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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,   

725 26 Ostrava–Krásné Pole  
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 710 050 81 
DIČ CZ 710 050 81 
Plátce DPH ano 
IZO základní škola 102 520 585 
IZO mateřská škola 107 629 739 
IZO školní družina 120 100 347 
IZO školní jídelna 102 968 063 
IZO výdejna ŠJ 174 101 317 
Identifikátor zařízení 600 144 909 
Ředitel – statutární orgán Mgr. Martin Václavek 
Statutární zástupkyně ředitele 
školy 

RNDr. Věra Havelková 

www www.zskrasnepole.cz 
e - mail zskrasnepole@seznam.cz 
Datová schránka edfmf9z 
telefon 59 694 20 94 
Školská rada Zřízena – 19. 9. 2005 
Počet členů 6 
Zařazení do sítě škol Změna k 1. 1. 2003 
Pracoviště 
Mateřská škola + výdejna 

Sklopčická 796, Ostrava – Krásné 
Pole 

kontakt Tel: 59 694 22 15 
Zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský 

obvod Krásné Pole 
adresa Družební 576, Ostrava – Krásné 

Pole, 72526 
Právní forma obec 
IČ 00845451 
kontakty Tel: 59 942 61 02 

  

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. 2019 
Základní škola 
79-01-C/01 
Studium denní 

300 256 

Školní družina 116 88 
Školní jídelna 350 333 
Mateřská škola 84 80 
Výdejna - ŠJ 84 80 

 
Školní vzdělávací programy / ŠVP*/ 

 
Ročníky Název 

1. – 9. ZŠ Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, platný  
od 1. 9. 2018 

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 2019/2020  k 30. 9. 2019 
 
Počet tříd 
ZŠ            

Počet 
žáků 
 

Počet žáků na 1 
třídu 

Počet žáků na 1 
pedagoga    

12 256 21,33 15,04 
 

Počet tříd 
MŠ 

Počet dětí Počet dětí na 1 
třídu 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

3 80 26,67 13,33 
 
Počet 
oddělení ŠD 

Počet 
účastníků 

Počet dětí na 1 
oddělení 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

3 88 22,25 22,25 
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Základní  škola  a  Mateřská  škola Ostrava-Krásné  Pole,  Družební  336, 
příspěvková  organizace vykonává činnost základní  školy, školní  družiny 
a školní  jídelny na adrese Družební 336 a činnost mateřské školy a školní 
jídelny - výdejny na  pracovišti  Sklopčická  796. Jsme úplná základní 
škola a  trojtřídní mateřská škola. Zřizovatelem školy je Statutární město 
Ostrava, městský obvod Krásné Pole. 
Jsme školou pro všechny děti. V základní škole vzděláváme podle 
Školního  vzdělávacího  programu  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. 
Novinkou letošního školního roku byla integrace cizího jazyka do výuky 
metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning).  Využitím 
metody CLIL dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného 
předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se 
naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi nesporné výhody CLIL patří 
přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Integrovaným 
jazykem je jazyk anglický od 1. do 9. ročníku v předmětech Prvouka, 
Přírodověda, Vlastivěda a Zeměpis. 
 
V Mateřské škole „Perlička“ pracujeme 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  do výchovně vzdělávacího procesu zavádíme prvky 
alternativní MŠ a Začít spolu.  
 
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní 
družinu, který klade důraz na to, aby se školní družina stala místem pro 
zájmové vyžití, místem pro regeneraci sil po školním vyučování a 
rozvíjení tvořivosti. 
 
Druhé pololetí školního roku bylo ovlivněno vypuknutím epidemie 
koronaviru, kdy došlo k vydání řady opatření, která od 11. 3. 2020 vyústila 
v opatření ve formě zákazu osobní přítomnosti žáků na vyučování a 
postupnému zavádění distanční formy výuky. Epidemiologická opatření 
ovlivnila i tradiční formy zápisů k předškolnímu i školnímu vzdělávání. 
Vše se odehrávalo distanční formou bez osobní přítomnosti budoucích 
žáků školy. Nejprve se do školy mohli vrátit žáci 9. ročníků, kteří se mohli 
ve škole od 11. 5. 2020 připravovat na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se 
mohli formou dopoledních a odpoledních skupin vrátit žáci 1. stupně a od 
8. 6. 2020 i žáci 2. stupně. Na konci školního roku vedení školy požádalo 
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distančně rodiče o zpětnou vazbu na formu distančního vzdělávání. 
Celých 85% hodnotilo informovanost  o distanční výuce ze strany školy i 
pedagogů stupněm výborným nebo chvalitebným (jako ve škole) a 76% 
hodnotí celkově distanční výuku stupněm výborný nebo chvalitebný. 
Zpětná vazby poskytla vedení školy cenné informace i o platformách, 
které se zákonným zástupcům zdály nejvhodnější a do budoucna 
naznačila i nutnost využívání 1 hlavní platformy napříč všemi ročníky i 
předměty. 
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Vývoj počtu žáků ZŠ 
 

Školní rok Počet 
žáků 

2003/2004 215 
2004/2005 212 
2005/2006 214 
2006/2007 224 
2007/2008 207 
2008/2009 214 
2009/2010 211 
2010/2011 210 
2011/2012 213 
2012/2013 221 
2013/2014 235 
2014/2015 249 
2015/2016 252 
2016/2017 255 
2017/2018 270 
2018/2019 261 
2019/2020 256 

 

 
 

Z grafu je patrný narůstající trend počtu žáků v posledních 15 letech, který 
souvisí s celkovým růstem počtu obyvatel městského obvodu Krásné 
Pole. Celkově se jedná o vzrůstající trend (mírné poklesy jsou způsobeny 
odchodem početnějšího absolventského ročníku). Tento trend se navíc dá 
předpokládat i v budoucnu, Tento stav proto zřizovatel školy ve 
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spolupráci se školou dlouhodobě řeší a v příštím školním roce by se měla 
uskutečnit přístavba 2 nových učeben nad dosavadní spojovací chodbou 
mezi školou a jídelnou a rekonstrukce učebny pro polytechnickou 
výchovu. Realizace projektu by měla vyřešit i bezbariérovost, která je 
nyní řešena dočasnými opatřeními. Žákům se specifickými potřebami se 
tak zpřístupní části školy doposud obtížně přístupné.   

 
Vybavení základní školy: 
 

12 kmenových tříd  

1 hřiště – tartanový povrch 

1 tělocvična 

1 žákovská knihovna 

1 učitelská knihovna 

odborné učebny pro fyziku, chemii, zeměpis a biologii  

jazyková laboratoř s Robotelem 

cvičná kuchyně  

počítačová učebna - 26 žákovských PC a 1 učitelský PC + server 

mobilní počítačová učebna – 31 notebooků + hlasovací zařízení 

interaktivní tabule, počítač 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  
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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. Jako problematická se jeví konektivita učeben a 
absence rozvodů pro připojení k síti internet, kdy velká část budovy je 
závislá na nestabilním Wi-Fi připojení, proto je cílem vedení školy 
v příštím roce navázat na připravený projekt přístavby nových tříd nad 
spojovací chodbou, který bude v případě schválení realizovat zřizovatel 
na konci školního roku 2020/2021 vlastním projektem, který by 
konektivitu školy řešil a snad se podaří přímo časově navázat na projekt 
přístavby. Projekt přístavby by snad měl vyřešit i izolaci šaten, kde 
dochází k průsakům vody v období s intenzivními srážkami. Projekt 
přístavby by měl vyřešit nejen problém nedostatku učeben, ale i 
bezbariérovost.  
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 s dostatečným 
množstvím ovoce a zeleniny. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

1) Pedagogové ZŠ, ŠD 
 

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. ředitel VŠ / 2. stupeň / Z, IN 
2. zástupce ŘŠ VŠ / 2. stupeň / Ch, Bi 
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 /  1. st. 

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 / první stupeň 
13. učitelka VŠ / 2. stupeň / JA, JN 
14 učitelka VŠ / 1. stupeň /  JA 
15. učitelka VŠ / 2. stupeň / VV 
16. učitel VŠ / 2. stupeň /  JČ, D 
17. učitel VŠ / 2. stupeň / Z, D 
18. učitelka VŠ / 2. stupeň /  1. st. + In 
19. speciální pedagog VŠ / 2. stupeň / speciální 

pedagogika 
20. vychovatelka SŠ vychovatelství 
21. vychovatelka SŠ vychovatelství 
22. vychovatelka VŠ/ 2. stupeň / vychovatelství 
23. vychovatelka SŠ vychovatelství 

/studující/ 
24. asistentka 

pedagoga 
VŠ / 2. stupeň / Sociální 

pedagogika 
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2) Pedagogové MŠ 

 

     3) Odborná kvalifikace 
Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  100 % 
MŠ 100 % 
ŠD 100 % 

 
4) Správní zaměstnanci ZŠ 

Pracovní zařazení Počet 
hospodářka 1 

účetní 1 
administrativní pracovník 1 

uklízečka 3 
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 0  
MŠ 0 
ŠD 0 

 
  

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. vedoucí učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 
2. učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 
3. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
4. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
5. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
6. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
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7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: 
 
Odešli: 

 

Pracoviště Počet - odešli 
ZŠ 0  
MŠ 1  
ŠD 1 

 
Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  
ZŠ 1 
MŠ 1 
ŠD 1 

 
 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 
 

Pracoviště Počet   
ZŠ 0  
ŠD 0  
MŠ 0 
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    9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 
 

Základní 
škola 

 Počet zaměstnanců 

 pedagogové 17,01 
 speciální pedagog  0,50 
 asistent 

pedagoga 
 0,63 

 ostatní 
zaměstnanci 
/hospodářka, účetní, 
školnice, 
uklízečky, školní asistent/ 

5,25 

 Celkem 23,39 
Mateřská 
škola 

pedagogové 6,00 

 ostatní 
zaměstnanci 
/Školnice, uklízečky, školní 
asistent/ 

2,25 

 Celkem 8,25 
Školní 
družina 

vychovatelky 2,82 

Školní jídelna ostatní 
zaměstnanci 
/Vedoucí jídelny, kuchařky, 
pracovnice provozu/ 

4,75 

Výdejna MŠ pracovnice 
provozu 

1,00 

Doplňková 
činnost ŠJ 

pracovnice 
provozu 

1,00 

CELKEM  41,20 
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d) Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání 
Přijetí žáků do I. ročníku 34 0 
Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. 
ročníku 

0 0 

Přestup žáků do II. – IX. ročníku 7 0 
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 21 0 
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 
Odklad povinné školní docházky k 31. 8. 2020 6 0 
Dodatečný odklad školní docházky 0 0 
Slovní hodnocení 0 0 
Počet žádostí o dokončení základního vzdělá-
vání 

0 0 

Osvobození od úplaty / MŠ, ŠD/ 0 0 

 
 Žáci uvolnění z vyučování jednotlivých předmětů Počet 
Tělesná výchova 5 

 
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 školy 
Délka 
studia 

Počet 

nižší stupeň - gymnázium  
 

8 2 

státní školy (obory s maturitou) 

gymnázium 4 4 

ekonomické obory 
obchodní akademie, ekonomika podnikání 

4 4 

obory stavební a geodézie 
stavebnictví  

4 1 

geodézie 4 1 

obory zdravotnické  
asistent zubního technika 

4 1 

obory hotelnictví a služeb 
cestovní ruch 

4 1 

lyceum 
přírodovědné lyceum 

4 1 

kombinované lyceum (Waldorfská škola) 4 1 

státní školy (obory bez maturity) 

obory gastronomie 
cukrář 

3 1 

kuchař 3 1 

obory strojírenské 
strojní mechanik (zámečník) 

3 1 

mechanik opravář motorových vozidel 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.  24 24 0 0 0 1,000 38,83 0 

2. A 15 15 0 0 0 1,008 23,87 0 
2. B 14 14 0 0 0 1,054 25,21 0 
3. A 19 19 0 0 0 1,066 45,42 0 
3. B 21 21 0 0 0 1,089 32,43 0 
4.  26 22 4 0 0 1,254 40,42 0 
5. 25 16 9 0 0 1,392 32,68 0 
6.  28 17 11 0 0 1,453 26,79 0 
7.  30 18 11 1 0 1,524 48,60 0 

8. A 21 7 14 0 0 1,713 45,33 0 
8. B 17 11 5 0 0 1,366 67,75 0 
9. 16 9 7 0 0 1,525 43,38 0 

 

Druhé pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

V P 
 

5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
Omluvená       

Neomluvená 
1.  24 24 0 0 0 1,000 30,54 0 

2. A 15 15 0 0 0 1,000 25,73 0 
2. B 14 14 0 0 0 1,040 13,07 0 
3. A 19 19 0 0 0 1,030 27,52 0 
3. B 24 24 0 0 0 1,060 25,70 0 
4.  28 28 0 0 0 1,079 22,29 0 
5.  26 23 3 0 0 1,231 26,23 0 
6. 28 19 9 0 0 1,272 23,14 0 
7.  30 21 9 0 0 1,402 12,37 0 

8. A 21 9 12 0 0 1,620 19,52 1 
8. B 17 13 4 0 0 1,330 33,00 0 
9. 16 9 7 0 0 1,454 23,94 0 
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Legenda: 
V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
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 

212 129 

 
Výchovná opatření Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního 
učitele 

27 0 

Důtka třídního učitele 5 0 
Důtka ředitelky školy 0 1 

 
 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 
Počet hodin 9993 
Průměr na žáka 39,18 

 
Omluvené hodiny - 2. pololetí 
Počet hodin 6120 
Průměr na žáka 23,62 
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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 5 5 20 5   

Informační 
technologie 

Informatika 
1 1  0   0 2 1  

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8  1  

  Občanská výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a příroda Fyzika 0 2 2 2 6    

  Chemie  0 0  2 2 4    

  Přírodopis 2 2 2 1 7   

  Zeměpis 2 2 1 2 7 3  

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 2 1 1 6    

  Hudební výchova 1 1 1 1 4    

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

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8    

  Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2    

  Volitelné předměty 0 0 2 2 4 4  

  celkem 28 30 32 32 122 18  

         
Komentář k učebnímu plánu 
 

Učení plán byl sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval výchovně 
vzdělávacím záměrům školy. 
Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v 8. - 9. ročníku.  
 
Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2019/2020: 

 Cvičení ze zeměpisu 
 Sportovní hry 
 Konverzace v AJ 
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Vývojové poruchy učení a chování 
 

Podpůrná opatření  
(k 30.6.2020) 

Počet žáků 

PO 1. stupeň – škola, PPP 14  
PO 2. stupeň - přiznané PPP 14 
PO 3. stupeň - přiznané SPC 4 
PO 4. stupeň - přiznané SPC 1 
Celkový počet žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

33 (z toho 18 žáků dle § 16) 

Individuální vzdělávací plán 14 
Individuální práce /edukace,  
reedukace, kompenzace/ 

5 

Skupinová práce ŠSP /nápravy, 
reedukační a podpůrné 
skupiny/ 

6 PSPP skupinově 

 
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 
ŠSP – školní speciální pedagog 
 
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky 
nadané 
Poskytování podpůrných opatření probíhalo dle vypracovaných 
individuálních plánů, předmět speciálně pedagogické péče dle platných 
doporučení. 
Tato poskytovaná péče je na naší škole zajištěna speciálním pedagogem 
s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Ve výuce se pak používají 
potřeby a pomůcky, 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, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a  
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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. 
 

Školní poradenské pracoviště 
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik 
prevence a speciální pedagog, jehož činnost je hrazena z Operačního 
programu vývoj, výzkum a vzdělávání / OP VVV / - podpora škol formou 
projektu zjednodušeného vykazování tzv. Šablony II. 
Speciální pedagog vykonává činnosti diagnostické, depistážní, 
poradenské, intervenční, metodické, vzdělávací a velmi přispěl ke 
zkvalitnění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování. 
Koordinoval spolupráci s odbornými pracovišti / PPP a SPC /, metodicky 
vedl asistenta pedagoga a vedl předměty speciální pedagogické péče.  
 
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. Výchovná poradkyně žáky provází celým procesem 
výběru střední školy a přijímacím řízením. Žáci 9. třídy navštěvují Úřad 
práce v Ostravě, kde vyplňují testy a dotazníky o své profesní orientaci. 
Výchovná poradkyně pomáhá žákům se sběrem informací o středních 
školách, pomáhá s vyplněním přihlášek a poskytuje konzultace 
zákonným zástupcům. 
 
Výchovné poradenství 
Výchovné poradenství vede výchovná poradkyně s požadovaným 
odborným vzděláním. 
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. 
Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve vyučování v druhém 
pololetí, došlo též k výraznému snížení řešených případů. 
 
 
Vzdělávání dle předmětových komisí 
1. stupeň 
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 dětský den na Skalce (přesunuto z června) 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 sběr papíru 
 Policie ČR – 2. třídy 
 Dopravní výchova – 4. třída 
 Dramatická výchova – 3. třídy 
 návštěva Divadla loutek 
 návštěva Světa techniky 
 návštěvy knihovny 
 Rozchodník (ekologické programy) 
 vánoční výstava 
 Anglické divadlo (DKMO) 
 návštěva Mikuláše ve škole 
 kino Klimkovice 
 Městská Policie – 4., 5. třídy 
 Školní kolo recitační soutěže 
 Planetárium 
 
Přírodovědné obory 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 výstava Máme rádi zvířata (13. ročník) 
 cíle – pokračování v začleňování techniky do výuky, informační 

gramotnost, bezpečnost 
 projekt – Naše a světové ekosystémy 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 soutěž ZOO Ostrava (téma Domestikace a domácí zvířata) 
 zvládání techniky mikroskopování 
 projekt Naši ptáci 
 finanční gramotnost (financování v rodině) 
 realizace distanční výuky 
 účast v matematických soutěžích (Matematická olympiáda, 

Moravskoslezský matematický šampionát) 
 

Jazyky a humanitní předměty 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 rozhlasové relace 
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 týdenní intenzivní kurz AJ 
 Art & Science workshopy VŠB-TU 
 soutěž Oxford Illustrator 
 Anglické divadlo (DKMO) 
 Adventní Vídeň 
 realizace distanční výuky 
 
Výuka plavání 
Výuka probíhala ve 2. pololetí školního roku (2. a 3. ročník) v krytém 
bazénu SAREZA v Ostravě-Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna 
autobusem. Do vyhlášení mimořádných opatření se uskutečnilo pouze 5 
výjezdů. 
 
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 
Environmentální témata jsou začleněna do vzdělávacího programu 
v hodinách na 1. (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výtvarná výchova, 
Člověk a svět práce, i Český jazyk) i 2. stupni (Přírodopis, Zeměpis, 
Chemie, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce). 
 
Cílem letošního školního roku bylo:  

 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 je 
Rozchodník, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných 
v ZOO Ostrava – tentokrát na téma Domestikace. Nedílnou součástí práce 
je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a 
kladnému vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí.  
 
 
Školní družina  
V letošním školním roce bylo do  ŠD přijato 88 žáků 1. stupně ve 
3 odděleních. Práce dětí byla zaměřena na činnosti odpočinkové, 
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zájmové, rekreační a přípravu na vyučování. ŠD pracovala podle ŠVP pro 
školní družinu v návaznosti na činnost školy. 
Činnost probíhala ve dvou vybavených třídách a jedné třídě klasické. Na 
počátku školního roku byli všichni žáci seznámeni s řádem ŠD, školní 
jídelny, poučeni o bezpečném chování v budově školy, ale také na školním 
a přírodním hřišti. 
Podzim byl věnován práci s přírodninami, které jsme si nasbírali, např. 
dekorace z listí, ozdobili svícen ze sádry, vyráběli zvířata z kaštanů, sovy 
z listí, bramborová razítka. Každý den jsme po obědě četli pohádku o 
které jsme si povídali. Na častých vycházkách jsme si vyprávěli o přírodě, 
postavili také domky pro broučky na zimu. Přivítali jsme divadlo 
Ententýky, kde si děti společně s herci zahrály ve „Větrné pohádce“. 
Adventní čas jsme si všichni příjemně užili. Učili jsme se zpívat koledy, 
vyráběli vánoční ozdoby, přání, adventní kalendáře, čerty, anděly. 
Uspořádaly jsme „Jablíčkový“ den – žáci všech oddělení si vyrobili svícen, 
který si odnesli domů. Prvňáci se naučili vyšívat – povedly se nám 
dárečky pro naše blízké, které jsme zabalili do vlastnoručně vyzdobeného 
vánočního papíru. V zimním období jsme se těšili na sněhové hrátky, ale 
v tomto školním roce nám počasí vůbec nepřálo. Jen jeden den napadlo 
více sněhu, tak jsme rychle uskutečnili celodružinovou soutěž „Sněhové 
stavby“. V lednu někteří absolvovali týdenní lyžařský výcvik v areálu 
Skalka ve Vřesině. Celý leden se děti připravovaly na soutěž Družina má 
talent, kde převažovala vystoupení pěvecká, na rozdíl od loňského roku. 
Přesto bylo pro porotu těžké vyhodnotit nejlepší účinkující. Všichni se 
dobře bavili u diskotéky po ukončení soutěže. V únoru jsme si vyráběli 
masky zvířat a uspořádali rej zvířat. V únoru proběhly jarní prázdniny a 
také nás zasáhla chřipková epidemie. 
Během školní roku jsme uspořádaly ve svých třídách různé soutěže, 
výzvy, např.: turnaj v piškvorkách, skládání průpisky, skládání kubus, 
kvízy na různá témata, malování na chodník, zavazování tkaničky, 
družinový slavík, odhad času, mistr křížovkách, ligretto apod. 
Snažily jsme se s dětmi pobývat každý den venku (pokud dovolilo počasí 
a stav ovzduší), což velmi oceňovali rodiče.  
Venkovní aktivity probíhaly hlavně na školním hřišti, přírodním hřišti. Žáci 
první třídy často chodili na vycházky do okolí, kde se učili dopravní 
značky, bezpečnou chůzi, pozorovali přírodu okolo nás. Každý měsíc se 
uskutečnila společná akce pro všechna oddělení –např. domečky pro 
broučky, divadelní představení, vánoční dílny, sněhové stavby, družina má 
talent. Věnovali jsme se také prevenci patologických jevů, např. 
konkrétnímu povídání na téma, jak řešit konflikty se spolužáky. 
Nezapomněli jsme se věnovat ochraně přírody, dopravní výchově. 
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Snažily jsme se vytvořit co nejlepší klima v oddělení, vést děti k tvořivosti, 
samostatnosti, posilovat kolektivního ducha, respektovat individuální 
schopnosti, povzbuzovat, motivovat, chválit. Spolupráce s rodiči a 
třídními učiteli byla bez problémů. Bohužel od března 2020 byla činnost 
školní družiny přerušena z důvodu prevence před virovým onemocněním 
COVID 19. 
 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:  
 
Preventivní program školy je vypracován školním metodikem prevence 
na základě analýzy aktuální situace a sledování výskytu rizikového 
chování ve škole v uplynulém období.  
V letošním školním roce byla spolupráce s Poradnou pro primární 
prevenci na preventivních programech rozšířena i na žáky 4. a 5. tříd. 
Programů se tedy zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku v celkové dotaci 20 hodin 
a byly zaměřeny na témata: 

 prevence šikany a projevů agrese 
 prevence kyberšikany 
 prevence rizikového sexuálního chování 
 prevence užívání tabáku 
 prevence užívání alkoholu 
 prevence užívání dalších návykových látek 
 prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti /hazard, 

počítačové hry apod./ 
 prevence kriminálního chování 

Škola také spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem 
prevence. 
Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. 
U většiny žáků bylo chování během školního roku velmi dobré. Chování 
mimo školu nebylo v souladu s předpisy hodnoceno, škola pouze 
informovala zákonné zástupce o skutečnostech, které se dozvěděla 
a které neodpovídaly zásadám slušného chování. 
Výčet výchovných opatření je uveden v předcházejících tabulkách. 
 
Rozbor úrazovosti 
Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 18 úrazů. Jednalo se většinou o 
drobná poranění končetin způsobená při sportovních činnostech. Úrazy 
byly postupně odškodňovány u České pojišťovny, k 31. 8. 2019 bylo 
odškodněno 8 úrazů v celkové výši 32 000 Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

Název kurzu počet 
zúčastněných 

Koordinátor školního vzdělávacího programu – 
pokračující studium – 250 h 

1 

Pohybové hry pro děti 1 
Kooperativní a párové metody učení 2 
User friendly? Yes! 1 
Psychohygiena pro pedagogy 1 
Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy v MŠ 1 
Seminář pro učitele geografie 1 
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální 
změny  

1 

Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 1 
S pohádkou to dokážu 1 
Výtvarné techniky nejen pro děti VII. 1 
Jolly Phonics – jak zábavně, rychle a účinně 
naučit děti číst a psát v AJ 

3 

Náměty ve výtvarném tvoření 1 
Metodická poradna pro MŠ 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Halloween ve školní jídelně 
 

Den, kdy kolem nás byly dýně různých druhů a velikostí, ale také netopýři, 
pavouci a kostlivci. Paní kuchařky nejen vyzdobily školní jídelnu, ale také 
z dýní uvařily. Bylo to výborné pochutnání v příjemném prostředí. 
 

   
 
 
Obvodní kolo ve florbalu  chlapců 
Základní škola Ostrava–Krásné Pole se zúčastnila Obvodního kola ve 
florbalu základních škol Ostravy–Poruby a okolí, které se konalo ve 
sportovní hale v Plesné. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev ze základních 
škol výše zmíněného obvodu. Naše družstvo vyhrálo skupinu (5 družstev) 
a postoupilo do finále obvodního kola, kam postoupilo 6 družstev ze 3 
skupin. Do finále postoupila družstva naší školy, ZŠ Ukrajinská, 
ZŠ Šoupala, ZŠ Sekaniny, ZŠ Pokorného a ZŠ Velká Polom. Naše 
družstvo vyhrálo finále bez jediné porážky a stalo se vítězem Obvodního 
kola základních škol Ostrava–Poruba a postoupilo do celoměstského 
kola, 
 
Obvodní kolo ve florbalu dívek 
Naše škola se zúčastnila také obvodního kola základních škol Ostrava–
Poruba a okolí ve florbalu, které se konalo ve sportovní hale Plesná. 
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev dívek. Naše družstvo skončilo ve 
skupině na 2. místě (5 družstev) a postoupilo do finále obvodního kola, 
kam postoupila 4 družstva ze dvou skupin. Finále proběhlo později ve 
stejné hale. Do finále postoupila družstva naší školy, ZŠ Pokorného, 
ZŠ Dětská a ZŠ Porubská. Naše družstvo skončilo na 2. místě, kdy 
prohrálo pouze jeden zápas se ZŠ Porubská a postoupilo také do 
celoměstského kola. 
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Návštěva adventní Vídně 
Dne 12. 12. 2019 podnikla naše škola návštěvu adventní Vídně. Tento den 
jsme si museli ráno přivstat, poněvadž odjezd byl již v brzkých ranních 
hodinách. Po asi třech hodinách cesty, kterou nám zkušený pan průvodce 
zpestřil zajímavým povídáním o Vídni, jsme dorazili na místo.  
Vystoupili jsme z autobusu na Karlsplatz/Karlovo náměstí/ a podnikli 
pěší procházku ke gotickému chrámu Karlskirche/Kostel sv. Karla 
Boromejského/. Prošli jsme kolem hrobky Habsburků na 
Stephansplatz/Štěpánské náměstí/, kde jsme absolvovali prohlídku 
dominanty Vídně-Katedrálu sv. Štěpána. Odtud jsme se vydali přes 
Korutanskou ulici k překrásnému palácovému komplexu Hofburgu. 
Nahlédli jsme do staré i nové části paláce a kolem oběda jsme se odebrali 
na předem rezervovanou prohlídku vnitřní části Hofburgu – 
tzv. Silberkammer – což je sbírka stříbra. Následovala komentovaná 
prohlídka Sissi musea a císařských apartmánů. Po asi hodinovém pobytu 
v interiérech hradu jsme se vydali opět procházkou podél 
Volksgarten/Lidové sady/ a podél budovy parlamentu směrem k radnici, 
kde proběhla prohlídka adventních trhů. Poté jsme se opět vydali zpět na 
náměstí Marie Terezie, kde se konaly další adventní trhy. Poslední 
hodinku ve Vídni jsme strávili v přírodovědeckém muzeu, které se 
nachází hned u místa adventních trhů. Pěkně jsme se uvnitř ohřáli a 
pokochali se krátce exponáty největšího muzea v Rakousku. Kolem 17:00 
hodiny na nás již čekal autobus na předem dohodnutém místě a my jsme 
se vydali na cestu k domovu. Po 22:00 hodině jsme dorazili do Ostravy a 
rodiče si vyzvedli své ratolesti. Myslím, že se návštěva adventní Vídně 
velmi vydařila a děti byly obohaceny o nové poznatky a zážitky. 
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Svět techniky v Dolních Vítkovicích 
 
V lednu navštívily děti ze čtvrté a páté třídy Svět techniky v Dolních 
Vítkovicích. Čtvrťáci se zúčastnili programu Malý antropolog a mohli se 
tak důkladně seznámit s kostrou člověka, pátá třída navštívila program 
Proč? Svět v otázkách a odpovědích a při následných reportážích si 
rozšířila vědomosti z mnoha oborů. Děti se rozhodně nenudily a ze 
vzdělávacích programů byly nadšené. 
 
Maškarní ples 
 
V pátek 17. ledna 2020 se uskutečnil tradiční školní maškarní ples v sále 
u Čestmíra. Přesto, že bylo poměrně dost dětí nemocných, sešlo se v sále 
mnoho povedených masek. Ty, které se porotkyním líbily nejvíce, byly 
oceněny. Maškarní ples se i letos dětem líbil. 
 
Okresní přebor ve florbalu dívek a chlapců 
 
Naše škola se zúčastnila okresního kola ve florbalu základních škol 
města Ostravy a okolí, které se konalo ve sportovní hale SC Dubina dne 
15. 1. 2020. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev dívek ze základních škol 
města Ostravy. Družstva, která skončila na 1. a 2. místě ve 3 obvodech 
města. Okresního kola se tedy zúčastnila družstva z naší ZŠ, 
ZŠ Porubská, ZŠ gen. Píky, ZŠ Dvorského, ZŠ Pěší a Gymnázium 
Hrabůvka. Celkem v celé Ostravě soutěžilo tento rok 22 dívčích družstev. 
Naše družstvo skončilo na 4. místě po velmi bojovném výkonu. Celé 
družstvo zůstává spolu i příští rok. Očekáváme tedy ještě lepší umístění. 
Dívky měly problémy s velikostí hřiště. Příští rok snad budou trénovat 
v nové sportovní hale. 
Naše škola se zúčastnila také okresního kola ve florbalu základních škol 
města Ostravy a okolí chlapců, které se také konalo ve sportovní hale 
SC Dubina ve stejný den. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev chlapců ze 
základních škol města Ostravy. Družstva, která skončila na 1. a 2. místě 
ve 3 obvodech města. Okresního kola se tedy zúčastnila družstva z naší 
ZŠ, ZŠ Šoupala, ZŠ gen. Píky, ZŠ Dvorského, ZŠ Radvanice (Vrchlického) 
a Sport. gymnázium Ostrava–Zábřeh. Celkem v celé Ostravě soutěžilo 
tento rok 42 chlapeckých družstev. Naše družstvo skončilo na 2. místě. 
V posledním zápase o postup do krajského kola stačilo našemu družstvu 
remizovat se ZŠ Šoupala. Bohužel, prohráli jsme 2:3 a o jeden gól nám 
postup utekl. Přitom v obv. kole v Plesné jsme tuto školu porazili 2:0 a 
jednou remízovali 2:2, kdy jsme dostali gól až v poslední vteřině. Chlapci 
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byli zklamaní, ale 2. místo je krásný výsledek. Jsme druzí v celé Ostravě 
a to je obrovský úspěch.  
 
Pancake Day 
 
V úterý 25. 2. 2020 proběhl v rámci výuky angličtiny tzv. Pancake Day - 
neboli palačinkový den, který se koná vždy na masopustní úterý. Tato 
oslava masopustu je v Anglii velmi populární a to nejen mezi dětmi, ale i 
dospělými. Šťastný los tentokrát padl na 4. a 7. třídu, poněvadž tyto měly 
právě v úterý angličtinu. Naše paní vedoucí jídelny a ostatní paní kuchařky 
se postaraly o vhodnou teplotu předem zakoupených palačinek a 
připravily nám vše tak, aby si pak děti mohly s chutí vychutnat každý svou 
palačinku, ke které si donesly svoje ingredience a osladily si život. Aby to 
celé nebylo jen o jídle, pracovaly děti také s pracovními listy 
s doplňováním informací, které se o palačinkovém dni v anglickém jazyce 
dozvěděly. Shodli jsme se hromadně, že se tato akce vydařila a děti by ji 
s nadšením opakovaly klidně i další úterý. 

 
 
Výtvarná soutěž Jarní tvoření 
 
Vzhledem k tomu, že po dobu uzavření škol byla věnována pozornost 
hlavně profilovým předmětům a výchovy byly upozaděny, rozhodli jsme 
se umožnit všem našim žákům, pokud měli chuť, aby se zase chvíli 
výtvarné výchově věnovali a vyhlásili proto online Výtvarnou soutěž s 
volným tématem "Jarní tvoření". Vzhledem k tomu, že účast byla 
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dobrovolná, překvapil nás zájem o účast v soutěži. V soutěži se nakonec 
objevilo 31 děl našich žáků.  
 
 
Neuskutečněné akce 
 
V důsledku pandemie koronaviru nebylo možné uskutečnit mnoho 
tradičních akcí – např. Loučení se slabikářem, Týdenní kurz anglického 
jazyka (kurz byl přerušen v polovině zákazem osobní přítomnosti žáků ve 
výuce), dějepisná exkurze v Praze a jiné. 
 
Zájmové kroužky – činnost přerušena v 2. pololetí z důvodu pandemie 

matematický 

pěvecký 

redakční 

rozhlasový 

pohybové hry  

šachový 

umělec 

 
 
Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole 
 
tradiční akce: 

 
 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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Mateřská škola – Perlička 
 
Třídy jsou složené podle věku dětí.  
 

 

A/ Naplněnost tříd  - září 2019: 
 

 

 1. třída 
Kuřátka 

2. třída 
Žabky 

3. třída 
Berušky 

Celkem 

Počet dětí 24 28 28 80 
 
Počet 
učitelek 
 
Školní 
asistent 
/4hod./ 

 
2 

 
2 
 
 
1 

 
2 

 
6 
 
 
1 

     

 

 

B/ Naplněnost tříd - leden 2020: 
 

 

 1. třída 
Kuřátka 

2. třída 
Žabky 

3. třída 
Berušky 

Celkem 

Počet dětí 25 28 28 81 
 
Počet 
učitelek 
 
Školní 
asistent  
/4 hod./ 

 
2 

 
2 
 
 
1 

 
2 

 
6 
 
 
1 
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Průměrná docházka dětí v jednotlivých třídách ve školním roce 2019/ 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Od 23. 3. MŠ 
uzavřena, 
provoz od 25. 
5. 2020 
 

 
 
 
 
 

Vzdělávací nabídka ve všech třídách vychází z ŠVP „Barevné perličky“ a je 
přizpůsobena věkové skupině dané třídy.  
V předškolní třídě je vzdělávání dětí přizpůsobeno potřebě přípravy k zápisu a 
nástupu do základní školy. Vzdělávací nabídka  předčtenářských  a 
předmatematických činností je zastoupena ve vyšší míře než v ostatních třídách. 
Vzdělávací cíle jsou naplňovány prostřednictvím řízených činností, spontánních 
činností dětí, zařazováním rozličných pohybových aktivit, smyslových a relaxačních 
her, dechových cvičení, kontaktních her, výtvarných a pracovních činností, 
dramatizací, poslechu a rozboru příběhů a pohádek, prožitkovému učení. TVP vychází 
z ŠVP, kopíruje roční období pomocí barev -Barevné perličky - obsahuje seznámení 
s tradicemi a zahrnuje dění kolem nás, přírodní změny, součástí jsou prvky 
environmentální výchovy a badatelských činností. Veškeré činnosti jsou sestavovány 
tak, aby obsáhly rovnoměrně všech pět vzdělávacích oblastí a zároveň aby bylo 
možno pružně reagovat a pomoci dětem zpracovat možné neočekávané situace 
vznikající ve skupině dětí.  Pracujeme s Minimálním preventivním programem, 
v tomto školním roce byl zástupkyní ředitele zpracován nový plán environmentální 
výchovy a také plán výchovy ke zdravému způsobu života – „Hravě – žijme zdravě“. 
 Od počátku školního roku 2019/ 20 se naše Mateřská škole Perlička zapojila do 
projektu sportovní všestrannosti – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Jde 
o projekt pod záštitou České obce sokolské. Cvičení obsahuje přirozenou cvičební 

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

19,4 23,1 22,0 

Říjen 
 

16,4 19,9 19,4 

Listopad 
 

17,4 22,8 20,3 

Prosinec 
 

17,0 23,6 17,6 

Leden 
 

13,8 19,2 13,8 

Únor 
 

16,8 15,0 18,0 

Březen 
 

13,6 13,2 14,9 

Duben 
 

0 0 0 

Květen 
 

14,4 11,8 14,4 

Červen 
 
Červenec 
 

13,9 
 

13,9 

11,4 
 
              5, 3 

12,1 
 

7,1 

Srpen - - - 
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část – atletiku, obratnost, gymnastické prvky, manipulace s míčem, netradiční 
činnosti atd. 
Snažíme se co nejvíce bádat, poznávat, přicházet na podstatu věci – viz badatelské 
činnosti -hlavně při pobytech venku apod. 
 
Od 23. 3. 2020 z rozhodnutí Rady městského obvodu v Krásném Poli byl dočasně 
přerušen provoz mateřské školy. 

Od 18. 5. se v MŠ provádí preventivní protiepidemická opatření. Všichni zaměstnanci 
jsou poučeni o dodržování těchto opatření a doporučení Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, na jehož základě byl vypracován nový plán opatření v provozu 
k znovuotevření mateřské školy od 25. 5. 2020.  

  

Akce v 1. pololetí školního roku 2019/ 2020 

Spolupráce se školou 

 Návštěva výstavy domácích zvířat v ZŠ 
 Sběr papíru 
 Mikuláš v MŠ 
 Vánoční pohádka - školáci hrají divadlo dětem z MŠ 

Kulturní a jiné akce 

 Divadlo Smíšek – Malované zpívánky 
 Divadlo Šikulka – Pásmo pohádek 
 Divadlo Smíšek – Podzimní strašáci 
 Návštěva kina v Klimkovicích 
 Vystoupení pro jubilanty v Domě Zahrádkářů v Krásném Poli 
 Divadlo loutek – Z deníku kocourka Modroočka  
 Společné zdobení vánočního stromku 
 Vánoční posezení u stromečku, vánoční nadílka –„ Vánoce v MŠ“ 
 Divadlo Smíšek – Doktorská pohádka 

Spolupráce s rodiči 

 Lampionový průvod – „Uspávání broučků“ 
 Třídní schůzky  
 „Uspávání broučků“ 
 Vánoční focení 
 Vánoční dílny s rodiči  
 Vánoční pohádka pro děti a rodiče  
 Besídka pro babičky a dědečky 

 

Ekologické programy: 

 Narozeniny veverky Zrzečky – 1. třída 
 Bude zima – 2. třída  
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 Rok s jablůňkou – 3. Třída 

 

2. pololetí: 

 Beseda s myslivci 
 Masopust 
 Planetárium v MŠ  - Život stromů 
 Den dětí – Indiánské léto – děti rozděleny do 2 skupin, tyto skupiny po celou 

dobu docházky v režimu protiepidemických opatření odděleny, bez kontaktu 
 Rozloučení se školáky   

Ostatní naplánované akce zrušeny. 
Zápis do MŠ proběhl ve dnech 4. - 15. 5. 2020, bez osobní přítomnosti dětí a 
zákonných zástupců. Celkem bylo zapsáno 22 dětí / 21dětí u zápisu + 1 dodatečný 
zápis/ a všech 22 dětí bylo přijato. Nepřijati – 0 
V mateřské škole zůstává v příštím školním roce 6 dětí s odkladem školní docházky, 
z důvodu školní zralosti (viz zprávy PPP). 
 

 
Spolupráce ZŠ s ostatními organizacemi 
Školská rada 
Žákovská rada 
Spolek Sdružení rodičů 
Český zahrádkářský svaz 
TJ Sokol Krásné Pole 
DTJ Krásné Pole 
Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole 
Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole 
Knihovna města Ostravy – pobočka Krásné Pole 
Městská policie Ostrava 
ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou 
ZŠ a MŠ v Ostravě–Svinově 
 
Spolupráce se zřizovatelem -  Městským obvodem Krásné Pole 
 

Základní škola a Mateřská škola si velmi cení úzké spolupráce školy a 
zřizovatele – SMO – městského obvodu Krásné Pole. Výsledkem 
spolupráce je mnoho již realizovaných projektů, které zvyšují kvalitu 
vzdělávání v Krásném Poli. Je zřejmé, že vzdělávání je jednou z priorit 
zřizovatele, o čemž svědčí i projekty, které jsou teprve ve stádiu příprav. 
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i) 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. 2019 

 
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: ředitel Mgr. Martin Václavek 
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole 
 
Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, příspěvková organizace 
(dále jen škola) v účetním období 2019 hospodařila s finančními 
prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši 27 295 759,68 Kč 
ve složení: 
 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje           
   

20 873 111,50 Kč 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání I.          

403 051,00 Kč 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání II. 

233 854,00 Kč 

Rozvojový program “Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v 
odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a 
středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ 

224 737 Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole        

 2 424 997,00 Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků MO Krásné Pole                      

68 250,00 Kč 

Příspěvky a dotace ostatní             

80 000,00 Kč 



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

37 

Účelová dotace (doprava na plavání)                         

56 240,00 Kč 

Ostatní příjmy (ŠJ, pronájem, kroužky, úroky)     
         

2 9212 295,68 Kč 

Čerpání fondů - finanční dary                 

18 000,00 Kč 

 
Příjmy od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové 
prostředky použity na výplatu platů, 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 1-12/2019. 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 a příjmy z kroužků byly použity na částečné 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. 
 
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 2019 vytvořila zlepšený výsledek 
hospodaření ve výši 278 670,75 Kč.  
 
Stav fondu investic k 31. 12. 2019 je 6 204,- Kč. Základní škola a Mateřská 
škola za období roku 2019 vytvořila pomocí odpisů fond investic, u kterého 
byl nařízen odvod zřizovateli, výše tvorby a odvodu byla 220 952,00 Kč.  
 
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2019 je 91 098,03  Kč. V období roku 2019 
škola nevyužila možnost čerpání rezervního fondu na další rozvoj své 
činnosti.  
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Stav fondu odměn k 31. 12. 2019 je 3 421,00 Kč. 
 
 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 
 
V tomto školním roce pokračovala spolupráce s partnerskou základní 
školou ze Zawady – Wodzislawi Sl. / Polsko /, bohužel žádné naplánované 
akce se díky epidemii koronaviru na jaře nemohla uskutečnit. 
 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 
 
Základní škola není zapojena do těchto projektů. 
 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

 Dotace MŠMT – Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2019 (VI. etapa) – doprava – výše dotace 14 060 Kč 

 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony Krásné 
Pole II – celková výše dotace 1 699 047 Kč 

 
 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Při organizaci odborová organizace nepracuje. 
 
Závěr: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 14. 10. 
2020. 
 
 
 


