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a) Základní údaje o škole 

 

 
Název školy Základní škola a Mateřská škola 

Ostrava – Krásné Pole, Družební 336,  

příspěvková organizace  

Adresa školy Družební 336, Ostrava – Krásné Pole 

725 26 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČO 710 050 81 

DIČ CZ 710 050 81 

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 

Ředitelka – statutární zástupce RNDr. Věra Havelková 

Statutární zástupce ředitelky Mgr. Ludmila Tuhovčáková 

kontakty www.zskrasnepole.cz 

zskrasnepole@seznam.cz 

59 694 20 94 

Fax. 59 694 20 94 

Školská rada Zřízena – 19. 9. 2005 

Počet členů 6 

Zařazení do sítě škol Změna k 1. 1. 2003 

Odloučené pracoviště 

Mateřská škola 

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 

  

http://www.zskrasnepole.cz/
mailto:zskrasnepole@seznam.cz
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b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
 

 

Škola sdružuje Cílová kapacita  Stav k 1. 9. 2015 

Základní škola 

79-01-C/01 

Studium denní 

270 252 

Školní družina 88 77 

Školní jídelna 350 320 

Mateřská škola 84 84 

Výdejna - ŠJ 84 84 

 

Vzdělávací programy 

 

Ročníky název 

1. – 9. ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platný  

od 1. 9. 2013 

l. – 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání platný 

od 1. 9. 2011 

Školní družina ŠVP pro školní družinu platný 

od 1. 9. 2007 
 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 

Statistické údaje pro školní rok 2015/2016 

 

Počet tříd ZŠ            Počet žáků 

 

Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga    

12 252 21 15,27 
 

 

Počet tříd MŠ Počet dětí Počet dětí na l třídu Počet dětí na 1 pedagoga 

3 84 28 14 

 

Počet tříd ŠD Počet dětí Počet dětí na l 

oddělení 

Počet dětí na 1 pedagoga 

3 77 25,66 25,66 
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Základní škola poskytuje vzdělání základní v rozsahu stanoveném Standardem 

základního vzdělání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy 

rozvíjet také osobnost žáka. Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má škola 

zpracován Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se zvýšenou 

pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá 

škola. Výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím 

jazykem je jazyk německý vyučovaný od 8. ročníku. 

 

Mateřská škola „PERLIČKA“ pracuje podle Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, se zaměřením na ekologickou výchovu, 

zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího 

procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. 

 

Školní družina pracuje podle Školního programu pro ŠD. 

 

 

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 

 

Vybavení základní školy: 

 

12 kmenových tříd  

1 hřiště – tartanový povrch 

1 tělocvična 

1 žákovská knihovna 

1 učitelská knihovna 
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Odborné učebny: 

 

pro fyziku, chemii a biologii / slouží zároveň jako kmenová třída / 

jazyková laboratoř s Robotelem 

cvičná kuchyně / slouží zároveň jako kmenová třída / 

počítačová učebna - 24 žákovských PC a 1 učitelský PC + server 

mobilní počítačová učebna – 31 notebooků + hlasovací zařízení 

interaktivní tabule, počítače a dataprojektory ve všech kmenových třídách + 

speciálních učebnách  

žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 

 

Pracovní činnosti:   školní zahrada 

Výchova mimo vyučování: školní družina - herna 

Předškolní výchova:  realizována v samostatné budově MŠ 

Školní stravování:   školní jídelna  

Výdejna:    v budově MŠ 

Jiná zařízení:   dětské hřiště v přírodním stylu v areálu školy  

 

Vybavení mateřské školy 

 

3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / 

samostatná jídelna  

počítačové pracoviště 

dětské hřiště u mateřské školy a další mimo areál  

dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 

vybavení tříd – klavír, audiovizuální technika, sportovní nářadí a náčiní, hrací 

koutky, hračky atd.  

 

 

Budova, kde sídlí základní škola a školní družina je v  technicky vyhovujícím 

stavu. 

Posouzením demografického vývoje obyvatel obce Krásné Pole se dá 

předpokládat zvyšování počtu žáků ZŠ, proto byl v létě 2014 zpracován projekt, 

na základě výzvy MŠMT, který nedostatek učeben řeší nadstavbou nad 

spojovací částí mezi školou a tělocvičnou. Tím by se získaly dvě nové učebny.  

Aby byly splněny všechny hygienické podmínky provozu školy, mělo by být 

vybudováno také sociální zařízení, šatny a kabinet. K realizaci takto 

naplánovaného projektu prozatím nedošlo. 

Nedostatek učebních prostor jsme prozatím vyřešili úpravou specializované 

učebny pracovních činností tak, aby v ní mohla probíhat klasická výuka. 

V příštím školním roce počítáme s přestěhováním jednoho oddělení školní 

družiny do těchto prostor. 

Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy.  
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Další velkou investiční akcí byla výstavba tzv. kogenerační jednotky. Do plného 

provozu byla jednotka uvedena v říjnu 2015. Investice do výstavby kogenerační 

jednotky byla cca10 miliónů. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
1) Pedagogové ZŠ, ŠD 

 

Funkce Kvalifikace Aprobace 

ředitelka VŠ CH, BI 

zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ 

učitelka, 
výchovná poradkyně 

VŠ první stupeň 

učitel 
metodik prevence 

VŠ OV, TV 

učitelka 
koordinátorka ŠVP 

VŠ první stupeň 

učitelka 
koordinátorka EVVO 

VŠ M, BI 

učitelka VŠ první stupeň 

učitel VŠ první stupeň 

učitelka VŠ první stupeň 

učitelka VŠ první stupeň 

učitelka VŠ první stupeň 

učitelka VŠ první stupeň 

učitelka VŠ JA, JN 

učitelka VŠ JA 

učitelka VŠ JČ, VV 

učitel VŠ JČ, D 

učitel VŠ Z, INF 

vychovatelka SŠ vychovatelství 

vychovatelka SŠ vychovatelství 

vychovatelka VŠ Z, D 

 

 

2) Pedagogové  MŠ 

 

Funkce Kvalifikace Aprobace 
vedoucí učitelka VŠ učitelka MŠ 

učitelka VŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

asistent pedagoga VŠ asistent pedagoga 
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3) Odborná kvalifikace 

 

Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  97 % 

MŠ 100 % 

ŠD 100 % 

 

 

4) Správní zaměstnanci ZŠ 

 

Pracovní zařazení Počet 

hospodářka 1 

účetní 1 

uklízečka 3 

topič + údržbář / ZŠ + MŠ / 1 

školnice 1 

 

5) Správní zaměstnanci MŠ 

 

Pracovní zařazení Počet  

školnice 1 

uklízečka 1 

výdej stravy 1 

 

6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce 

 

Pracoviště Počet  

ZŠ 1 

MŠ 0 

ŠD 0 

 

 

7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: 

 

Odešli: 
  

Pracoviště Počet - odešli 

ZŠ 2 

MŠ 0 

ŠD 1 
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Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  

ZŠ 1 

MŠ 0 

ŠD 0 

 

 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 

 

Pracoviště Počet - důchodci  

ZŠ 1 

MŠ 1 

ŠD 0 

 

 

9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 

 

Základní škola -  pedagogové:  16,50 

                              ostatní zaměstnanci:   4,50 

                              celkem:   21,00 

 

Mateřská škola -  pedagogové:  6,00 

   asistent pedagoga  0,75 

                              ostatní zaměstnanci: 1,75 

                              celkem:   8,50 

 

Školní družina -  vychovatelky:  2,416 

 

Školní jídelna -  ostatní zaměstnanci: 4,50 

 

Doplňková činnost – ŠJ    1,125 

 

Výdejna -  MŠ     1,00 

 

Celkový počet     38,541 
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d) Výkon státní správy 

 

 
Rozhodnutí ředitelky školy Počet Odvolání 

Přijetí žáků do I. ročníku 26 0 

Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 0 0 

Přijetí žáků do II. – IX. ročníku 4 0 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 24 0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 14 0 

Odklad povinné školní docházky k 31. 5. 2016 6 0 

Dodatečný odklad školní docházky 0 0 

Individuální vzdělávací plán 21 0 

Slovní hodnocení 0 0 

Počet žádostí o dokončení základního vzdělávání 0 0 

Osvobození od úplaty / MŠ, ŠD/ 1 0 

 
 Žáci uvolnění z vyučování jednotlivých předmětů Počet 

Tělesná výchova / plavání / 3 

Tělesná výchova 1 

 

 

Evidované stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho podstoupených jinému orgánu 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 
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Žáci končící povinnou školní docházku 

 

 

Státní školy – obory s maturitou 
Délka studia 

 

Počet přijatých 

žáků 

Informační technologie 4 3 

Gymnázium  4 3  

Obchodní akademie 4 2 

Cestovní ruch 4 1 

Provoz a ekonomika dopravy 4 1 

Optik 4 1 

 

Státní školy – obory s výučním listem 

 

Délka studia 

 

Počet přijatých 

žáků 

Masér 3 1 

Obráběč kovů 3 1 

Zedník 3 1 

 

Soukromé školy – obory s maturitou 

 

Délka studia 

 

Počet přijatých 

žáků 

------ 4 ------ 

   

Soukromé školy – obory bez maturity 

 

Délka studia 

 

Počet přijatých 

žáků 

------ 3 ------ 

 

Víceletá gymnázia 

 

Délka studia 

 

Počet přijatých 

žáků 

Nižší stupeň - Gymnázium 8 8 

Nižší stupeň - Gymnázium 6 0 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP 

 
1. pololetí 

 
ročník počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

 

1.  26 26 0 0 0 

2. A 15 15 0 0 0 

2. B 15 15 0 0 0 

3. A 18 17 1 0 0 

3. B 18 17 1 0 0 

4. A 20 19 1 0 0 

4. B 19 18 1 0 0 

5. 25 20 5 0 0 

6. 30 12 18 0 0 

7. 28 17 11 0 0 

8. 23 11 12 0 0 

9. 14 4 9 1 0 

Celkem 251 191 59 1 0 

 

2. pololetí 

 

ročník počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

 

1.  26 26 0 0 0 

2. A 16 16 0 0 0 

2. B 15 14 1 0 0 

3. A 18 17 1 0 0 

3. B 18 17 1 0 0 

4. A 20 17 3 0 0 

4. B 19 17 2 0 0 

5. 24 18 6 0 0 

6. 30 15 15 0 0 

7. 28 15 13 0 0 

8. 23 10 13 0 0 

9. 14 3 11 0 0 

Celkem 251 185 66 0 0 
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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 

21 91 

 

Výchovná 

opatření 

Počet 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

Napomenutí 

třídního učitele 

19 23 

Důtka třídního 

učitele 

11 8 

Důtka ředitelky 

školy 

3 2 

 

Absence 

Neomluvené hodiny 

1. pololetí 

Počet hodin 0 

Průměr na žáka 0 

 

Neomluvené hodiny 

2. pololetí 

Počet hodin 0 

Průměr na žáka 0 

 

Omluvené hodiny 

1. pololetí 

Počet hodin 8195 

Průměr na žáka 32,39 

 

Omluvené hodiny  

2. pololetí 

Počet hodin 11476 

Průměr na žáka 45,72 
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Učební plán    

    

    

 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 6  

  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 4 4 4 17 2    

  Anglický jazyk 3 3 3 3 12     

  Německý jazyk  0  0 3  3  6 6   

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
4 5 4 4 17     

 Cvičení z matematiky 0 0 0 1 1 3   

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 0 1 1 1 3    

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8     

  Výchova ke zdraví 1 0 1 0 2     

  Volitelné předměty 2 2 2 2 8 8   

  celkem 28 30 32 32 122 24   

          

Komentář k učebnímu plánu 
 

Učení plán byl sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval výchovně vzdělávacím 

záměrům školy a podporoval zdravý vývoj žáků. 

Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v 6. - 9. ročníku.  

 

Nabídku tvoří: 

 Cvičení z JČ 

 Cvičení z M 

 Cvičení z informatiky 

 Sportovní hry 

 Seminář a praktika z přírodovědných předmětů  

 Konverzace v AJ 
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Vývojové poruchy učení a chování 

 

Integrovaní individuálně Na začátku školního roku - 23 

 Na konci školního roku - 21 

Integrovaní skupinově -speciální třída  0 

Integrovaní bez zvýšených finančních 

nároků 

0 

Zdravotně znevýhodnění žáci 0 

Počet hodin individuální výuky 4 skupiny, tj. celkem 4 hodiny týdně 

Počet kontrolních vyšetření na PPP 18 

Počet nových vyšetření na PPP 5 

Počet psychologických vyšetření 0 

Počet kontrolních vyšetření na SCP 1 

 

VPUCH – vývojové poruchy učení a chování 

PPP – Pedagogicko – psychologická poradna 

SPC – Speciální pedagogické centrum 

 

Péče o žáky s  vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané 

 

Výuka i reedukační péče probíhala dle vypracovaných individuálních plánů. 

Reedukační péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným 

vzděláním pro práci s těmito žáky. Ve výuce se pak používají potřeby pro 

integrované žáky, např. speciální čtenářské tabulky, pracovní listy, počítačové 

programy, pomůcky pro rozvoj pozornosti, grafomotoriky a početních představ. 

Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je 

poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro 

VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s PPP, 

SPC a metodikem prevence, zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, aby se 

co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. Vyučující jednotlivých 

předmětů žáky připravují na soutěže a olympiády. 

 

Výuka a výchova k volbě povolání 

 

Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné 

střední školy. Výuka a výchova k volbě povolání je řešena převážně formou 

samostatného celoročního vyučovacího celku v rámci předmětu Pracovní 

činnosti v devátém ročníku, v menší míře je zařazována i do ročníků nižších. 

Žáci se účastnili tradiční besedy k volbě povolání na IPS Úřadu práce v Ostravě. 

Škola také umožňuje propagaci středních škol mezi žáky a jejich rodiči.  

 



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

18 

Výchovné poradenství 

 

Výchovné poradenství vede výchovné poradkyně s požadovaným odborným 

vzděláním. Pro školní rok 2015/16 byly stanoveny v oblasti výchovy stejné 

priority jako loni: posilovat tolerantní jednání a chování žáků, sledovat 

vzájemné vztahy žáků a plnění školních povinností. 

V celém průběhu školního roku učitelé řešili mnoho drobných přestupků 

 a problémů. Závažné přestupky byly projednány na ředitelství školy za účasti 

zákonných zástupců, výchovné poradkyně a metodika prevence. 

Zejména na druhém stupni přetrvává problém s přípravou žáků na vyučování, 

s plněním školních povinností. V  oblasti tolerance došlo sice ke zlepšení, ale i 

nadále dochází k incidentům a proto bylo nutné přistoupit k udělení výchovných 

opatření. 

Žáci, kteří se snažili dobře a svědomitě připravovat na výuku, spolupracovat, 

komunikovat a byli tak přínosem pro kolektiv třídy, obdrželi na konci školního 

roku pochvaly. 
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Soutěže a olympiády  

 

Sportovní Počet žáků Umístění 

Vánoční turnaj - volejbal  12 5. 

Turnaj – stolní tenis, školní kolo 16 - 

Turnaj – florbal  25 - 

Florbal- d; obvodní, městské, krajské kolo 7 1., 1., 3. 

Šachy;  přebor ostravských škol jednotlivci 12 4., 5., 8., 9. 

Streethockey - finále 6 12. 

Šachy; okresní přebor družstev 8 3. a 4. 

Dopravní soutěž 170 - 

Otevřená vybíjená 12 - 

Běh olympijského dne 247 - 

Plážový volejbal 10 3 

Ostatní 

Pohádky dětí dětem 30 - 

Pythagoriáda, městské kolo 2 23. 

Matematická olympiáda, městské kolo 1 11. 

Kniha ti sluší 60 2. a 3. 

Děti a myslivost 60 - 

Kvarteto - -  

ZOO Ostrava  20 - 

ZOO Ostrava 24 - 

Recitační soutěž 72 - 

 

Výuka plavání: 

  

Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém 

bazénu SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. 

Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. 

 

Dramatická výchova:  

 

Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. 

Dramatická výchova se zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce, 

rozvíjí tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Směřuje 

žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. 

 

Environmentální výchova: 

Cílem letošního školního roku bylo:  

- začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit 

školy,  
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- vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k životnímu prostředí,  

- ekologizaci provozu a fungování školy jako celku.  

V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. 

Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou VITA, OZO, Rozchodník a další. 

Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi dobrým umístěním 

mezi soutěžícími. Nedílnou součástí práce je trvalé vedení žáků ke třídění 

odpadů, šetření energiemi, vodou a kladnému vztahu k přírodě. Během školního 

roku proběhly dvě sběrové akce a celkem se nasbíralo skoro 21 tun starého 

papíru. Víčka od PET lahvi se sbíraly stále. Výtěžek z prodeje těchto víček 

použili rodiče zdravotně postiženého dítěte z MŠ na jeho lázeňskou péči. 

 

Dopravní výchova: 

 

Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Výuka dopravní výchovy 

čtvrtých tříd probíhala na dopravním hřišti v Ostravě - Přívoze. Na jaře pak 

proběhla zkouška s cílem získat průkaz mladého cyklisty. 

Školního kola dopravní soutěže se účastnily 5. – 9. třídy. 

Z důvodů kolize termínu obvodního kola s velkou celoškolní akcí, jsme se 

obvodního kola neúčastnili. 

 

Prevence požární ochrany: 

 

V rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem se jako každý rok 

účastníme cyklu přednášek a to vždy pro žáky 2. a 6. ročníku s názvem 

„HASÍK“. Na nich se naši žáci seznámí se základními informacemi požár-

ní prevence a hasičskými technikami. Spolupráce s místním Hasičským 

záchranným sborem je na velmi vysoké úrovni. 
 

Školní družina:  

 

V letošním roce bylo přihlášeno 77 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. 

Práce dětí je zaměřena na činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační a příprava 

na vyučování. Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, 

účastní se sportovních turnajů. Žáci vyrábějí dárky pro budoucí prvňáčky. 

Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj 

v piškvorkách, skládání hlavolamu, zkoušky postřehu, paměti a síly, Mistr 

křížovkář, výtvarné soutěže a další. Paní vychovatelky se také věnovaly výuce 

dopravní výchovy – poznávání dopravní značek, bezpečné chování v silničním 

provozu, první pomoci. Oblíbenou činností jsou také ruční práce jako vyšívání, 

pletení, drhání. 

Tvůrčí nadání dětí se projevilo v seriálu psaných a kreslených komiksů. 
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Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky 

připravily spousty zábavných soutěží. 

Květen se nesl v duchu příprav na Malou družinovou akademii, které 

vyvrcholilo malými pěveckými, divadelními a kouzelnickými etudami. Herecké 

nadání uplatnily v dramatizaci muzikálu, příběhů a pantomimě. Velmi oblíbenou 

akcí byla Noc ve školní družině pro prvňáčky. 

Paní vychovatelky dbají na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily 

přátelské vztahy. 

Pokud to počasí jen trochu dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském 

hřišti. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:  
 

Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným 

pro tento školní rok. 

Celý školní rok byl zaměřen na prevenci sociálně - patologických jevů. Žáci 

jsou během celého roku seznamováni s riziky, které vyplývají z užívání, 

přechovávání a distribuce návykových látek, s problémem šikany, závislostmi, 

jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na 

začátku školního roku byli seznámeni, jak postupovat v případě, pokud by se ve 

škole / i mimo ni / setkali se sociálně – patologickými jevy. Byli seznámeni se 

zákazem pořizovat videozáznamy na mobil a jejich umísťováním na sociálních 

sítích. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti 

s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým 

zvláštnostem. 

Žáci 6. - 9. třídy byli začleněni do dlouhodobého preventivního programu  

BUĎ OK. Třídy absolvovaly vzdělávací bloky – Vztahy, Zdravý životní styl, 

AIDS, Drogy, Šikana, Netolismus. Celá problematika sociálně – patologických 

jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak 

do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke 

zdraví. Škola 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. Chování mimo 

školu, nebylo v souladu s předpisy hodnoceno, škola pouze informovala 

zákonné zástupce o skutečnostech, které se dověděla a které neodpovídaly 

zásadám slušného chování. 

Výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. 

Záškoláctví a s tím spojené neomluvené hodiny jsme nemuseli řešit, vyskytly se 

případy poškozování školního majetku, podvod v žákovské knížce, problémem 

bylo i nevhodné chování žáků mezi sebou i k vyučující. V tomto roce nebyl 

udělen žádný snížený stupeň z chování. Výčet výchovných opatření je uveden 

v předcházejících tabulkách. 

 

Rozbor úrazovosti 

 

Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 19 úrazů / 18 ZŠ, 1 MŠ /. Jednalo se 

většinou o drobné úrazy končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy 

byly postupně odškodňovány České pojišťovny, k 31. 8.2016 bylo odškodněno 

pět úrazů v celkové výši 40 150,-Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Název kurzu počet 

zúčastněných 

Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení 1 

Čtení a psaní v 1. třídě - komplexně 1 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 1 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

Slovní úlohy – žádný problém 1 

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ 1 

Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících 1 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 1 

Žák s vývojovou dysfázií na běžné základní škole 1 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 1 

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ 1 

Společné vzdělávání – inkluze v hodinách angličtiny 1 

Oxford Professional Development – Teaching English 1 

Jak efektivně vytvořit IVP 1 

Reedukace 1 

Teachers conference NJ a AJ 1 

ČJ činnostně v 1. ročníku 1 

Inkluze v hodinách AJ - OuP 1 

Metodická poradna k ICT (příprava projektu šablon) 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola slaví 55. - výročí 

 

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 v 15,55h  jsme ve škole spustili oslavy 55. výročí 

otevření nové školní budovy v Krásném Poli. Po vystoupení pěveckého sboru 

a po videoprojekci, ve které se představila celá škola, měli rodiče a hosté 

možnost nahlédnout do jednotlivých tříd, ve kterých probíhala zkrácená výuka 

jednotlivých předmětů a rodiče tak měli možnost vidět své děti přímo ve výuce. 

Akce se podařila na výbornou a ze všech stran jsme slyšeli slova chvály. 

 

Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii 

 

Termín: 23. – 29. 11. 2015 

Počet žáků – 30 

Pedagogický dozor – 3 

Doprava – autobus, trajekt 

Místo ubytování – Oxford, hostitelské rodiny 

Program – dopoledne  - výuka angličtiny v Community Centre v Kiln Lane 

Navštívená místa: 

Londýn - Greenwichský park – nultý poledník, muzeum námořnictva 

Tower Bridge, Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, 

prohlídka budovy parlamentu – jednání dolní komory 

Warwick - středověký hrad rodů Grevillů 

Stratford nad Avonou – rodiště Williama Shakespeara 

Winchestr – hrad krále Artuše 

Stonehenge – komplex menhirů na Salisburské pláni 

Oxford – Story Museum, Christ Church College / místo natáčení Harryho 

Pottera /  

Hodnocení: Jazykově vzdělávací pobyt v Oxfordu přispěl k rozvoji 

komunikačních dovedností v angličtině a orientaci v běžných životních situacích 

v cizí zemi.  Žáci měli možnost seznámit se s životním stylem britské rodiny. 

Celý pobyt hodnotím velmi kladně. 

 

Týdenní kurz anglického jazyky 

 

Již potřetí proběhl na naší škole týdenní intenzivní kurz anglického jazyka. V 

týdnu od 7. do 11. března si žáci mohli procvičit, zdokonalit a upevnit znalost 

angličtiny s rodilým mluvčím, tentokráte z New Yorku. Byl velmi spokojený, 

žáky chválil a chválou nešetřili ani oni. Po třiceti hodinách angličtiny za týden 

by se zdálo, že toho budou všichni mít plné zuby, ale nestalo se. Hodiny byly 

atraktivní, obohacené o spoustu her a zábavy, na kterou moc času v běžných 

hodinách nezbývá. Mohu tedy říci, že kurz byl opět velmi úspěšný a my se 
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budeme těšit na další spolupráci s agenturou Talktalk, která nám lektory 

zajišťuje. 

 

Loučení se slabikářem 

 

Ve čtvrtek odpoledne 23. 6. 2016 byli žáci 1. tříd i jejich rodiče pozváni, aby se 

společně rozloučili s prvním rokem ve škole. Toto rozlučkové odpoledne 

nazvané Loučení se Slabikářem je příležitostí pro rodiče, aby viděli své děti ve 

školním prostředí, v různých situacích navozených učitelem, aby pozorovali, co 

všechno za 1. školní rok zvládly a hlavně, aby si toto odpoledne společně užili. 

Děti s radostí ukázaly nejen své čtenářské dovednosti, ale i další vědomosti, 

vzájemnou spolupráci ve třídě i odvahu předvést něco sám za sebe a jejich 

výkony byly odměňovány potleskem jejich rodičů a prarodičů. Svou chvilku 

slávy si každý prvňáček prožil při udělování certifikátů mladého čtenáře. Radost 

a úsměvy na tvářích přítomných při závěrečném pohoštění připravených rodiči 

svědčily o příjemně prožitém společném odpoledni ve škole.  

 

Exkurze  - Praha 

 

V květnu se nám podařilo získat možnost navštívit veřejnosti nepřístupné 

prostory Pražského hradu, které nebývají přístupné ani při dnech otevřených 

dveří. Když už jsme byli v Praze, prohlédli jsme si i místo v Resslově ulici, kde 

se skrývali parašutisté po atentátu na Heydricha. Na Pražském hradě jsme 

navštívili části bytu prezidenta Masaryka, kinosál a přilehlé salóny. 

 

Přebor žáků ostravských škol v šachu. 

 

V rámci mezinárodního šachového turnaje Ostravský koník se i letos 

uskutečnil Přebor žáků ostravských škol jednotlivců v šachu. Nejlepšího 

výsledku dosáhl žák z 2. třídy, který ve své kategorii těch nejmladších obsadil 

4. místo se stejným bodovým ziskem jako hráč na 3. místě a rozhodovala tak 

pomocná kritéria. V konkurenci téměř 30 hráčů krásný úspěch. Více zástupců 

jsme měli v kategorii 3. až 5. tříd. V ní bojovalo 57 hráčů a v první desítce se 

umístili hned 3 naši žáci. Velká gratulace všem. 

 

Otevřená vybíjená pátých tříd 

Ve středu 3. února proběhlo v Plesné finále ve vybíjené obvodu Ostrava –

Poruba, kterého se zúčastnilo 18 týmů. Žáci naši školy předvedli kromě výbor-

ných sportovních výkonů také perfektní týmovou spolupráci a sportovní chová-

ní. Obsadili krásné 3. místo. 
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Krajské kolo ve florbalu dívek 

Po velkém úspěchu našich děvčat v okresním kole ve florbalu děvčat 6. –

 7. tříd, kde děvčata vyhrála turnaj pro celou Ostravu, se zúčastnila turnaje, po-

řádaný pro celý Moravskoslezský kraj. Na turnaji se utkala družstva z Opavy, 

Havířova, Kopřivnice, Frýdku – Místku a naše družstvo z Krásného Pole. 
Děvčata opět hrála skvěle a skončila na krásném 3. místě. 

Streethockey 

V dubnu. 2016 se uskutečnilo velké finále ve streethokeji ve sportovní hale 

Dubina. Do finále postoupilo 64 družstev ze základních škol z Moravskoslez-

ského a Olomouckého kraje. Také naše škola do tohoto finále postoupila. Turnaj 

se hrál vyřazovacím způsobem. Postoupili jsme mezi posledních 32 družstev, 

pak mezi 16 družstev a pak už jsme prohráli s velmi silným soupeřem. Tímto 

zápasem pro nás turnaj skončil, ale i tak považuji za velký úspěch postoupit me-

zi posledních 16 družstev, což je náš zatím historicky nejlepší výsledek na tomto 

turnaji.  

Kvarteto 

Ve čtvrtek 3. 12. se uskutečnilo finále vědomostní soutěže Kvarteta. Zúčastnili 

se žáci páté třídy. První kolo se konalo na ZŠ PORG v Ostravě -Vítkovicích. 

Testovací úkoly žáci vypracovávali samostatně. Prvních 8 škol postoupilo do 

finále. Naše 5. třída obsadila 6. místo. Druhé kolo se konalo na Janáčkově kon-

zervatoři. V tomto kole se už pracovalo v týmech. ZŠ Krásné Pole vybojovala 

krásné 5. místo. 

Projektový den LES 

V pátek 4. března 2016 na naší škole proběhl projektový den s názvem Les. 

Žáci byli rozděleni do malých skupinek. Plnili úkoly z českého jazyka, matema-

tiky a přírodopisu. Praktické dovednosti si ověřili v tělocvičně a v družině. Pro-

váděli pokusy a vyhledávali informace na internetu. Za splněné úkoly dostávali 

body, které pak rozhodly o pořadí. Učitelům pomáhali žáci 9. třídy. Žáci vítěz-

ných skupin obdrželi diplom a jedničku z přírodopisu. 

Spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem 

 

Již tradičně žáci deváté třídy připravili pod vedením paní učitelky vánoční 

divadelní vystoupení v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. 

Finanční dar ve výši 1000,- Kč byl použit na nákup pomůcek a hraček pro 

zdravotně postižené děti. 

 



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

27 

Máme rádi zvířata 

 

Jeden den v říjnu se dolní respirium promění v chovatelskou stanici. Žáci si 

přinesou svoje domácí mazlíčky – želvy, králíčky, hady, strašilky, kočičky 

andulky atd. V krátkých výstupech informují o vlastnostech a charakteristikách 

svých miláčků, jak se o ně starají a co mají rádi k snědku. Milá akce a mezi 

dětmi velmi oblíbená. 

 

Drakiáda 

 

V říjnu se uskutečnila tradiční školní drakiáda, které se zúčastnily děti 1. stupně 

naší školy. Díky příznivému počasí se nad polem za školou vzneslo velké 

množství velkých, malých, barevných draků. Za každou třídu byl vyhodnocen 

drak TULÁK, AKROBAT a KRASAVEC. Na závěr děti dostaly sladkou 

odměnu. 

 

Běh olympijského dne 

 

Byl krásný červnový den 2016, celá naše škola se zapojila do běhu, který je 

součásti Olympijského dne. Mladší žáci museli prokázat svoje běžecké 

schopnosti na trasách 60m a 100m, starší žáky čekala trasa 1 000m. Protože se 

v areálu školy nenachází žádné vhodné sportoviště, závody se uskutečnily na 

cyklostezce. Sportovní nadšení bylo veliké, radost z vybojovaných cen také. 

Běh je součástí Olympijského dne, který připomíná vznik novodobého 

olympijského hnutí. Olympijský den se slaví od roku 1948, běh je jeho součástí 

od roku 1987. 

 

Noc ve školní družině 

 

Poslední květnový čtvrtek se sešlo 19 prvňáčků na akci „Noc v družině". Sraz 

byl v podvečer, pelíšky na spaní přichystány a vyrazili na přírodní hřiště, kde 

jsme si zasoutěžili a zahráli hry. Po večerní hygieně jsme se pobavili vydařenou 

pyžamovou přehlídkou. Večerní prohlídka školy s baterkou byla zábavná. Před 

spaním pohádka a potom dříve či později usínání s plyšákem. Spali jsme bez 

problémů, jen ráno bylo živo už okolo 5:00 hodiny - mohli jsme v klidu 

královsky posnídat. Po snídani, kterou připravily maminky a babičky, jsme si 

nachystali aktovky, podívali na pohádku a hurá do školy. Přestože jsme byli 

vyspaní méně než obvykle, všem se nám to líbilo! 
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Archeologická exkurze 

 

Naši sedmáci měli možnost nahlédnout pod pokličku archeologům, kteří 

prováděli průzkum na místě bývalé školky. Dozvěděli se o historii místa, ale 

mohli si i v praxi vyzkoušet, co práce archeologa obnáší a nalézt si některé 

historické "artefakty", které paní archeoložka před naším příchodem na místo 

ukryla. 

 

Soutěžní přehlídka školních divadel 

 

Členové dramatického kroužku se v květnu zúčastnili prvního ročníku Soutěžní 

přehlídky školních divadel, pořádané ZŠ Ostrava - Svinov. Vítězi jsme byli 

protentokrát úplně všichni. Přes trému jsme byli skvělí, náramně jsme si to užili.  

  

Školní výlety 

 

1., 2. A, 2. B třída 

 

V úterý 6. 6. 2015 jsme podnikli s našimi nejmenšími, tedy žáky prvních a 

druhých tříd, výlet do ZOO Olomouc. ZOO nás nadchla množstvím exotických 

zvířat i možností být jim téměř na dosah. Obdivovali jsme žirafy, zebry, slony, 

opice ..., hladili jsme rejnoky, jezdili jsme na ponících, svezli jsme se vláčkem a 

zařádili si v zábavném dětském parku. Počasí přálo a výlet si děti krásně užily 

. 

3. A, 3. B třída 

 

Ve čtvrtek 2. 6. vyjely třetí ročníky na školní výlet. Navštívili jsme Areál 

Fojtství a Obecnou školu v Kozlovicích a Hrad Hukvaldy. V Obecné škole 

nás čekal pan učitel, kterému je již devadesát let. Jeho vyprávění bylo zajímavé, 

třeťáci ani nedutali. Viděli jsme také obydlí statkáře a šatlavu. V Areálu Fojtství 

ve Valašském pivovaru nám připravili oběd, který dětem chutnal, všechno 

snědly. Po obědě jsme se vydali na Hrad Hukvaldy. Počasí se v odpoledních 

hodinách trošku pokazilo. Nám to náladu nezkazilo, vytáhli jsme připravené 

pláštěnky. Výlet jsme si i přesto všichni užili. 

 

4. A, 4. B, 5. třída 

 

V pátek 10. 6. vyjeli na výlet žáci tříd 4. A, 4. B a 5. třída. Navštívili Rybí 

dům v Chotěbuzi, kde obdivovali nejen obří akvária, ale i překrásnou výzdobu 

v podobě dřevěných soch. Poté se přesunuli do nedalekého Archeoparku, který 

je rekonstrukcí slovanského sídliště. Měli možnost si prohlédnout, jak staří 

Slované žili, jak se oblékali, co jedli i jak a čím bojovali. Na každém stanovišti 

je přivítali v průvodci v dobovém oblečení, kteří pro ně nakonec připravili 
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představení o smrti sv. Václava. Čtvrté ročníky si rozšířily své letos nabyté 

vědomosti o Slovanech a pátá třída si určitě ráda na učivo minulého roku 

zavzpomínala. Počasí bylo na výlet ideální a závěrečná střelba z luku byla 

milým zpestřením. 

 

6. třída 

 

15. června 2016 byli šesťáci na výletě ve sportovním areálu Mosty u 

Jablunkova. V areálu využili bobovou dráhu, trampolíny a další atrakce. 

Nedošlo k žádnému úrazu a výlet byl žáky hodnocen kladně. 

 

7. třída 

 

8. června 2016 se žáci 7. třídy přesunuli vlakem do Vítkova, posléze pěšky na 

farmu Františkův Dvůr, kde měli k dispozici tři hřiště na míčové hry a děti si 

prohlédly i místní chov koní. Pěšky žáci došli k Odře, kde rozdělali oheň a 

opekli si buřty. Následně navštívili poutní místo Maria Skála a odtud se 

přesunuli na nádraží v Heřmánkách a už jenom zpět do Ostravy.  

 

8. třída 

 

Cílem výletu 8. třídy byly Trojanovice, kde v parku Tarzánie absolvovali 

lezecký program, poobědvali v blízké restauraci, následovala krátká procházka 

k lanovce a odjezd autobusem a následně vlakem zpět do Ostravy. 

 

9. třída 

Termín: 6. – 10. 6. 2016 

Penzión Balon Centrum – Břestek u |Buchlovic byl cílem sportovního kurzu 

9. třídy. Program byl opravdu bohatý a i fyzicky náročný. Pan učitel připravil 

vhodné cyklistické trasy, došlo i na návštěvu bazénu, týmové hry. Na kurzu byly 

dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. Celý pobyt se obešel bez zranění. 

 

Zájmové kroužky: 

 

matematický, pěvecký, redakční, rozhlasový, pohybové hry, florbal, volejbal, 

šachový, umělec, školní televize, literární. 

 

Sběrová činnost:  

Škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádala tradiční podzimní a jarní sběr 

papíru. Starého papíru se sesbíralo cca 20 tun. Výtěžek sloužil k nákupu 

kopírovacího papíru a odměn žákům za soutěže a jako příspěvek na školní 

výlety.   
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Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole 

 

účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku 

Mikulášská nadílka  

Dětský maškarní ples  

spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí  

odměny vycházejícím žákům ZŠ a dětem MŠ 

příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty 

pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd 

pomoc při organizování školních akcí 
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PROJEKTOVÉ DNY A VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ AKCE  
 

Název Datum Forma 

Slavnostní zahájení školního roku září celoškolní 

AJAX - policie  2. třídy 

Sběr starého papíru  celoškolní 

Policie ČR - besedy  1., 2. A, B, 5. tř. 

Preventivní program městské policie říjen 1. – 9. třída 

Máme rádi zvířata  celoškolní 

Drakiáda  1. stupeň 

AJAX - policie  2. třídy 

Dramatická výchova   5. třída 

Divadlo loutek – Láska s červeným nosem  3., 4. třídy 

ZOO – soutěž družstev listopad 6., 7. třída 

Dopravní výchova na dopravním hřišti  4. A, B  

SCIO – srovnávací testy  9. třída 

AJAX - policie  2. třídy 

Kvarteto – soutěž škol  5. třída 

Dopravní výchova  4. A, B 

Vědomostní soutěž škol - Svinov  3. A, B 

Velká Británie - jazykový pobyt, Oxford  7. – 9. 

Knihovna  1., 2. A, B 

Kvarteto – soutěž škol, finále prosinec 5. třída 

Svět techniky – Dobrodružná výprava  1. třída 

Svět techniky – Dopravní prostředky  2. A, B 

Svět techniky – Kamera, klapka, akce  6., 7. třída 

Svět techniky – Fruktální geometrie  9. třída 

Mikulášské dopoledne  celoškolní 

Šachový turnaj  1. stupeň 

AJAX - policie  2. A, B, 3. A, B 

Knihovna  4., 5. třída 

Kino – Konečně doma  1. stupeň 

Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře  9. třída 

Divadlo loutek – Královna koloběžka  1. a 2. třídy 

Bylinkování - EVVO  3. A, B 

Čas vánoční - EVVO  4. A, B 

Vánoční výstava  1. stupeň 

Vánoční turnaj – pink pong  přihlášení žáci 

Natáčení televize Polar leden celoškolní 

Jednodenní LVK –Vaňkův kopec  2. stupeň 

Úřad práce – volba povolání  9. třída 

Dětský maškarní ples  celoškolní 
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Název Datum Forma 

AJAX – policie  2. třídy 

Návštěva MŠ v prvních třídách  1. A, 1. B 

Dramatická výchova  4. B 

Matematická olympiáda – okresní kolo  5. třída 

Rozchodník  - EVVO  6., 7. třída 

Rizika elektronické komunikace  7. třída 

Nebezpečí kyberšikany  8. třída 

Bezpečné sexuální chování v dospívání  9. třída 

Školní kolo pěvecké soutěže  celoškolní 

Plavání únor 2., 3. třída 

AJAX – policie  2. třídy 

Knihovna  4. A, B, 3. A, B 

Dramatická výchova  4. A 

Lyžařský kurz na Skalce  ŠD 

Valentýn v AJ (konverzace)  2. A, 2. B, 8., 9.  

Dopravní výchova  3. A, B 

Pěvecký kroužek – vystoupení na radnici   

Školní kolo recitační soutěže  celoškolní 

Knihovna  2. A, B 

Plavání březen 2., 3. třída 

Knihovna  1. třída 

Dramatická výchova  4. A, B 

Projektový den – Les  celoškolní 

Intenzivní kurz AJ s rodilým mluvčím  2. stupeň 

AJAX – policie  2. třídy 

Beseda s panem starostou  Žákovská rada 

Pythagoriáda – krajské kolo  5. třída 

Divadlo loutek -   3., 4. třídy 

ZOO – soutěž družstev duben 6., 7. třída 

AJAX – policie  2. třídy 

Dramatická výchova  4. A, B 

Plavání  2., 3. třídy 

Sběr papíru  celoškolní 

Den Země  4. A, B 

Vědecká show  1. stupeň 

Výuka první pomoci  9. třída 

Matematická olympiáda – okresní kolo  8. třída 

Dramatická výchova  4. B, 5. třída 

Kyberšikana - policie  6. třída 

Návštěva památníku v Hrabyni  8., 9. třída 

Knihovna – nevidomí a slepecký pes   3. A, B 
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Název Datum Forma 

Streethokej - finále  7. třída 

plavání květen 2., 3. třídy 

Škola slaví 55. výročí  celoškolní 

Mezinárodní šachový turnaj Ostravský Koník  šachový kroužek 

AJAX – policie  2. A, B 

Láska ano, děti ještě ne.  9. třída 

Dramatická výchova  4. B, 5. třída 

SCIO  8. třída 

Hasík  2. A, B. 6. 

Beseda „O budoucnosti Ostravy“  8., 9. třída 

Dopravní výchova  4. A, B 

Exkurze Praha – pražský hrad  9., 8. třída 

Knihovna  5., 6. třída 

Přehlídka divadelních souborů ve Svinově  dramatický kr. 

Kyberšikana - policie  7., 8. třída 

Archeologický průzkum  7. třída 

Noc ve školní dužině  ŠD 

Exkurze - Stanice mladých přírodovědců  6., 7. třída 

Kino Klimkovice – Čiperná jízda  1. stupeň 

3D kino Dolní Vítkovice  2. stupeň 

Plavání červen 2., 3. třída 

Školní výlet - Hukvaldy  3. A, B 

Turistický kurz - Břestek  9. třída 

Dramatická výchova  4. B 

Školní výlet – ZOO Olomouc  1., 2. A, B 

Školní výlet - Tarzánie  8. třída 

Školní výlet  7. třída 

Školní výlet - Chotěbuz  4. A, B, 5. třída 

Knihovna  1., 5. třída 

Hasík  2. A, B. 6. 

Šk. výlet - Bobová dráha Mosty u Jablunkova  6. třída 

Loučení se slabikářem  1. třída 

Běh olympijského dne  celoškolní 

EVVO – besedy o odpadech  celoškolní 

Chemie na hradě  7. – 9. třída 

Exkurze - Ostrava  6. třída 

Mimořádné události  celoškolní 

AJAX – policie  2. třídy 

Slavnostní ukončení školního roku  celoškolní 
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Mateřská škola 2015/2016 
 

Ve školním roce 2015/2016 zapsáno 84 dětí. Z toho 39 děvčat, 45 chlapců. 

Kapacita školy byla naplněna na 100%. 

 

Přijato: 24 

Předškolních dětí: 28 

Odklad školní docházky: 5 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ AKCE 

 

ZÁŘÍ  

Radostné dopoledne v MŠ 

Divadlo Smíšek – Jak neuměl Honza do 5 napočítat 

Ukázková hodina AJ /rodiče s dětmi/ 

Společná třídní schůzka 

Dental prevention – přednáška a praktický nácvik ústní hygieny  

Zimní fotografování 

Sběr starého papíru 

 

 

ŘÍJEN 

Divadlo Smíšek – Starosti a radosti hajného Huberta 

Kino Klimkovice - Ovečka Saun 

Výstava domácích mazlíčků v ZŠ  

Uspávání broučků – lampionový průvod  

Výstava drobného zvířectva ČSCH v Krásném Poli 

 

 

 

LISTOPAD 

Návštěva knihovny v KP  - Barevný podzim  

Kouzelník Aleš 

Dílny s předškoláky – Předvánoční čas 

Městská policie Ostrava – Honzíkova cesta /beseda/ 

Vánoční výstava – Dům zahrádkářů /VV kroužek i práce dětí z celé MŠ/ 

Loutkové divadlo Ostrava – Kocour Královna koloběžka 

 

PROSINEC 

Pekelná diskotéka s rodiči 
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Návštěva Mikuláše s čerty a anděly 

Posezení u vánočního stromečku 

Divadlo Smíšek – Zasněžené vánoce 

 

LEDEN 

Divadlo Smíšek – Doktorská pohádka   

Návštěva předškoláků v ZŠ 

Koncert v ZUŠ Polanka – Hudební nástroje  

Zápis do ZŠ 

 

ÚNOR 

Lyžařský kurz 

Masopustní dopoledne 

Loutkové divadlo Ostrava – O blýskavém prasátku  

 

BŘEZEN 

Divadlo Smíšek – Otvírání studánky  

Probouzení broučků 

Velikonoční dílny  

 

DUBEN 

Plavecký kurz 

Divadlo Smíšek – Malá luční pohádka  

Den Země – zábavné dopoledne  

Městská policie Ostrava – Besip /beseda/ 

Zápis do MŠ – Den otevřených dveří 

 

KVĚTEN 

Fotografování tříd   

Besídka – Den matek 

Školní výlet -  U myslivců ve Vřesině 

Hvězdárna  - Čokoládová planeta  

Mezinárodní den dětí  -  Hopsalín  

 

ČERVEN 

Divadlo Smíšek – Pohádkové cestování  

Týdenní indiánská olympiáda  

Návštěva předškoláků ve školní družině a školní jídelně 

Hasičárna v Krásném Poli -  exkurze  

Rozloučení se školáky 
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Spolupráce ZŠ 

 

Školská rada 

Žákovská rada 

Sdružení rodičů 

Český zahrádkářský svaz 

TJ Sokol Krásné Pole 

DTJ Krásné Pole 

Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole 

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole 

Městská knihovna – Krásné Pole 

Městská policie 

ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou 

ZŠ a MŠ v Ostravě – Svinově 

ZŠ a MŠ ve Velké Polomi 

ZŠ v Polance nad Odrou 

 

 

Spolupráce s Městským obvodem Krásné Pole 

 

Spolupráce školy a zřizovatele – SMO – městského obvodu Krásné Pole je 

nadále na velmi vysoké úrovni. Zřizovatel se o svou základní školu a 

mateřskou školu stará příkladně. 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené 

ČŠI 
 

Ve sledovaném období se škola neúčastnila celostátního testování ČSI. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Zpráva o hospodaření ke dni 31. 12. 2015 

 

Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je vzdělávání, 

Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) č. 561/2004 Sb. Základní škola provozuje i činnost doplňkovou. 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, příspěvková organizace (dále jen 

škola) v účetním období 2015 hospodařila s finančními prostředky, které byly 

vytvořeny příjmy v celkové výši 19.596.523,23 Kč ve složení: 
 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje             13.854.000,00  Kč 

Rozvojový program – zvýšení platů pracovníků regionálního školství                     

388.533,00 Kč 

Rozvojový program – zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství  69.898,00 Kč 

Dotace ESF – Zlepši si angličtinu a poznej Anglii             415.290,00  Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole          1.726.450,00  Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků             64.050,00  Kč 

Příspěvek na odpisy                            178.000,00  Kč 

Účelová dotace MMO – správce hřiště                       50.000,00  Kč 

Účelová dotace MMO – Mami, tati, pojď sportovat!                                10.000,00  Kč 

Účelová dotace MMO – Poznáváme svět                          20.000,00  Kč 

 

Ostatní příjmy             2.884.352,23 Kč 

 

Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové prostředky 

použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů zdravotního a sociálního 

pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, 

zákonných odvodů za zaměstnance, na úhradu ostatních neinvestičních výdajů 

v období 1-12/2015. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. 

 

Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy z pronájmu 

nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu školy, příjmy 

z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi především úhrady 

za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za provedené služby (vývoz 

odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení nepedagogických pracovníků, 

ostatní služby nevýrobní povahy atd.), úhrady na opravy a údržbu, revize, 

úhrady bankovních poplatků na běžném účtu, úhrada DDHM (např. vybavení 

učebny) a ostatních spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů 

z DHM. 
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Doplňková činnost školy: 

hostinská (obědy cizí strávníci) 

realitní (pronájem nebytových prostor) 

výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). 

Hospodaření školy hlavní a doplňkové činnosti činí 140.277,58 Kč a je 

zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2015. 
Základní škola a Mateřská škola za období roku 2015 vytvořila fond reprodukce 

majetku ve výši 205.882,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku (zařízení ve školní jídelně, interaktivní tabule v ZŠ).  

Stav fondu reprodukce k 31. 12. 2015 je 173,- Kč. Z fondu reprodukce majetku 

byl nařízen odvod ve výši 178.000 Kč. Nekrytí odpisů v roce 2015 činí 27 882 

Kč. Z fondu reprodukce majetku byla zakoupena interaktivní sestava v hodnotě 

115.797 Kč. 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 je 293.316,84 Kč.  

Stav fondu odměn k 31. 12. 2015 je 3.421,00 Kč. 

 

Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a finančních 

výkazů  - Výkaz zisku a ztráty, Rozvahy (Bilance), Přílohy za období 12/2015, 

které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy 

Krásné Pole, příspěvková organizace za rok 2015. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

V tomto školním roce pokračovala spolupráce s partnerskou základní školou  

 ze Zawady – Wodzislavi Sl. / Polsko / 

Spolupráce se odehrávala na úrovni komunikace v anglickém jazyce přes 

SKYPE, e – maily a setkání ředitelství obou škol. Na neformálním setkání byl 

domluven další postup spolupráce a naplánovány akce do dalších let. Partnerská 

škola se v roce 2016 účastnila oslav 55. výročí školy. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživot-

ního vzdělávání 
 

Základní škola není zapojena do těchto projektů. 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

V roce 2015 byla získána z rozpočtu Statutární města Ostravy: 

Účelová dotace na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně 

zpřístupněných pro veřejnost, tj. po ukončení provozu školy ve výši 50 000,-Kč. 

 

Účelová dotace na podporu jednorázových a aktuálních aktivit – „Tvoříme a 

sportujeme“ ve výši 20 000,-Kč. 

 

Účelová dotace na podporu jednorázových a aktuálních aktivit – „Mami, tati, 

pojď sportovat!“ ve výši 10 000,-Kč. 

 

Účelová dotace z ESF- investice do rozvoje vzdělání ve výši 415 290,-Kč na 

realizaci jazykově poznávacího pobytu v Anglii – „Zlepši si angličtinu a poznej 

Anglii“. 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 
Při Základní škole a Mateřské škole odborová organizace nepracuje. 

 

Závěr: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 13. 9. 2016. 

Cíle určené pro školní rok 2015/2016 byly splněny. 
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