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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 

www www.zskrasnepole.cz 

e - mail zskrasnepole@seznam.cz 

Datová schránka edfmf9z 

telefon 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 + 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 

  

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 30. 9. 2016 

Základní škola 

79-01-C/01 

Studium denní 

300 255 

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. 2016 

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

 Barevné perličky 

 platný od  – 1. 9. 2016 

Školní družina ŠVP pro školní družinu platný 

od 1. 9. 2016 
 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 

Statistické údaje pro školní rok 2016/2017 k 30. 9. 216 

 

Počet tříd ZŠ            Počet žáků 

 

Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga    

11 255 23,18 15,93 
 

 

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 

 

  



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

5 

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 - Barevné perličky, 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. 

Obsah ŠVP je koncipován tak, aby vzdělání postihovalo celou osobnost dítěte, 

vycházelo z potřeb dítěte a jeho individuálních schopností. 

 

Školní družina pracuje podle Školního programu pro ŠD a svým obsahem 

plynule navazuje na vzdělávání v základní škole. 

 

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 
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Vybavení základní školy: 

 

11 kmenových tříd  

1 hřiště – tartanový povrch 

1 tělocvična 

1 žákovská knihovna 

1 učitelská knihovna 

Odborné učebny: 

 

pro fyziku, chemii a biologii  

jazyková laboratoř s Robotelem 

cvičná kuchyně / slouží zároveň jako kmenová třída / 

počítačová učebna - 26 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 hřiště v přírodním stylu 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 již létě 2014 zpracován 

projekt, na základě výzvy MŠMT, který nedostatek učeben v našem případě řeší 

nadstavbou nad spojovací částí mezi školou a tělocvičnou. Tím by se získaly 

dvě nové učebny. Aby byly splněny všechny hygienické podmínky provozu 
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školy, mělo by být vybudováno rovněž sociální zařízení, šatny a kabinet. Projekt 

řeší také bezbariérovost. K realizaci takto naplánovaného projektu dojde 

pravděpodobně v době hlavních prázdnin v roce 2019. 

Nedostatek učebních prostor jsme prozatím vyřešili úpravou specializované 

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

 a v odpoledních hodinách činnosti školní družiny. Družina tím získala 

komfortnější prostory pro svou činnost. 

 

Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy, ale 

i moderní zařízení zastarává a stává se poruchové, a proto bylo nutné zakoupit 

nový konvektomat, který usnadní práci a zvýší kvalitu připravovaného jídla. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
1) Pedagogové ZŠ, ŠD 

 

 Funkce Kvalifikace Aprobace 

1. ředitelka VŠ CH, BI 

2. zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ 

3. učitelka, 
výchovná poradkyně 

VŠ první stupeň 

4. učitel 
metodik prevence 

VŠ OV, TV 

5. učitelka 
koordinátorka ŠVP 

VŠ první stupeň 

6. učitelka 
koordinátorka EVVO 

VŠ M, BI 

7. učitelka VŠ první stupeň 

8. učitelka VŠ první stupeň 

9. učitelka VŠ první stupeň 

10. učitelka VŠ první stupeň 

11. učitelka VŠ první stupeň 

12. učitelka VŠ JA, JN 

13 učitelka VŠ JA 

14. učitelka VŠ JČ, VV 

15. učitel VŠ JČ, D 

16. učitel VŠ Z, INF 

17. vychovatelka SŠ vychovatelství 

18. vychovatelka SŠ vychovatelství 

19. vychovatelka SŠ vychovatelství 

 

 

2) Pedagogové  MŠ 

 

Funkce Kvalifikace Aprobace 
vedoucí učitelka VŠ učitelka MŠ 

učitelka VŠ učitelka MŠ 

učitelka VŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

učitelka SPŠ učitelka MŠ 

asistent pedagoga VŠ speciální 

pedagogika 

asistent pedagoga VŠ speciální 

pedagogika 



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

9 

 

3) Odborná kvalifikace 

 

Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  100 % 

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 0 

MŠ 1 

ŠD 1 
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Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  

ZŠ 2 

MŠ 1 

ŠD 2 

 

 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 

 

Pracoviště Počet   

ZŠ 1 

MŠ 0 

ŠD 1 

 

 

9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 

 

Základní škola -  pedagogové:  15,82 

                              ostatní zaměstnanci:   4,50 

                              celkem:   20,32 

 

Mateřská škola -  pedagogové:  6,00 

   asistent pedagoga  1,50 

                              ostatní zaměstnanci: 1,75 

                              celkem:   9,25 

 

Školní družina -  vychovatelky:  2,416 

 

Školní jídelna -  ostatní zaměstnanci: 4,50 

 

Doplňková činnost – ŠJ    1,125 

 

Výdejna -  MŠ     1,00 

 

Celkový počet     37,486 
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d) Výkon státní správy 

 
Rozhodnutí ředitelky školy Počet Odvo-

lání 

Přijetí žáků do I. ročníku 45 0 

Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 0 0 

Přijetí žáků do II. – IX. ročníku 6 0 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 30 0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 11 0 

Odklad povinné školní docházky k 31. 5. 2017 6 0 

Dodatečný odklad školní docházky 0 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 / 2 

Tělesná výchova 0 

 

 

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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Přijímací řízení 
 

Střední školy 
Délka 

studia 
Počet 

Nižší stupeň - Gymnázium  

 
8 2 

Nižší stupeň - Gymnázium  

 
6 1 

Státní školy (obory s maturitou) 

Gymnázium 4 7 

obory ekonomické a administrativní 

Obchodní akademie 

 

4 1 

obory elektro, telekomunikační a výpočetní techniky 
Informační technologie 

 

4 

 
3 

 

obory strojírenské 
Mechanik seřizovač 

 

4 1 

Mechanik seřizovač, mechatronik 

 
4 1 

Silniční doprava 

 
4 1 

obory stavební a geodézie 

Stavebnictví 

 

4 1 

obory právní a veřejnosprávní činnosti 

Ochrana osob a majetku - bezpečnostně právní činnost 

 

4 1 

Sociální činnost, výchovná a humanitární činnost 

Sociální činnost 

 

4 1 

obory gastronomie 

Hotelnictví 

 

4 1 

obory zdravotnické 

Zdravotnický asistent 

 

4 1 

Státní školy (obory bez maturity) 

Obory strojírenské 

Mechanik opravář motorových vozidel 

 

3 2 

Obráběč kovů 

 
3 1 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP 

 
První pololetí 

 
Ročník Počet 

žáků 

V P 

 

5 

 

N 

 

Průměrný 

prospěch 

Absence na žáka 

Omluvená       Neomluvená 

1. 26 26 0 0 0 1,000 30,81 - 

2. 25 25 0 0 0 1,030 25,80 - 

3. 31 27 4 0 0 1,129 38,83 - 

4. A 18 15 3 0 0 1,261 21,39 - 

4. B 16 15 1 0 0 1,238 21,88 - 

5. A 20 20 5 0 0 1,385 27,35 - 

5. B 18 16 2 0 0 1,278 41,06 - 

6. 19 8 11 0 0 1,559 47,21 - 

7. 30 15 15 0 0 1,521 49,13 - 

8. 28 13 15 0 0 1,578 45,21 - 

9. 22 11 11 0 0 1,605 50,59 - 

 

 

Druhé pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

V P 

 

5 

 

N 

 

Průměrný  

prospěch 

Absence na žáka 

Omluvená         Neomluvená 

1.  26 26 0 0 0 1,000 45,92 - 

2.  25 25 0 0 0 1,050 28,56 - 

3.  31 28 3 0 0 1,159 56,25 - 

4. A 18 15 3 0 0 1,250 47,77 - 

4. B 16 14 2 0 0 1,238 33,06 - 

5. A 21 16 5 0 0 1,333 35,80 - 

5. B 18 14 4 0 0 1,289 33,38 - 

6. 19 9 10 0 0 1,579 46,68 - 

7. 30 12 18 0 0 1,552 57,20 - 

8. 28 17 11 0 0 1,560 64,14 - 

9. 22 9 13 0 0 1,901 84,13 - 

 

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 

85 106 

 

Výchovná 

opatření 

Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí 

třídního učitele 

29 22 

Důtka třídního 

učitele 

4 6 

Důtka ředitelky 

školy 

2 4 

 

 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 

Počet hodin 8195 

Průměr na žáka 32,39 

 

Omluvené hodiny - 2. pololetí 

Počet hodin 12646 

Průměr na žáka 49,59 
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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 - 18 

 Na konci školního roku - 20 

Integrovaní skupinově -speciální třída  0 

Zdravotně znevýhodnění žáci 0 

Počet hodin individuální výuky 2 skupiny, tj. celkem 4 hodiny týdně 

Počet kontrolních vyšetření na PPP 7 

Počet nových vyšetření na PPP 2 

Počet psychologických vyšetření 0 

Počet kontrolních vyšetření na SCP 1 

Počet žáků s PLPP 13 

 

VPUCH – vývojové poruchy učení a chování 

PPP – pedagogicko – psychologická poradna 

SPC – speciální pedagogické centrum 

PLPP – plán pedagogické podpory 

 

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.  
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Výchovné poradenství 

 

Výchovné poradenství vede výchovné poradkyně s požadovaným odborným 

vzděláním. Pro školní rok 2016/17 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 

Obvodní kolo – florbal  9 - 

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

Šachy;  přebor ostravských škol jednotlivci 11 3. 

Streethockey - finále 6  

Šachy; okresní přebor družstev 5 3.  

Dopravní soutěž – školní kolo 107 - 

Dopravní soutěž – oblastní kolo 8 3. 

Dopravní soutěž – městské kolo 4  

Ostatní 

Pohádky dětí dětem 80 - 

Přírodovědný Klokan 37 - 

Matematický Klokan 76 - 

Matematický šampionát 4 3. 

Pythagoriáda, městské kolo 6 1., 3. 

Matematická olympiáda, městské kolo 1  

Divadelní přehlídka ZŠ Svinov 6  

ZOO Ostrava  - kategorie I 19 - 

ZOO Ostrava – kategorie II 19 - 

Recitační soutěž – školní kolo 15 - 

Recitační soutěž – obvodní kolo 2 - 

Pěvecká soutěž – školní kolo 15 - 

 

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 byly připraveny speciální 

lekce. 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. 
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Environmentální výchova: 

Cílem letošního školního roku bylo:  

- začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit 

školy,  

- 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 30 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 

V úterý 11. dubna proběhl na naší škole den dopravní výchovy. Žáci si mohli 

ověřit své znalosti nejen formou testů z dopravní výchovy, ale také v znalosti 

v oblasti první pomoci a ověřili si, jak zvládnou jízdu zručnosti na kole. Žáci 

první až čtvrté třídy si ověřili své znalosti formou testů z dopravní výchovy. 

Vyhodnocením testů jsme zjistili, že dopravní výchovu zvládají a dobře se 

připravují na náročnější zkoušky a soutěž v dopravní výchově ve vyšších 

ročnících. Žáci od 5. ročníku se účastnili školního kola dopravní soutěže ve 

dvou kategoriích. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postoupili do obvodního 

kola dopravní soutěže Mladý cyklista 2017, které se konalo dne 28. 4. 2017 na 

ZŠ Ostrava-Svinov. Žáci I. kategorie získali 3. místo a postoupili do městského 

kola. 

 

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 požární 

prevence a hasičskými technikami. Spolupráce s místním Hasičským 

záchranným sborem je na velmi vysoké úrovni. 

 

 

Školní družina:  

 

V letošním roce bylo přihlášeno 78 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, 



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

21 

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. 

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. 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 37 úrazů. Jednalo se většinou o drobná 

poranění končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně 

odškodňovány u České pojišťovny, k 31. 8.2017 bylo odškodněno šest úrazů 

v celkové výši 53 750,-Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Název kurzu počet 

zúčastněných 

WE LIKE ENGLISH I 1 

WE LIKE ENGLISH II. 1 

Metodická poradna pro vedoucí pracovníky škol 1 

Metodická poradna k ICT (Příprava projektu šablon) 2 

Inkluzívní vzdělávání nadaných žáků na ZŠ 1 

Práce s diferencovanou třídou v AJ 1 

Úprava ŠVP v souvislosti s legislativními změnami 1 

Práce s diferencovanou třídou v matematice 1 

Strategie pro práce s dyslektiky 1 

Neklidné dítě ve škole 1 

Hry na rozvoj pozornosti a paměti ZŠ 1 

Školní poradenské pracoviště v praxi 1 

Flétnička v mateřské škole 1 

Hra jako nástroj motivace a inspirace v hodinách VV 1 

Jak se připravit a vést obtížný rozhovor 1 

Metody nácviku předčtenářských a čtenářských dovedností 1 

Metodická poradna pro vedoucí pracovníky MŠ 1 

Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board 1 

Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci 

podpůrných opatření 
1 

Metodická poradna pro vedoucí pracovníky škol 1 

Digitální škola dneška 1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol 1 

Využíti písní, filmů a videa při výuce AJ 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Vánoční jarmark 

 

Na začátku adventního období se tradičně konal Vánoční jarmark. Žáci spolu 

s pedagogy už měsíc předem začali vyrábět vánoční ozdoby a přání, péct 

perníky a cukroví.  Na jarmark se připravovali nejen žáci, ale i rodiče, kteří 

dětem pomáhali s výrobou vánočních předmětů. Maminky napekly sladké 

dobroty a slavnostně nazdobená škola mohla v podvečer přivítat hosty, bylo jich 

tolik, že se ani do školy nemohli vejít. Školní pěvecký sbor se postaral o 

slavnostní zahájení a nádherně dojemnými písněmi navodil vánoční atmosféru. 

Pochvaly a uznání jsme slyšeli ze všech stran. Výtěžek z prodeje Sdružení 

rodičů využilo ve prospěch žáků a školy.  

 

Ozdravný pobyt 

 

Ozdravný pobyt se uskutečnil ve dnech 13. 2. 2017 až 26. 2. 2017 v Penzionu 

Rejvíz. Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 71 žáků (žáci 4. a 5. ročníků) a 

6 pedagogických pracovníků. V dopoledních hodinách probíhala výuka 

pedagogickými pracovníky. V odpoledních a večerních hodinách probíhala 

výuka formou doprovodného programu, který zajišťovali animátoři firmy 

Outdoor & Colours, poskytovatelem programu byla organizace Děti v pohybu, 

z.ú., Ostrava. Téma ozdravného pobytu bylo Cesta kolem Světa. Organizace 

každého dne byla plánována tak, aby se učební aktivity pravidelně střídaly s 

pobyty v přírodě nebo sportovně zaměřenými aktivitami a vždy se přihlíželo k 

aktuálnímu stavu počasí. Žáci byli rozděleni do skupin podle ročníků. Jednotlivé 

aktivity plnili ve skupinách společně. V rámci ozdravného pobytu se uskutečnil 

celodenní výlet na Praděd a navštívili jsme místní muzeum tkalcovny. Dále se 

byli žáci podívat na Mechové jezírko a památník obětem 1. světové války. Na 

ozdravném pobytu se žáci spřátelili s žáky z jiných tříd. Vyzkoušeli si 

dovednosti v různých aktivitách a zapojili se do různorodých činností. Ozdravný 

pobyt se uskutečnil za pomoci finanční dotace z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší zřízeného Statutárním městem Ostrava. 
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Lyžařský kurz 

 

Po dvou letech se opět uskutečnil lyžařský kurz pro sedmou a osmou třídu. 

Probíhal od 21. do 27. ledna v Karlově pod Pradědem, kde na žáky čekala 

bohatá sněhová nadílka. Žáci byli společně se svými instruktory ubytovaní na 

horské chatě Mendelu přímo v Karlově, odkud je dvakrát denně odvážel skibus 

rovnou na sjezdovku. Po dvou dnech lyžování nastal čas na relaxaci, proto jsme 

podnikli výlet do nedalekého Bruntálu do Welness centra na bazén. Dokonalou 

zábavu doplnil závěrečný karneval na sjezdovce. I přes drobná zranění, kterým 

jsme se bohužel nevyhnuli, byl nakonec lyžařský kurz úspěšný i pro úplné 

začátečníky. 

 

Týdenní kurz anglického jazyka  

 

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

týdnu od 13. do 17. března si žáci mohli procvičit, zdokonalit a upevnit znalost 

angličtiny s rodilým mluvčím, tentokráte z Londýna. 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 

budeme těšit na další spolupráci s agenturou Talktalk, která nám lektory 

zajišťuje. 

 

Skokanský víceboj 

 

Žáci ze tří ostravských základních škol Polanka nad Odrou, Svinov a Krásné 

Pole a žáci ze Zawady v Polsku se v úterý 4. dubna 2017 zúčastnili na naší 

škole tradiční soutěže pro žáky 6. tříd s názvem Skokanský víceboj. Jednotlivci 

soutěžili ve čtyřech disciplínách – ve skoku vysokém, hula-hop, přeskoku přes 

švihadlo a trojskoku. Čtyřčlenná družstva chlapců a děvčat soutěžila ve skoku 

vysokém. Celkem soutěžilo 32 žáků, 16 děvčat a 16 chlapců. Z vítězství se 

radovali žáci naší školy, kteří se umístili na 1. místě. Skokanský víceboj byl 

financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava. 
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Pythagoriáda 

Naše škola opět dokázala, že má velice schopné matematiky. Ze školního kola 

matematické Pythagoriády postoupilo do okresního kola, které se konalo 

15. května 2017 na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě -  Porubě, 6 žáků pátých 

tříd. V tomto kole se na prvním místě umístila jedna žákyně s plným počtem 

bodů. Další tři žáci - patřili mezi úspěšné řešitele.  

Moravskoslezský matematický šampionát 

 20. 10. 2016 se na Wichterlově gymnáziu sešlo téměř 250 matematiků, aby 

změřilo své dovednosti. V kategorii ZŠ 9 se v letošním roce utkalo 45 družstev 

(tj. 180 dětí). Soutěžící přijeli z 25 škol z České republiky a Slovenska. Soutěže 

se účastnilo také družstvo žáků 9. třídy naší školy. Umístili se na krásném 

3. místě.  

 

Přebor žáků ostravských škol v šachu. 

 

V rámci mezinárodního šachového turnaje Ostravský koník se každoročně 

uskuteční Přebor žáků ostravských škol v šachu. Naši mladí šachisté 

pravidelně dokazují, že patří mezi nejlepší. Někteří se účastnili poprvé a teprve 

se rozkoukávali, ale všichni mohli být se svými výsledky spokojeni. Nejlepší 

dosáhli i na stupně vítězů. 

 

Obvodní kolo ve florbalu dívek a chlapců 

Dne 13. prosince jsme se zúčastnili s florbalovým družstvem dívek z 9. třídy 

doplněné o hráčku ze 7. třídy obvodního kola porubských základních škol ve 

florbalu. Ve skupině jsme skončili po velmi dobrém výkonu na 2. místě (z 5 

družstev) a postoupili jsme do finále, které se hrálo ve čtvrtek 15. prosince, také 

v Plesné. Finále se zúčastnilo 6 družstev, které postoupily ze tří skupin. Zde 

jsme obsadili po velmi pěkném výkonu 2. místo, kdy jsme prohráli pouze jeden 

zápas se ZŠ Dětská. Společně s touto školou jsme postoupili do celoměstského 

kola turnaje ve florbalu. 

 Dne 8. listopadu jsme se zúčastnili s florbalovým družstvem chlapců z 6. a 

7. třídy, doplněné o hráče z 5. třídy, obvodního kola porubských základních škol 

ve florbalu. Ve skupině jsme skončili po velmi dobrém výkonu na 2. místě (z 5 

družstev) a postoupili jsme do finále, které se hrálo v pondělí 14. listopadu také 

v Plesné. 
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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. 

 

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 6,00 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. 
 

 

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.  

  

 

Loučení se slabikářem 

 

 20. 6. 2017 se svými úspěchy chtěli pochlubit naši nejmladší žáci. Pozvali na 

návštěvu do školy své rodiče, prarodiče i sourozence. Děti zavzpomínaly na své 

čtenářské začátky, kdy se učily první písmena a říkanky, také recitovaly, četly ze 

slabikáře, zpívaly česky i anglicky, odpovídaly na otázky, ale hlavně, loučily se 

se slabikářem, který je po celý školní rok úspěšně provázel. 
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Exkurze - Praha 

 

Dne 6. června 2017 se žáci 8. třídy vydali na tradiční dějepisnou exkurzi do 

Prahy. V Praze navštívili Vyšehradský hřbitov, kde jsou pochováni mnozí 

velikáni naši historie, přívozem přejeli řeku Vltavu a lanovkou se vydali na 

Petřín. Poté navštívili Pražský hrad, katedrálu Svatého Víta, Starý královský 

palác, Vladislavský sál a další místa spojená s naší historií. 

 

 

Mimořádné události 

 

Jako každoročně ve škole probíhaly tzv. Mimořádné události. Jejich součástí je 

cvičná evakuace školy, která byla provedena 28. 6. a Den dopravní výchovy, 

který se uskutečnil 11. 4. Dále se žáci účastnili besed s Městskou policií Ostrava 

a hasiči a pravidelně se uskutečňují akce Hasík a Ajax. V ŠVP různých 

předmětů je zařazeno povinné učivo týkající se mimořádných událostí a další 

témata se prolínají i do další předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. 

 

Vysvědčení netradičně 

 

Netradiční zážitek si 30. června odnesli naši žáci z první a druhé třídy. 

Určitě i po letech budou vzpomínat na první setkání s humanoidním robotem 

Engim, který jim v Ostravském planetáriu předával jejich závěrečná 

vysvědčení. Vzdělávací program s pohádkou a vysvědčení si užili nejen žáci, 

ale i paní učitelky a rodiče. 
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Školní výlety 

 

1.třída ZOO Lešná 

2.třída ZOO Lešná 

3. třída ZOO Lešná 

4.A třída HEIPARK Tošovice 

4.B třída Krnov, Cvilín 

5.A třída ARMY LAND Vratimov 

5.B třída ARMY LAND Vratimov 

6. třída AQUAPARK Moravia 

7. třída AQUAPARK Moravia 

8. třída Praha 

9. třída Sportovní kurz - Mokřinky 

 

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 22,8 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 

Divadlo  5. A, B 

AJAX - policie  2. třída 

Dramatická výchova   5. B 

Sběr starého papíru  celoškolní 

Preventivní program - Nebezpečí šikany říjen 6. třída 

Máme rádi zvířata  celoškolní 

Preventivní program – Rizika el. komunikace  8. třída 

Preventivní program – Drogy v dospívání  9. třída 

Preventivní program - Nebezpečí kyberšikany  7. třída 

Knihovna  3. třída 

Moravskoslezský matematický šampionát  9. třída 

Dramatická výchova   5. B 

Soutěž ve Svinově prezentace v Power Pointu  vybraní žáci 5. – 7. tř. 

Dopravní výchova na dopravním hřišti  4. A, B  

ZOO – soutěž družstev listopad 6., 7. třída 

Preventivní program - Netolismus  8. třída 

Preventivní program – Sexuální výchova  9. třída 

Rozchodník – Barvy podzimu  1. třída 

Koncert – bubenická skupina Jumping Drums  6. - 9. třída 

Program EVVO  4. A, B 

Knihovna  1. třída 

Dolní Vítkovice – Svět techniky prosinec 8., 9. třída 

Mikulášské dopoledne  celoškolní 

Vánoční Jarmark  celoškolní 

Dolní Vítkovice – Svět techniky  2. – 5. třída 

Šachový turnaj  1. stupeň 

Knihovna  8., 6. třída 

Planetárium  5. A, B 

Kino Klimkovice – Tajný život mazlíčků  1. stupeň 

Divadlo loutek – „Štědrý den M. Jakuba“  4. A, B  

Vánoční turnaj – pink pong  přihlášení žáci 

Dolní Vítkovice – Svět techniky leden 6., 7. třída 

Lyžařský výcvikový kurz  7., 8. třída 

Úřad práce – volba povolání  9. třída 

Dětský maškarní ples  celoškolní 

AJAX – policie  2. třída 

Ochutnávka zdravé výživy  3., 4. A, B 

Školní kolo recitační soutěže  celoškolní 
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Název Datum Forma 

Plavání únor 2., 3. třída 

Vystoupení pěveckého sboru na radnici  vybraní žáci 

AJAX – policie  2. třída 

Knihovna  4. A, B 

Ozdravný pobyt - Rejvíz  4. A, B, 5. A, B 

Projekt – „Veselé zoubky“  1. třída 

Rozchodník – ekologická výchova - zima  1. třída 

Rozchodník – ekologická výchova - statek  2. třída 

Lyžařský kurz na Skalce  ŠD 

Prevence rizikového chování – besedy MP  1. – 3. třída 

Prevence rizikového chování – besedy MP  6. – 9. třída 

Prevence rizikového chování – besedy MP  4. – 5. třída 

Dopravní výchova - MP  3. třída 

Knihovna – pasování na čtenáře  1. třída 

Školní kolo pěvecké soutěže  celoškolní 

Plavání březen 2., 3. třída 

Intenzivní kurz AJ s rodilým mluvčím  přihlášení žáci 

Knihovna  5. A, B 

Rozchodník – ekologická výchova  1., 2. třída 

Sociální výchova - beseda  9. třída 

Projekt „zdravé zoubky“  1. stupeň + 8. tř. 

Hasík  2. a 6. třída 

AJAX – policie  2. třída 

ZOO – soutěž družstev  6., 7. třída 

Návštěva dětí z MŠ ve škole  1., 2. třída 

Divadlo loutek  -  Dášeňka  1., 2. třída 

Matematická olympiáda – okresní kolo  9. třída 

Plavání duben 2., 3. třída 

AJAX – policie  2. třída 

Skokanský víceboj  5., 6. třída 

Hasík  2. a 6. třída 

Den dopravní výchovy  celoškolní 

Knihovna  2., 3. třída 

Sběr papíru  celoškolní 

Exkurze do krevního centra  8. třída 

Dolní Vítkovice – Kouzlo zrcadlení  2., 3. třída 

Dopravní soutěž - Svinov  vítězná družstva 

Plavání květen 2., 3. třídy 

Divadlo – Kocour Modroočko  1., 2. třída 

Šachový turnaj   šachový kroužek 

Testování SCIO  8. třída 
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Název Datum Forma 

Knihovna   4. A, B 

Pythagoriáda  5. třídy 

Noc ve školní dužině  ŠD 

AJAX – policie  2. třída 

Přehlídka divadelních souborů ve Svinově  dramatický kr. 

Školní výlet – ZOO Lešná  1. – 3. třída 

Plavání červen 2., 3. třídy 

Dětský den – Dolní Vítkovice  2. stupeň 

Dětský den – kino  1. stupeň 

Hasík – exkurze – Hasičský záchranný sbor  1. a 2. třída 

Dopravní výchova  4. A, B 

Dějepisná exkurze Praha   8. třída 

Knihovna  1. – 3. třída 

Sportovní kurz - Mokřinky  9. třída 

Školní výlet - Tošovice  4. A 

Školní výlet - Krnov – Cvilín  4. B 

Školní výlet - ARMYLAND Vratimov  5. A, B 

Školní výlet - AQUAPARK MORAVIA  6., 7. třída 

Rozloučení se slabikářem  1. třída 

Chemie na hradě  7. – 8. třída 

AJAX – policie  2. třídy 

Slavnostní ukončení školního roku  celoškolní 

Ukončení školního roku v Planetáriu  1. a 2. třída 
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Mateřská škola Perlička 
 

Ve školním roce 2016/2017 byl vypracován ŠVP s názvem „Barevné perličky“ 

Obsah ŠVP byl stanoven tak, aby vzdělávání postihovalo celou osobnost dítěte, 

vycházelo z potřeb dítěte a bylo dle individuálních schopností připraveno na 

další vzdělávání v základní škole, vždy byl respektován věk dětí, rozvojové 

schopnosti dítěte, zkušenosti, jejich současné i budoucí potřeby, ale také 

prostředí a podmínky školy. 

V tomto školním roce byl zpracován projekt pod názvem „ Mami, tati, čím jsi 

ty, a čím budu já.“, byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava. 

 

 

 

A/ Naplněnost tříd k 1. 9. 2016 
 

 

 1. třída 

Kuřátka 

2. třída 

Žabky 

3. třída 

Berušky 
Celkem 

Počet dětí 28 28 28 84 

 

Počet učitelek 
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

B/ Naplněnost tříd k 1. 1. 2017: 
 

 

 1. třída 

Kuřátka 

2. třída 

Žabky 

3. třída 

Berušky 
Celkem 

Počet dětí 28 28 28 84 

 

Počet učitelek 
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

C/ Naplněnost tříd k 30. 6. 2017: 
 

 

 1. třída 

Kuřátka 

2. třída 

Žabky 

3. třída 

Berušky 
Celkem 

Počet dětí 27 28 28 83 

 

Počet učitelek 
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

D/ Integrované děti – 3 děti 
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E/ Počet dětí odcházející do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky: 
 

Děti odcházející do ZŠ 32 dětí 

Děti s odkladem školní docházky 3 děti, z toho 1 dítě s plánem pedagogické 

podpory  

 

Průměrná docházka dětí na jednotlivých třídách 

 

 

Měsíc 1. třída  

Kuřátka 

2. třída 

Žabky 

3. třída 

Berušky 

září 20 24,3 21,9 

říjen 19,3 21,9 21,8 

listopad 22,2 22,5 22,2 

prosinec 19,6 19,5 15,5 

leden 19,2 19,6 21,0 

únor 11,9 21,5 20,5 

březen 18,6 19,2 20,6 

duben 20,0 22,4 22,6 

květen 22,2 23,8 22,9 

červen 

červenec 

20,6 

11,2 

22,7 

5,0 

22,2 

6,3 

srpen - - - 
 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU: 

 

 Výstava zvířat, která děti chovají doma 

 Výsadba stromů na školní zahradě 

 Mikulášská nadílka 

 Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 

 Oběd v jídelně základní školy 

 Divadelní představení žáků ZŠ Krásné Pole 

 Zápis do ZŠ 

 Společný projektový den 
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/ 2017: 

 

 

Září 

Společný tanec s Carmen 

 Vystoupení folklórního tanečního souboru „Krasničan“ 

 Natáčení rádia Orion 

Divadlo Smíšek 

 Vánoční focení v MŠ 

Říjen 

Divadélko Orion „ Jinánek a Ája“ 

Listopad 

 Návštěva knihovny 

Divadlo Smíšek  

Divadlo loutek Ostrava – „Kocourek Modroočko“ 

Návštěva kina v Klimkovicích 

Beseda s Policií ČR – „ Honzíkova cesta“ 

Prosinec 

Vystoupení předškoláků s programem pro seniory na Radnici v Krásném Poli 

Leden 

Divadlo Smíšek 

Únor 

Divadlo Šikula 

Březen 

Divadlo Smíšek 

Duben 

BESIP Beseda s dětmi 

 Zápis do ZŠ 



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

37 

Květen 

Divadlo Smíšek 

Zápis do MŠ 

Den otevřených dveří 

Společné focení dětí 

Návštěva knihovny 

Červen 

Focení předškoláků na školní tablo 

Školní výlet k rybníku Lacha 

Muzikál pro děti 

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě 

Radostné dopoledne na školní zahradě – „Ahoj, školko!“ 

Ekologické akce: 

Ekologický program „ O veverce Zrzečce – 1. tř. „ Kuřátka“ 

Ekologický program „Rok s jablůňkou – 2. tř. „ Žabičky“ 

Ekologický program „Rok s jablůňkou“ – 1. tř. „ Kuřátka“ 

Ekologický program „Podzemní království“ – 3. tř. „Berušky“ 

 Ekologický program „ Dobré ráno na statku“ -1. tř. „Kuřátka“ 

    „ Jaro už je tu“ – 3. Tř. „ Berušky“ 

Ekologický program „ Roste svetr na louce“ – 3. tř. Berušky“ 

     „ O parádivé housence“- 2. tř. „Žabky“ 

 Ekologický program – „Co to bzučí na louce“ 2 tř. – „Žabky“, 3. tř. „Berušky“,  
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SPOLUPRÁCE S RODIČI: 

 Třídní schůzky ve všech třídách  

 „Uspávání broučků“ 

 „Čertí diskotéka“ 

 Vánoční dílny s rodiči   

 Informační schůzka pro rodiče dětí, které se zúčastní lyžařského kurzu 

 Velikonoční díly pro rodiče s dětmi  

 Den otevřených dveří v MŠ pro rodiče s dětmi  

 Besídka ke Dni matek 

 Den dětí s Hopsalínem – „ Podmořský svět“ 

 Schůzka s rodiči nově přijatých dětí 

 Seznámení rodičů s novými pomůckami, zakoupenými z projektu „ 

Mami, tati, čím jsi ty, a čím budu já.“  

 

DALŠÍ AKCE: 

 

 Týdenní lyžařský kurz – SKI Skalka 

 Plavání – Crab Skalka 

KROUŽKY: 

Kroužky v Mateřské škole Perlička ve školním roce 2016/ 2017 probíhaly 

v odpoledních hodinách za úplatu, učitelky je provozují odpoledne po své 

pracovní době. Dle výběru rodičů začaly od 1. října pracovat tyto kroužky: 

Výtvarný kroužek „ Barvínek“  

Flétna  

Folklorní taneční kroužek „Krasničan“  

„Angličtina s úsměvem“  

„Logohrátky“  

„ Předškolák“  

 

Zpracovala: Bc. Zuzana Ferencová 

          vedoucí učitelka MŠ 
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Spolupráce ZŠ s ostatními organizacemi 

 

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 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. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy 

provedené ČŠI 
 

 

Termín inspekční 

činnosti: 

4. 4. 2017 − 7. 4. 2017 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou, mateřskou školou a školní družinou podle 

příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů základní školy 

a mateřské školy a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými 

vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní 

družiny s příslušnými ustanoveními školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Závěry 

Hodnocení vývoje 

 Od poslední inspekční činnosti v roce 2010 došlo k částečné generační ob-

měně pedagogického sboru a ke změně vedoucí učitelky mateřské školy.  

 Ředitelka školy za výrazné podpory zřizovatele pokračuje v trendu zlepšo-

vání materiálních podmínek pro vzdělávání. 

Silné stránky 

 Empatický přístup všech účastníků vzdělávání v mateřské škole k dětem a 

jejich účinná spolupráce podporuje klidný průběh činností během celého 

dne. 

 Systematická péče vedení školy a zřizovatele o materiální prostředí 

umožňuje zvyšování kvality podmínek vzdělávání. 

 Spolupráce školy se širokým okruhem vnějších partnerů včetně zřizovate-

le umožňuje zapojit děti a žáky do rozmanitých aktivit a účelně tak pod-

porovat rozvoj jejich kompetencí, znalostí a praktických dovedností. 

 Využívání moderní didaktické techniky a prostředků informačních a ko-

munikačních technologií ve výuce podporuje efektivitu vzdělávacího pro-

cesu. 

 Školní družina svými aktivitami podporuje tvořivost a kreativitu žáků, 
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úspěšně rozvíjí jejich sociální kompetence.  

Slabé stránky 

 Nízká míra využívání sebehodnocení a vzájemného hodnocení dětí a účin-

nosti využívaného systému pedagogické diagnostiky dětí v mateřské ško-

le. 

 Prostorové podmínky budovy základní školy pro výuku a zájmové vzdělá-

vání jsou vzhledem k nárůstu počtu žáků a tříd limitující, nedostačující 

jsou i pro pohyb imobilních žáků ve škole. 

Příklady inspirativní praxe 

 Pravidelnou realizací týdenního intenzívního kurzu anglického jazyka ško-

la vytvořila příkladné podmínky pro podporu rozvoje jazykových kompe-

tencí žáků. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v realizaci projektu nadstavby 

v části základní školy a v přípravě výstavby nové sportovní haly. 

 Věnovat větší pozornost hodnocení a diagnostice dětí v mateřské škole. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, 

příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2016 

 

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

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

 

Statutární orgán: RNDr. Věra Havelková 

Zřizovatel: Městský obvod Krásné Pole 

 

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

škola) v účetním období 2016 hospodařila s finančními prostředky, které byly 

vytvořeny příjmy v celkové výši 20.418.420,91 Kč ve složení: 
 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje             14.732.000,00  Kč 

Rozvojový program – zvýšení platů pracovníků regionálního školství            364.925,00  Kč 

Rozvojový program – Kompenzační pomůcky pro žáky            9.790,00  Kč 

                                    se zdravotním postižením  

Příspěvky MO Krásné Pole          1.764.000,00 Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků                        70.350,00  Kč 

Příspěvek na odpisy                            195.226,00  Kč 

Účelová dotace MMO – vyrobíme si sami                       25.000,00  Kč 

Ostatní příjmy             3.257.129,91 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 1-12/2016. 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 413.116,68 Kč a je 

zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2016. 

 

Základní škola a Mateřská škola za období roku 2016 vytvořila fond investic ve 

výši 195.226,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného  

majetku (zařízení ve školní jídelně, interaktivní tabule, server v základní škole).  

Z fondu investic byl nařízen odvod ve výši 195.226 Kč. Z fondu investic byla 

uhrazená investice – přípravné práce před zahájením projektové dokumentace 

(zajištění bezbariérovosti a přístavba odborných učeben v základní škole) ve 

výši 99.946 Kč. Částka 99.946 Kč byla se souhlasem zřizovatele převedena 

z rezervního fondu. 

Stav fondu investic k 31. 12. 2016 je 173,- Kč. 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2016 je 298.148,42 Kč.  

Stav fondu odměn k 31. 12. 2016 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 12/2016, které jsou 

přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, 

příspěvková organizace za rok 2016. 

 
 

 

Zpracovala: Lenka Glombová, účetní 
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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 / 

Na neformálním setkání byl domluven další postup spolupráce a naplánovány 

akce do dalších let, např. Skokanský víceboj 

 

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 
 

Účelová dotace na podporu jednorázových a aktuálních aktivit – „Vyrobíme si 

sami“ ve výši 20 000,-Kč. 

 

Rozvojový program – Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním 

postižením ve výši 9 790,00 Kč 

 

 

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 12. 9. 2017. 

Cíle určené pro školní rok 2016/2017 byly splněny. 

 


