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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 školy Mgr. Martin Václavek 

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. 2017 

Základní škola 

79-01-C/01 

Studium denní 

300 270 

Školní družina 116 82 

Školní jídelna 350 320 

Mateřská škola 84 78 

Výdejna - ŠJ 84 78 

 

Školní vzdělávací programy / ŠVP*/ 

 

Ročníky Název 

1. – 9. ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platný  

od 1. 9. 2017 

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 2017/2018  k 30. 9. 2017 

 

Počet tříd ZŠ            Počet žáků 

 

Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga    

12 270 22,5 15,88 
 

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

3 78 26 13 

 

Počet tříd ŠD Počet dětí Počet dětí na l 

oddělení 

Počet dětí na 1 pedagoga 

4 82 20,5 20,5 
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Základní škola poskytuje základní vzdělání 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 

2017/2018 270 
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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 

 

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, interaktivní tabule, 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 poprvé v 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 školy, 

mělo by být vybudováno rovněž sociální zařízení, šatny a kabinet. Projekt řeší 
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také bezbariérovost. Pro realizaci takto naplánovaného projektu muselo být znovu 

vše přepracováno v létě 2018, a když všechno dobře půjde, první stavební práce 

by mohly začít koncem školního roku 2019/2020. 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 a je 

nově vybavena např. konvektomaty a dalšími zařízeními. Školní jídelna se 

zapojila do projektu Zdravá škola, pravidelné kontroly hygieny s kladným 

výsledkem potvrzují, že nastolený trend zdravé výživy je správný. Jídelníček je 

velmi pestrý a jsou do něj zařazována, kromě osvědčených jídel i jídla 

z netradičních surovin. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
1) Pedagogové ZŠ, ŠD 

 

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 

1. ředitelka VŠ / 2. stupeň / CH, BI 

2. zástupce ŘŠ VŠ / 2. stupeň / Z, INF 

3. učitelka, 
výchovná poradkyně 

VŠ / 2. stupeň /  první stupeň 

4. učitel 
metodik prevence 

VŠ / 2. stupeň /  OV, TV 

5. učitelka 
koordinátorka ŠVP 

VŠ /2. stupeň /  první stupeň 

6. učitelka 
koordinátorka EVVO 

VŠ / 2. stupeň / M, BI 

7. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 

8. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 

9. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 

10. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 

11. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 

12. učitelka VŠ / 2. stupeň / JA, JN 

13 učitelka VŠ / 1. stupeň /  JA 

14. učitelka VŠ / 2. stupeň / JČ, VV 

15. učitel VŠ / 2. stupeň /  JČ, D 

16. učitel VŠ / 1. stupeň / Z, D/ studující / 

17. učitelka VŠ / 2. stupeň /  NJ, JČ 

18. učitelka VŠ / 2. stupeň / M, PČ 

19. speciální pedagog VŠ / 2. stupeň / speciální 

pedagogika 

20. vychovatelka SŠ vychovatelství 

21. vychovatelka SŠ vychovatelství 

22. vychovatelka VŠ/ 2. stupeň / vychovatelství 

23. vychovatelka VŠ/ 2. stupeň / NJ, JČ 

24. asistentka pedagoga SŠ studium pro 

asistenty pedagoga 
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2) Pedagogové MŠ 

* DPS – další pedagogické studium 

 

     3) Odborná kvalifikace 

 

Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  100 % 

MŠ 83,33 % 

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 1 

ŠD 1 

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. vedoucí učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 

2. učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 

3. učitelka VŠ/ 1. stupeň / učitelka MŠ 

4. učitelka SPŠ učitelka MŠ 

5. učitelka SPŠ učitelka MŠ 

6. učitelka SŠ učitelka MŠ/ studující/ 

7. učitelka VŠ / 2. stupeň / vychovatelství 

8. speciální pedagog VŠ / 2. stupeň / speciální pedagogika 

9. asistentka pedagoga VŠ / 2. stupeň / DPS* 
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7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: 

 

Odešli: 
  

Pracoviště Počet - odešli 

ZŠ 1  

MŠ 1  

ŠD 1 

 

 

Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  

ZŠ 2 

MŠ 2 

ŠD 2 

 

 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 

 

Pracoviště Počet   

ZŠ 1  

ŠD 1  

MŠ 0 

 

 

    9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 

 
 

Základní škola pozice Počet zaměstnanců 

 pedagogové 17,00 

 Speciální pedagog   0,50 

 Asistent pedagoga   1,00 

 Ostatní zaměstnanci 
/Hospodářka, účetní, školnice, 

uklízečky/ 

4,5 

 celkem 23,00 

Mateřská škola pedagogové 6,24 

 Speciální pedagog 0,50 

 Asistent pedagoga 1,00 

 Ostatní zaměstnanci 
/Školnice, uklízečky/ 

1,75 

 celkem 9,49 
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Školní družina vychovatelky 2,92 

Školní jídelna Ostatní zaměstnanci 
/Vedoucí jídelny, kuchařky, 

pracovnice provozu/ 

4,50 

Výdejna MŠ Pracovnice provozu 1,00 

Doplňková 

činnost ŠJ 

Pracovnice provozu 1,25 

CELKEM  42,11 

 

 

 

10)  Personální změna k 31. 7. 2018 

 

Po 16 létech ukončila výkon ředitelky školy RNDr. Věra Havelková, 

a to na vlastní žádost. 

Od 1. 8. 2018 byl jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Martin Václavek. 
 

 

d) Výkon státní správy 

 
Rozhodnutí ředitelky školy Počet Odvolání 

Přijetí žáků do I. ročníku 29 0 

Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 0 0 

Přijetí žáků do II. – IX. ročníku 5 0 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 26 0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 3 0 

Odklad povinné školní docházky k 31. 5. 2018 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 / 1 

Tělesná výchova 1 

 

Evidované stížnosti 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 škola Délka 

studia 

Počet 

žáků 

Gymnázium - nižší stupeň 8 4 

Gymnázium - nižší stupeň 6 4 

Gymnázium 4 6 

Obory umění a užitého umění 

Dramatické umění 

6 1 

Obory právní a veřejnosprávní činnosti 

Veřejnosprávní činnost, Ekonomické lyceum, 

Bezpečnostně právní činnost 

4 1 

Obory elektro, telekomunikační a výpočetní 

techniky 

Informační technologie, elektrotechnika  

4 5 

Obory strojírenské 

Strojírenství a výpočetní technika 

4 1 

Obory stavební a geodezie 

Stavebnictví 

4 2 

Obory zdravotnické 

Zdravotnický asistent, Nutriční asistent 

4 2 

Obory gastronomie 

Hotelnictví a turismus, gastronomie 

4 2 

Lyceum 

Přírodovědné lyceum, kombinované lyceum 

4 2 

Obory zemědělské 

Prodavač květin, florista 

3 1 

Obory gastronomie 

Cukrář, kuchař číšník 

3 3 

Soukromé školy 

Gymnázium, pedagogické lyceum 

4 2 
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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. A 19 19 0 0 0 1,000 26,94 - 

1. B 21 21    1,000 27,52  

2. 27 27 0 0 0 1,093 26,07 - 

3. 25 24 1 0 0 1,105 25,08 - 

4.  30 23 7 0 0 1,220 31,96 - 

5. A 18 12 6 0 0 1,322 20,33 - 

5. B 17 14 3 0 0 1,359 19,29 - 

6. A 19 7 12 0 0 1,549 31,26 - 

6. B 18 12 6   1,410 43,05  

7. 19 10 9 0 0 1,496 39,73 - 

8. 29 12 17 0 0 1,502 56,93 - 

9. 28 14 14 0 0 1,654 50,10 - 

 

 

Druhé pololetí 

 
Ročník Počet 

žáků 

V P 

 

5 

 

N 

 

Průměrný  

prospěch 

Absence na žáka 

Omluvená         Neomluvená 

1. A 19 19 0 0 0 1,000 33,73 - 

1. B 21 21 0 0 0 1,000 40,09 - 

2.  27 27 0 0 0 1,144 44,03 - 

3.  25 22 3 0 0 1,186 44,48 - 

4.  30 24 6 0 0 1,240 47,66 - 

5. A 18 12 6 0 0 1,361 37,05 - 

5. B 17 14 3 0 0 1,324 48,23 - 

6. A 19 6 13 0 0 1,579 46,21 - 

6. B 19 9 10 0 0 1,376 60,33 - 

7. 9 10 18 0 0 1,485 40,47 - 

8. 29 13 16 0 0 1,539 67,93 - 

9. 28 10 18 0 0 1,680 76,46 - 

 

Legenda: 

V – prospěl s vyznamenáním 

P – prospěl 
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5 – neprospěl 

N  - nehodnocen 

 

Snížený stupeň 

z chování 

Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

2 0 0 

3 0 0 

 

Pochvaly Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Pochvaly 

třídního učitele 

217 160 

 

Výchovná 

opatření 

Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí 

třídního učitele 

67 33 

Důtka třídního 

učitele 

11 17 

Důtka ředitelky 

školy 

3 2 

 

 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 

Počet hodin 9252  

Průměr na žáka 34,26 

 

Omluvené hodiny - 2. pololetí 

Počet hodin 13545 

Průměr na žáka 50,17 
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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 8  

  Anglický jazyk 1  1  3 3 3 11 2  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
4 5 5 5 5 24 4  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6    

  Vlastivěda       2 2 4    

  Přírodověda       1 1 2    

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

  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5    

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

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Informační 
technologie 

Informatika 
      1  1 2 1  

  celkem 21 22 25 25 25 118 14  

          

 

disp. = disponibilní 
hodina         
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 II. stupeň        

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů 6. 7. 8. 9. celkem disp.  
Jazyk a jazyk. 
komunikace Český jazyk a literatura 5 5 4 4 18 3   

  Anglický jazyk 3 3 3 3 12    

  Německý jazyk  0  0 3  3  6   
Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
5 5 4 5 19 4   

         
Informační 
technologie 

Informatika 
1 1  0   0 2 1  

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8  1  

  Občanská výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a příroda Fyzika 0 2 2 2 6    

  Chemie  0 0  2 2 4    

  Přírodopis 2 2 2 1 7   

  Zeměpis 2 2 1 2 7 3  

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 2 1 1 6    

  Hudební výchova 1 1 1 1 4    

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

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8    

  Výchova ke zdraví 1 1 1 0 3    

  Volitelné předměty 0 0 2 2 4 4  

  celkem 28 30 32 32 122 18  

         
Komentář k učebnímu plánu 
 

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

záměrům školy a podporoval zdravý vývoj žáků. 

Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v 8. - 9. ročníku.  

 

Nabídku tvoří:  

 Cvičení z JČ 

 Cvičení z M 

 Cvičení z informatiky 

 Sportovní hry 

 Seminář a praktika z přírodovědných předmětů  

 Konverzace v AJ 

V tomto školním roce byly žákům nabídnuty volitelné předměty tři: 

 Konverzace v AJ, Sportovní hry a Cvičení z informatiky. 
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Vývojové poruchy učení a chování 

 

Podpůrná opatření Počet žáků 

PO 1. stupeň - přiznané školou 9 /z toho 7 dívek / 

PO 1. stupeň - přiznané PPP 6 / z toho 3 dívky / 

PO 2. stupeň - přiznané PPP 7 / z toho 3 dívky / 

PO 3. stupeň - přiznané SPC 3 / toho 0 dívek / 

PO 4. stupeň - přiznané SPC 1 / z toho 0 dívek / 

Žáci s SPU / tzv. integrovaní / 3 

Celkový počet 29, z toho 11 žáků podle § 16 

Individuální vzdělávací plán  7 / z toho 1 dívka /  

Integrovaní skupinově - speciální třída  0 

Zdravotně znevýhodnění žáci 1 

Počet hodin skupinové výuky 

/edukace, reedukace, kompenzace/ 

3  

Počet hodin individuální výuky – 

PSPP /edukace, reedukace, 

kompenzace 

9 

Počet žáků ke kontrolnímu vyšetření 

/PPP, SPC/ 

15 

 

PPP - pedagogicko – psychologická poradna 

SPC - speciální pedagogické centrum 

PLPP - plán pedagogické podpory 

PSPP - předmět speciální pedagogické péče 

PO - podpůrné opatření 

VPUCH - vývojové poruchy učení a chování 

 

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. 
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Školní poradenské pracoviště 
Ve školním roce 2017/2018 se do týmu pracovníků školského poradenského 

pracoviště / výchovný poradce a školní metodik prevence/ připojil speciální 

pedagog, jehož činnost je hrazena z Operačního programu vývoj, výzkum a 

vzdělávání / OP VVV / - podpora škol formou projektu zjednodušeného 

vykazování tzv. Šablony pro ZŠ a MŠ I. 

Speciální pedagog vykonává činnosti diagnostické, depistážní, poradenské, 

intervenční, metodické, vzdělávací a velmi přispěl ke zkvalitnění péče o žáky 

s vývojovými poruchami učení a chování. Koordinoval spolupráci s odbornými 

pracovišti / PPP a SPC /, metodicky vedl asistentky pedagogů a vedl předměty 

speciální pedagogické péče.  

 

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.  

 

Výchovné poradenství 

Výchovné poradenství vede výchovná poradkyně s požadovaným odborným 

vzděláním. Pro školní rok 2017/18 byly stanoveny v oblasti výchovy stejné 

priority jako vloni: 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 

školní 

kolo 

Počet 

postupujících 

Umístění 

Šachy; přebor žáků 

ostravských škol jednotlivci 

15 15 5. místo 

OKRESNÍ KOLO 

Šachy; okresní přebor 

čtyřčlenných družstev 

5 5 5. místo 

 OKRESNÍ KOLO 

Dopravní soutěž  120 4 1. místo  

 OBVODNÍ KOLO 

Přírodovědný Klokan 28 - - 

Pythagoriáda 68 13 - 

Matematická olympiáda 5 3 3 úspěšní řešitelé 

  KRAJSKÉ KOLO 

Logická olympiáda 12 1 1 úspěšný řešitel 

  KRAJSKÉ KOLO 

Divadelní přehlídka v ZŠ 

Svinov 

6 nesoutěžní  

Recitační soutěž  42 2 - 

Pěvecká soutěž  36 11 1.,2.,3. místo 

OKRESNÍ KOLO 

Florbal – 6 - 9.tř. 20 10 - 

Florbal – 8.+ 9.tř. dívky  10 10 2. místo 

 KRAJSKÉ KOLO  

Olympiáda v AJ 6 1 3. místo 

 KRAJSKÉ KOLO 

Olympiáda v NJ 4 1 3. místo 

 KRAJSKÉ KOLO 

 

Matematická a logická olympiáda, Pythagoriáda 

To, že má naše škola nadané matematiky, se projevilo ve velmi dobrém umístění 

žáků v těchto soutěžích a skvělé reprezentaci školy. 

 

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 naplnila bezproblémově cíl kurzu a všichni zúčastnění žáci 

získali plavecká vysvědčení. 
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Dramatická výchova 

Byla součástí výuky pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu byly připraveny speciální 

lekce zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce, rozvíjející tělesné a 

duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Směřuje žáky k tomu, aby 

porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace, vzájemnému 

porozumění a akceptaci ostatních. 

 

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 zaměřené na výše 

zmíněné oblasti. Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou VITA, OZO, 

Rozchodník a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi 

dobrým umístěním našich žáků v početné konkurenci. 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. Žáci rovněž sbírají víčka od PET lahví, jejichž 

výtěžek z prodeje byl věnován na lázeňskou péči zdravotně postiženého dítěte. 

 

Dopravní výchova 

V dubnu proběhl na naší škole den dopravní výchovy. Žáci si mohli ověřit své 

znalosti nejen formou testů z dopravní výchovy, ale také  znalosti v oblasti první 

pomoci. Rovněž si vyzkoušeli, jak zvládnou jízdu zručnosti na kole. Žáci první až 

čtvrté třídy prokázali své znalosti formou testů z dopravní výchovy. 

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

připravují na náročnější zkoušky z dopravní výchovy ve vyšších ročnících. Žáci 

se od 5. ročníku účastnili školního kola dopravní soutěže ve dvou kategoriích. 

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postoupili do obvodního kola soutěže Mladý 

cyklista 2018, které se konalo v dubnu v ZŠ Ostrava - Svinov. Žáci I. kategorie 

získali 1. místo a postoupili do městského kola. 

 

Prevence požární ochrany 
V rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem jsme se jako každý rok 

zúčastnili cyklu přednášek s názvem „HASÍK“. Na nich se žáci 2. a 6. ročníku 

seznámili se základními informacemi požární prevence a hasičskými technikami. 

Spolupráce s místním Hasičským záchranným sborem je na velmi vysoké úrovni. 

Rovněž se žáci 6. ročníku zúčastnili znalostní soutěže Nebezpečí kolem nás, 

kterou pořádal HZS Moravskoslezského kraje, kde zvítězili a získali finanční 

odměnu určenou jako příspěvek na školní výlet. 

Školní družina  
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V letošním roce bylo přihlášeno 78 dětí, které byly rozděleny do čtyř oddělení. 

Práce dětí byla zaměřena na činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační a přípravu 

na vyučování. Družina se podílela na životě školy, připravila kulturní vystoupení, 

pořádala sportovní turnaje. Žáci vyráběli dárky pro budoucí prvňáčky. Během 

školního roku proběhly 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, bezpečnému chování v silničním provozu, první pomoci. Na 

toto téma navazovala beseda se zdravotníky z Fakultní nemocnice Ostrava, 

tématem byly různé krizové situace a následná první pomoc. 

Projekt Společný dům se věnoval problematice spolupráce ve skupině, toleranci, 

předcházení konfliktům a jejich případné řešení.   

Oblíbenou činností jsou také ruční práce jako vyšívání, pletení, drhání. 

Tvůrčí nadání dětí se projevilo v seriálu psaných a kreslených komiksů  

a pohádkových příběhů. 

Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky 

připravily spousty zábavných soutěží. 

Květen byl v duchu příprav na malou družinovou akademii pod názvem Cirkus 

bude, kde se děti předvedly s tím, co umí, co se naučily, co mají rády. Celé 

odpoledne se pak neslo v duchu kouzel, zpěvu, vtipů, tance, sportu, divadelních 

etud 

Velmi oblíbenou akcí byla Noc ve školní družině pro prvňáčky. 

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

hřišti. Vyvrcholením pak byla netradiční sportovní olympiáda smíšených 

družstev. 

Paní vychovatelky pečlivě dbaly na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily 

přátelské vztahy. 
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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 byli 

během celého roku seznamováni s riziky, která vyplývají z užívání, přechovávání 

a distribuce návykových látek, s problémem šikany, závislostmi. Byli seznámeni 

s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na začátku školního 

roku se dověděli, jak postupovat v případě, že by se setkali s jakýmkoliv projevem 

rizikového chování. Rovněž byli seznámeni se zákazem pořizovat videozáznamy 

na mobil, případně jiná zařízení a jejich umísťování na sociálních sítích. Dále byli 

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 řešila 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 způsobená při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně 

odškodňovány u České pojišťovny, k 31. 8. 2018 bylo odškodněno šest úrazů 

v celkové výši 53 000,-Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Název kurzu počet 

zúčastněných 

Organizace příjímacího řízení 1 

Metodika - Začít spolu 1 

Metodická poradna GDPR 3 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v MŠ 1 

Grafomotorika a vše co k ní patří 1 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 2 

Metoda dobrého startu 1 

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02 16 022 1 

Anglický jazyk pro učitele s úrovní B1 1 

Konference pro pedagogy MŠ 1 

Práce s nesourodou skupinou v NJ 1 

Asistent pedagoga u integrovaného žáka s PAS 1 

Diagnostika struktury matematických schopností - dyskalkulie 1 

Metodická poradna pro MŠ 1 

Funkční studium F1, pro vedoucí pracovníky 1 

Předčtenářské období 2 

Anglický jazyk pro učitele 5 

Rozvoj předmatematických představ 1 

Koncepce společného vzdělávání v praxi mateřských škol  1 

Mentorem ve škole 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Hrej si a přitom přemýšlej! 
 

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život.  
Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ 

Albert Einstein 
Tento citát byl mottem pro největší celoškolní akci.  

Cílem projektových dnů bylo:    

Prostřednictvím her rozvíjet u žáků zábavnou formou schopnost spolupráce, vzá-

jemnou komunikaci, řešení konfliktů, zlepšení motorických dovedností, rozvoj 

logického myšlení a kreativity, osvojování si a procvičování učiva netradiční, zá-

bavnou formou. 

Aktivity:  

Projektový den - pro 2. – 4. třídy (15. 5. 2018) 

Projektový den - pro 1. třídy (17. 5. 2018) 

Projektový den - pro 5. - 8. třídy (18. 5. 2018) 

Projektových dnů se zúčastnili všichni žáci školy, tj. 270 žáků. Žáci 9. třídy se 

podíleli na přípravě a organizaci projektových dnů (grafické ztvárnění plakátů, 

vyhledávání informací o deskových hrách, citátů apod.). Při samotných 

projektových dnech vystupovali žáci 9. třídy jako pomocníci a poradci ostatním 

žákům. Žáci měli možnost naučit se a vyzkoušet si řadu deskových her. Hry byly 

rozděleny do následujících 5 oblastí: 

1. Jazyk hrou – rozvoj jazykových kompetencí  

(hry: YPSILONIE, SCRABBLE, KRYCÍ JMÉNA, TIK TAK BUM, STORY 

CUBES, PÁTÝ PŘES DEVÁTÝ) 

2. Matematika hrou – rozvoj matematických dovedností, logického myš-

lení (hry: UBONGO, ADIOS AMIGOS, LIGRETTO, 6 BERE, NA PRODEJ, HLA-

VOLAMY) 

3. Strategie hrou – rozvoj taktiky, pozornosti, paměti… 

(hry: SABOTÉR, ZAKÁZANÝ OSTROV, MILOSTNÝ DOPIS, QWIRKLE, THE 

GAME) 

4. Vědomosti hrou – rozvoj vědomostí z různých oblastí/předmětů (zeměpis, 

dějepis, přírodopis) 

(hry: V KOSTCE – HISTORIE, VYNÁLEZY; ČESKO HROU, EVROPA HROU (+ 

DĚJINY), ČESKO JUNIOR,  

CARD LINE – SVĚT ZVÍŘAT, SVĚTOBĚŽNÍK; PEXETRIO – STROMY, STÁTY 

SVĚTA/EVROPY; I KNOW) 
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5. Sport hrou – rozvoj hrubé a jemné motoriky, postřehu, přesnosti… 

(hry: MAGNETICKÝ FOTBÁLEK WEYKICK, STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC, 

JENGA, HLAVOLAM – TAHEJ KULIČKU, HÁZENÍ KROUŽKŮ)  

WORKSHOP PRO RODIČE A DĚTI - 24. 5. 2018  

Cíle:    

a) podpora partnerství a spolupráce školy a rodiny; 

b) zapojení a „vtáhnutí“ rodičů do dění školy; 

c) podpora vzájemné mezigenerační spolupráce (rodiče – děti). 

Škola se na odpoledne proměnila v herní areál – hry byly rozděleny do 8 oblastí: 

1. Jazyk hrou – rozvoj jazykových kompetencí  

(hry: YPSILONIE, SCRABBLE, KRYCÍ JMÉNA, TIK TAK BUM, STORY 

CUBES, PÁTÝ PŘES DEVÁTÝ) 

2. Matematika hrou – rozvoj matematických schopností, logického myšlení 

(hry: UBONGO, ADIOS AMIGOS, LIGRETTO, 6 BERE, NA PRODEJ, HLAVO-

LAMY) 

3. Strategie hrou – rozvoj taktiky, pozornosti, paměti… 

(hry: SABOTÉR, ZAKÁZANÝ OSTROV, MILOSTNÝ DOPIS, QWIRKLE, THE 

GAME) 

4. Vědomosti hrou – rozvoj a fixace vědomostí z různých oblastí/předmětů 

(zeměpis, dějepis, přírodopis) 

(hry: V KOSTCE – HISTORIE, VYNÁLEZY; ČESKO HROU, EVROPA HROU, 

DĚJINY HROU, ČESKO JUNIOR, CARD LINE – SVĚT ZVÍŘAT, 

SVĚTOBĚŽNÍK; PEXETRIO – STROMY, STÁTY SVĚTA/EVROPY; I KNOW) 

5. Sport hrou – rozvoj hrubé a jemné motoriky, postřehu, přesnosti… 

(hry: MAGNETICKÝ FOTBÁLEK WEYKICK, STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC, 

JENGA, HLAVOLAM – TAHEJ KULIČKU, HÁZENÍ KROUŽKŮ, PING PONG, 

STOLNÍ FOTBAL)  

6. Doprava hrou – procvičování a fixace dopravních předpisů, značek, situ-

ací… 

(hry: VZHŮRU DO PROVOZU!, DÁVEJ BACHA!, V KOSTCE – DOPRAVA, 

BEZPEČNĚ ZE ŠKOLY) 

7. Pro nejmenší – hry pro předškolní děti a děti 1. tříd 

(hry: ICECOOL, HALALI, UBONGO JUNIOR, TIK TAK BUM JUNIOR, DUCH…) 

8. Šachy, Dáma 
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Akce se zúčastnilo přibližně 100 žáků se svými rodiči, příp. i prarodiči (tj. cca 

200 – 250 osob). Někteří žáci přišli s celou svou rodinou, tj. i s mladšími i staršími 

sourozenci, kteří ještě nebo už nejsou našimi žáky. Žáci 9. třídy se opět podíleli 

na přípravě a organizaci této akce a v roli pomocníků a poradců se tentokrát 

uplatnili i někteří žáci z nižších tříd. 

 

Celkové hodnocení 
Hravost je jednou ze základních lidských přirozeností. Prostřednictvím hry se 

člověk seznamuje s nejrůznějšími situacemi a problémy a může je bezpečně řešit 

„na zkoušku“. Každá hra je aktivní a dynamický proces, který cvičí a rozvíjí 

nejrůznějších schopností a dovednosti (znalostní, komunikační, sociální, 

matematické, ekonomické). 

Hra je navíc zábavná, přináší radost, uvolnění a mnohdy jiný pohled na věc, 

rozvíjí tvořivost, podporuje kooperaci i schopnost soustředění. Řada 

společenských a deskových her může být plnohodnotně využívána ve výuce 

prakticky ve všech předmětech jako doplněk pro osvojování a procvičování 

probíraného učiva. Hry zároveň rozvíjejí týmovou spolupráci, formují vztahy 

mezi dětmi. Prakticky každá hra rozvíjí potřebné klíčové kompetence dle RVP 

(k učení, k řešení problému, sociální a personální, občanské, komunikativní 

a pracovní). 
Jednotlivé aktivity prezentovaného projektu sklidily velký úspěch - jak u žáků, 

tak u jejich rodičů a v neposlední řadě i u učitelů. Zakoupené hry se okamžitě 

začaly používat jednak pro odpolední aktivity v družině, ale rovněž i ve výuce. 

Projekt byl spolufinancován Magistrátem města Ostravy částkou 40 000,-Kč. 

 

 

 

Týdenní kurz anglického jazyka  

I v letošním školním roce proběhl na naší škole týdenní intenzivní kurz 

anglického jazyka. Jednalo se již o pátý ročník této velmi úspěšné akce. Letos se 

kurzu zúčastnilo rekordních 43 dětí – žáků 6. a 7. tříd. Pracovali ve dvou 

skupinách se dvěma lektory, kteří se v průběhu dne střídali, což se ukázalo jako 

velmi přínosné. Lektoři k nám přijeli z Velké Británie, takže celý březnový týden 

se školní budovou nesla nádherná, čistá britská angličtina. V hodinách si žáci 

obohatili slovní zásobu a hlavně ztratili ostych hovořit cizím jazykem. 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. 
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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.  

 

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 a jiné, mnohdy docela exotické druhy. 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 děti vyrazily na přírodní hřiště, kde 

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. 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 druhého ročníku Soutěžní 

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

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

  

Loučení se slabikářem 

V červnu 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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Loučení s prvním stupněm 

Třídy 5. A a 5. B se s prvním stupněm rozloučily dvoudenní akcí, která se 

uskutečnila poslední červnový týden v Budišovicích. První den probíhal nácvik 

na malou akademii pro rodiče, ti pak přijeli odpoledne. K vidění a slyšení bylo: 

aerobik, zpěv, soutěže pro rodiče/ty si vymysleli, připravili a zorganizovali sami 

žáci/. Po dobře odvedené práci následoval raut pro všechny. Stezku odvahy po 

setmění absolvovali úplně všichni. Druhý den se žáci vrátili zpět do školy, sice 

unaveni, ale nadmíru SPOKOJENI. 

 

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

byla cvičná evakuace školy a Den dopravní výchovy. Dále se žáci účastnili besed 

s Městskou policií Ostrava a Hasičským záchranným sborem s názvy HASÍK a 

AJAX. V ŠVP různých předmětů bylo zařazeno povinné učivo týkající se 

mimořádných událostí a témata zaměřená na tuto oblast se promítala i do další 

předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. 

 

Školní výlety 

1. A, B třída ZOO, Svatý Kopeček u Olomouce 

2. třída Javořičské jeskyně, Bouzov 

3. třída Javořičské jeskyně, Bouzov 

4. A třída Hrad Helfštýn, Lipník nad Bečvou 

5. A třída Budišovice, rozloučení s 1. stupněm 

5. B třída Budišovice, rozloučení s 1. stupněm 

6. A třída Štramberk 

6. B třída HEI PARK Odry 

7. třída Štramberk 

8. třída Tarzánie , Ráztoka 

9. třída Sportovní kurz - Mokřinky 

 

Zájmové kroužky 

matematický 

pěvecký 

redakční 

rozhlasový 

pohybové hry  

šachový 

umělec 

literární 
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Sběrová činnost:  

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

papíru. Starého papíru se sesbíralo 29,43 tun. Toto množství bylo prozatím 

rekordní. Výtěžek sloužil k nákupu kopírovacího papíru a odměn žákům za 

soutěže a jako příspěvek na školní výlety. 

 

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 ČR  2. třída 

Svatováclavský hudební festival  5. B 

Dopravní výchova  4. třída 

Akce v LIBROSU  s polskou školou / dopravní 

výchova / 

 7. třída 

Workshop LEGO / polytechnická výchova/  5. ročník 

Sběr starého papíru říjen celoškolní 

Máme rádi zvířata / ekologická výchova /  celoškolní 

Sázení stromů / ekologická výchova /  8. třída 

Táhneme za jeden provaz /osobnostní výchova 1. díl 

/ 

 6. ročník, 7. třída 

Kino v Klimkovicích - Šmoulové  1. stupeň 

Drakiáda  1. stupeň 

Loutkové divadlo - Dášeňka  1.  

Dramatická výchova   5. ročník 

Planetárium listopad 1. ročník 

Dolní oblast Vítkovic - primární prevence  6. A 

Dolní oblast Vítkovic - primární prevence  7. třída 

Barevný podzim – ekologická výchova  1. A, B 

AJAX – policie ČR  2. třída 

SCIO TESTY  9. třída 

Soutěž ve Svinově - prezentace v Power Pointu  5., 6. ročník 

Návštěva knihovny  1. ročník 

Muzikál Rebelové  8. třída 

Táhneme za jeden provaz /osobnostní výchova 2. díl 

/ 

 6. A, B, 7. třída 

Návštěva partnerské školy v Polsku / divadelní 

představení -Měšek a Doubravka / 

 5. ročník 

Návštěva knihovny  4. třída 

Táhneme za jeden provaz /osobnostní výchova 3. díl 

/ 

 6. A, B, 7. třída 

Dolní oblast Vítkovic- výukový program KRYT č. 

17 

 5. ročník 

Dolní oblast Vítkovic- výukový program KRYT č. 

17 

 6. B 

Putování za chlebem – ekologická výchova  3. třída 

Včelí kolektiv - dramatická výchova  5. ročník 

Ruka, kterou nevidíš - dramatická výchova  8. třída 



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

31 

Název Datum Forma 

Dolní oblast Vítkovic- výukový program  9. třída 

Vánoční výstava v Domě zahrádkářů  1. stupeň 

Návštěva partnerské školy z Polska prosinec  

Mikulášské dopoledne  celoškolní 

AJAX – policie ČR  2. třída 

Vánoční pohádka - O Jindřichovi a myšce  1. - 3. ročník 

Dramatická výchova  5. ročník 

Divadlo pro děti ve stacionáři / patronát /  6. B 

Návštěva Vánoční dědiny v Rožnově  3. - 5. ročník 

Přebor škol v šachu  1. stupeň 

Florbalový turnaj - dívky  8., 9. třída 

Divadlo loutek  2. - 3. ročník 

Kino v Klimkovicích - Bikeři  2. stupeň 

Planetárium  5. ročník 

Táhneme za jeden provaz /osobnostní výchova 4. díl 

/ 

leden 6. ročník, 7. třída 

Návštěva úřadu práce  9. třída 

Preventivní program PČR – Malé děti, velké 

nebezpečí 

 1. ročník 

Preventivní program PČR – Policie, váš pomocník  4. třída 

Preventivní program PČR – Mimořádné krizové 

události 

 5. ročník 

Preventivní program PČR – Bezpečně ze školy 

domů 

 2. třída 

Preventivní program PČR – Základy kriminalistiky  3. třída 

Preventivní program PČR - Šikana  6. ročník 

Preventivní program PČR – Nedělej si problém  7. třída 

Preventivní program PČR – Právní vědomí  8. třída 

Preventivní program PČR – Zájmy chránění 

trestním zákonem 

 9. třída 

AJAX – policie ČR  2. třída 

Florbal – dívky- okresní kolo  8., 9. třída 

Dramatická výchova - Zavři oči  5. ročník 

Dolní oblast Vítkovic – výukový program  3. - 4. ročník 

Divadlo loutek  2. - 4. ročník 

Maškarní ples  celoškolní 

Dolní oblast Vítkovic – výukový program  1. - 3. ročník 

Matematická olympiáda  5. ročník 

Natáčení české televize   

Preventivní program -Šikana, Netolismus, Drogy, 

Sexuální výchova 

 6. - 9. ročník 
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Název Datum Forma 

Školní kolo recitační soutěže  celoškolní 

Florbal - krajské kolo - dívky  8., 9. třída 

Lyžařský kurz  únor ŠD 

AJAX – policie ČR  2. třída 

ZIMA - ekologická výchova  1. - 2. ročník 

Dramatická výchova  5. B 

Olympiáda v AJ – okresní kolo  9. třída  

Olympiáda v NJ - okresní kolo  9. třída 

Knihovna - Bajky  4. třída 

Divadlo loutek - Hodina Komenský  5. ročník 

Dopravní výchova  3. třída 

Divadlo loutek – Kocour Modroočko  1. ročník 

Knihovna - Pasování na čtenáře  1. ročník 

AJAX -policie ČR březen 2. třída 

Jarní výstava v Domě zahrádkářů  1. stupeň 

Intenzivní jazykový kurz  6. ročník 

Hasík – protipožární výchova  2. ročník 

Prevence rizikového chování - šikana  6. ročník 

Velikonoce – ekologický výchova  5. ročník 

Knihovna  2. třída 

Dopravní výchova  4. třída 

AJAX – policie ČR  2. třída 

HASÍK- protipožární výchova  6. ročník 

Návštěva dětí z MŠ duben  

Zápis do první třídy   

Přijímací řízení na střední školy  9. třída 

Dopravní soutěž – školní kolo  5. – 9. ročník 

Vystoupení pěveckého sboru   

HASÍK - protipožární výchova  2. a 6. ročník 

Vystoupení k osvobození obce   

Den Země  6. ročník 

Pěvecká soutěž – školní kolo  celoškolní 

AJAX – policie ČR květen 2. třída 

Šachový turnaj – Ostravský koník   

Dopraní soutěž - oblastní kolo   

Divadlo ve škole - Letadlo  1. - 3. ročník 

Ochutnávka zdravé výživy  4. - 6. ročník 

Noc ve školní družině   

Projektové dny – Hrej si a přitom přemýšlej!  celoškolní 

Knihovna  3. třída 

Dopraní soutěž – krajské kolo   
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Název Datum Forma 

Knihovna  8. třída 

Přehlídka divadelních souborů   

První pomoc - teorie  9. třída 

Pěvecká soutěž – finálové kolo   

První pomoc - praxe  9. třída 

SCIO  8. třída 

Projektový den s rodiči – Hrej si a přitom 

přemýšlej! 

 celoškolní 

Sportovní kurz - Mokřinky  9. třída 

Dětský den na SKALCE  celoškolní 

Pythagoriáda – okresní kolo   

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků červen  

AJAX – ukázka výcviku psů  2. třída 

Exkurze k záchranářům  1. ročník 

Exkurze - Opavské muzeum  5. ročník 

Exkurze - Opavské muzeum  9. třída 

Exkurze po Ostravě  8. třída 

Loučení se slabikářem / pro rodiče/  1. ročník 

Knihovna   1. ročník 

Divadelní přestavení pro stacionář  6. B  

Folklorní odpoledne  celoškolní 

Sportovní turnaje  celoškolní 

Rozchodník – ekologická výchova  2., 4. třída 

Slavnostní ukončení školního roku  celoškolní 
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Mateřská škola - Perlička 
Ve školním roce 2017/2018 mateřská škola pracovala podle 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. 

Po uplynutí dvou let lze již jednoznačně říci, že bloky ŠVP jsou dostatečně široké 

a otevřené tak, aby pedagogy nesvazovaly, ale naopak poskytovaly množství 

zajímavých podnětů k činnostem. 

Mateřská škola usiluje o kladný přístup rodičů k aktivitám mateřské školy, jejich 

vstřícnost a stále se zlepšující vzájemnou komunikaci. Pozitivně lze hodnotit také 

to, že rodiče uznávají mateřskou školu jako svého partnera při výchově dětí, což 

je jedním z našich cílů a poslání mateřské školy jako takové. Velmi přínosným se 

stávají schůzky s rodiči nových dětí v době před zahájením docházky dítěte. Ty 

navazují na Den otevřených dveří, který probíhá v den zápisu do ZŠ. V tomto 

školním roce byl vypracován adaptační plán pod názvem Adaptační proces v MŠ 

Perlička u dětí tříletých a méně než tříletých. 
 

1. třída - Kuřátka 

2. třída - Žabičky 

3. třída - Berušky 
 
Naplněnost tříd k 1. 9. 2017 
 

 Kuřátka Žabičky Berušky celkem 

Počet dětí 25 26 28 79 

Počet pedagogů 2 2 2 + asistentka 7 

 
 
Naplněnost tříd k 30. 6. 2018 
 

 Kuřátka Žabičky Berušky celkem 

Počet dětí 26 25 28 79 

Počet pedagogů 2 2 2 + asistentka 7 

 
 
Počet dětí odcházejících do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky: 
 

Děti odcházející do ZŠ 23 dětí 

Děti s ODŠ* 6 dětí  

 
* ODŠ  - odložená školní docházka 
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Průměrná docházka dětí na jednotlivých třídách 
 

Měsíc Kuřátka   Žabičky Berušky 

Září 21,1 19,6 24,8 

Říjen 25,5 17,3 22,6 

Listopad 22,3 20,2 25,2 

Prosinec 15,6 16,3 24,1 

Leden 17,4 18,8 23,0 

Únor 10,6 11,3 19,3 

Březen 15,7 16,5 19,6 

Duben 19,6 20,0 25,6 

Květen 21,5 22,0 25,1 

Červen 18 21,7 23,9 

Červenec 7,7 5,6 6 

Srpen - - - 

 
 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/ 2018 

 

 

  Máme rádi zvířata - výstava zvířat 

 Výsadba stromů na školní zahradě 

 Drakiáda 

 Mikulášská nadílka 

 Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 

 Sběr papíru 

 Oběd v jídelně základní školy 

 Divadelní představení žáků pro mateřskou školu 
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Akce mateřské školy ve školním 2017/ 2018 
 
 

8. 9.  Divadlo Šikulka – pásmo pohádek 

13. 9.  Divadlo Smíšek – O kocourovi Čicínovi 

30. 10. Uspávaní broučků 

8. 11.  Návštěva Domu zahrádkářů 

9. 11. Beseda pro rodiče na téma: Vývoj řeči dítěte předškolního věku 

14. 11. Divadlo Smíšek – „Pekelná rohatá pohádka“ 

5. 12. Mikuláš ve školce 

12. 12. Vánoční dílničky 

13. 12. Čertí diskotéka 

22. 12. Vánoční vystoupení pro babičky a dědy 

Zimní olympiáda v MŠ  

6. 2. Beseda pro rodiče – téma: Školní zralost 

2. 3. Masopust 

7. 3. Divadlo Smíšek – „Vesmírná pohádka“ 

9. 3. Vystoupení v Domě zahrádkářů 

21., 22. 3. Velikonoční jarní dílny 

4. 4.  Předškoláci ve škole 

10. 4. Zápis do ZŠ 

18. 4.  Probouzení broučků 

26. 4.   Den Země - zakládání bylinkových zahrádek 

2. 5. Zápis do MŠ 

3. 5. Divadlo Smíšek – „Pirátská pohádka“ 
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10. 5. Beseda s rodiči – Grafomotorika 

14. 5. Sokolníci 

23. 5. Společné focení tříd 

24. 5. Školní výlet – Bartošovice - Záchytná stanice ptáků 

28. 5. Oslava MDD s Hopsalínem 

30., 31. 5. Besídka ke Dni matek 

5. 6. Vystoupení dětí v Domě zahrádkářů 

6. 6. Sportovní dopoledne s hasiči  

14. 6. Divadlo Letadlo – Průzkumníci v Africe 

14. 6. Pasování školáků 

20. 6. Oběd ve školní jídelně 

 

EKOLOGICKÉ AKCE 2017/2018 

29. 11. Ekologický program - Narozeniny veverky Zrzečky – Kuřátka 

29. 11. Ekologický program - Trápení myšky šedivky – Berušky 

21. 12. Ekologický program - Cesta do Betléma – Žabičky, 

12. 2.  Ekologický program - Bude zima, bude mráz- Berušky 

1. 3.   Ekologický program - Voda – zázrak života – Žabičky + Berušky 

22. 5.  Ekologický program - Co to bzučí na louce – Žabičky 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 2017/2018 

9. 11.   Beseda pro rodiče – Vývoj řeči dítěte předškolního věku 

6. 9.   Třídní schůzky ve všech třídách  

30. 10.   Uspávání broučků 

9. 11.   Beseda pro rodiče na téma: Chci správně mluvit 

13. 12.   Čertí diskotéka 
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Vánoční dílny s rodiči 2017   

11. 1.   Informační schůzka pro rodiče dětí, které se zúčastní lyžařského kurzu 

21., 22. 3.  Velikonoční díly pro rodiče s dětmi  

2. 5.    Den otevřených dveří v MŠ  

2. 5.    Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019  

30., 31. 5.   Besídka ke Dni matek 

28. 5.   Den dětí s Hopsalínem  

21. 6.   Schůzka s rodiči nově přijatých dětí 

 
DALŠÍ AKCE 2017/2018 

 15. 1. – 19. 1.    Lyžařský kurz – SKI Skalka 

12. 4. - 7. 6. (každý čtvrtek)   Plavání – Crab Skalka 

 

KROUŽKY 

Kroužky v Mateřské škole Perlička ve školním roce 2017/ 2018 probíhaly 

v odpoledních hodinách. Paní učitelky je provozují odpoledne po své pracovní době. 

Výtvarný kroužek Barvínek  

Pohybový kroužek Jógínek 

Folklorní taneční kroužek Krasničanek  

Výuka angličtiny Angličtina s úsměvem 

Příprava na školu Předškolák 

 
 
Prázdninový provoz 
Prázdninový provoz ve školním roce 2017/ 2018 byl v měsíci červenci, a to  
od 2. 7. do 20. 7. 2018. 
 
 
 
 
 
  



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

39 

 

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 

 

 

 

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, 

velmi oceňujeme zájem zřizovatele o své školy. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené ČŠI 
 

Neproběhlo žádné šetření ČŠI 

 
 

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, 

příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2017 

 
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. 

 

Statutární orgán: ředitelka RNDr. Věra Havelková 

Zřizovatel: Městský obvod Krásné Pole 

 

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

v účetním období 2017 hospodařila s finančními prostředky, které byly vytvořeny příjmy 

v celkové výši 22 435 638,12 Kč ve složení: 

 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje             16 322 161,00 Kč 

Rozvojový program – zvýšení platů pracovníků regionálního školství            347 452,00 Kč 

Rozvojový program – zvýšení platů nepedagogických prac. reg. školství      106 112,00 Kč  

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. ŠABLONY       196 927,00 Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole          1 763 000,00 Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků                        61 180,00 Kč 

Příspěvek na odpisy                             193 000,00 Kč 

Účelová dotace MMO – Skokanský víceboj                       20 000,00  Kč 

Účelová dotace MMO – Mami, tati, čím jsi? A čím budu já?         45 000,00 Kč 

Ostatní příjmy             3 044 350,52 Kč 

Čerpání rezervního fondu             336 455,60 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 1-12/2017. Finanční prostředky byly vyčerpány 

v uváděné 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). 

 

Všechny příjmové položky školy jsou účelně a efektivně vynaloženy a kryjí potřeby školy. 

Z porovnání příjmů a výdajů v provozním hospodaření vyplývá, že škola v období roku 

2017 vytvořila výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč.  

 

Základní škola a Mateřská škola za období roku 2017 vytvořila fond investic ve výši 

201 072,- 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 193 000,- Kč. Z fondu investic byla uhrazená 

investice – Konvektomat ve výši 309 105,- Kč. Částka 309 105,- Kč byla se souhlasem 

zřizovatele převedena z rezervního fondu. 

Stav fondu investic k 31. 12. 2017 je 8 245,- Kč. 

 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 je 563 003,50 Kč. Rezervní fond tvoří nevyčerpané dotace 

KÚ ve výši 483 299,- Kč, které budou využity v roce 2018. V období roku 2017 škola využila 

možnost čerpání rezervního fondu na další rozvoj své činnosti ve výši 336 455,60 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 12/2017, které jsou přílohou Zprávy 

o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, Družební 336 příspěvková 

organizace za rok 2017. 

 

 

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. 

 

 

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

ního vzdělávání 
 

Základní škola není zapojena do těchto projektů. 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Účelová dotace MMO – Skokanský víceboj                       20 000,00  Kč 

 
Účelová dotace MMO – Mami, tati, čím jsi? A čím budu já?         45 000,00 Kč 

 
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. ŠABLONY       196 927,00Kč 

 

 

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 28. 8. 2018. 

 

 
 

Cíle určené pro školní rok 2017/2018 byly splněny. 

 


