ročníky byly 
splněny a Základní škola Krásné Pole obsadila krásné 2. místo. Hlavní cenou byl dárková 
poukaz v hodnotě 10 000,- Kč na nákup tělocvičných pomůcek a potřeb. Určitě se zase 
zapojíme. 
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Otevření přístavby 
Červen se hemžil akcemi, ale jedna z nich byla netrpělivě očekávána, a to slavnostní otevření 
nové přístavby. Slavnostního otevření se účastnili starosta MO Krásné Pole Tomáš Výtisk, 
paní místostarostka Zdeňka Klásková, ředitel školy Martin Václavek spolu s milými hosty paní 
náměstkyní primátora Ostravy pro školství a sport Andreou Hoffmannovou, panem náměstkem 
Zbyňkem Pražákem a vedoucí odboru školství a sportu Sylvou Sládečkovou. Výuka v nových 
prostorách začne v novém školním roce.   
 

 
 
Šikulové 
Ke konci června se 5 našich šikovných šikulů (z každého ročníku prvního stupně jeden) 
zúčastnilo soutěže v rámci nového formátu pořadu České televize Šikulové. Ve studiu vyrobili 
hřiště v Krásném Poli a vyhráli na celé čáře. A o tom, že se jim skutečně povedlo, se mohli 
přesvědčit i všichni spolužáci, protože vítězný výrobek byl vystaven ve škole. 
 

   
 
 
 

https://www.facebook.com/martin.vaclavek1?__cft__%5b0%5d=AZVhsEFjH4xjHM9LS0KiGgbLp1Y1IgQ3QCIFR9IkF3ODHbaKEm3Mc3v6Tw5U4J_mi5q3rAn-HfSDwOu537rCyVdjDw0saftGfH5Yro6lm3kVvk4hOXCkueTf0nNgb_1uNLBCfDg1iSV8JhHMZsOsPaJj1M8pAPBP8tblVtBPP8hmhmL2OHq7IDv6IQOKGjzmqMkbVV5wrPWsMkKqVRD_7JZl&__tn__=-%5dK-R
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Zakončení školního roku 
Tak jako každý rok, ani letos to nebylo jinak. 30. červen byl posledním dnem, kdy žáci deváté 
třídy překročili práh naší školy a slavnostně se rozloučili se všemi svými mladšími kamarády, 
spolužáky a učiteli. Po dvou letech se rozloučení vrátilo do své původní podoby a všichni žáci 
školy měli možnost zhlédnout závěrečný program. 
 

   
 

 
Prezentace na veřejnosti – zpravodaj Krasničan – mateřská škola, základní škola 
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j. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
Neproběhla inspekční činnost Českou školní inspekcí. 
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k. Základní údaje o hospodaření školy 
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Závěr: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 14. 10. 2022. 


