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1. Základní údaje o škole

1.1 Škola:
Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Jana Žilová
Zástupce statutárního orgánu: Mgr.: Petra Zelenková
e-mail: reditelka@zskarasova.cz 

1.2 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

1.3 Charakteristika

Škola se nachází ve starší městské zástavbě. Žáky školy jsou děti nejen z blízkého okolí, 
ale i z dalších ostravských městských částí (Moravská Ostrava a Přívoz, Kunčičky, Vítkovice, 
Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava). V průběhu školního roku se průměrný počet žáků
pohyboval kolem 185 (bez žáků v zahraničí, kterých bylo 9). V uplynulém školním roce se 
pracovalo ve 13 třídách. Přípravná třída byla určena pro děti s odloženou školní docházkou, 
dále byly čtyři běžné třídy (ve všech těchto třídách byli individuálně integrováni žáci s LMP-v 
počtu pět- na základě žádosti zákonných zástupců) a osm tříd zřízených dle §16, odst. 9. Žáci 
základní školy speciální byli individuálně integrováni v paragrafových třídách. Na škole bylo 
jedno oddělení školní družiny.
Materiálně technické podmínky školy lze celkově hodnotit jako dobré.  K dispozici je speciální 
učebna pro výuku logopedie, učebna estetické výchovy s interaktivní tabulí (v této místnosti 
probíhá výuka běžné třídy), dvě učebny mediální výchovy, cvičná školní kuchyňka a 
nevyhovující školní dílny.  Ve třech běžných třídách jsou umístěny interaktivní tabule, všechny 
zakoupeny v rámci dřívějších projektů. V uplynulém školním roce byly v provozu všechny 
místnosti. Žáci školy mohli využívat školní dvůr a část školní zahrady. V tělocvičně až do 14.
hodiny probíhala výuka tělesné výchovy, poté pak sloužila pro činnost zájmových kroužků a 
sportovnímu vyžití dětí ze školní družiny. Tělocvičnu si pronajímali tři nájemci, jejichž činnost 
byla zaměřena na atletiku dětí, sportovní tréninky fotbalu a výuka tělesné výchovy. Výuka 
pracovní výchovy chlapců je nadále realizována v nevyhovující dílně, která byla vybudována 
jako provizorium v prostoru šaten.  Ani tento nevyhovující stav dílen nebrání v pronájmu 
soukromé speciální škole. Děvčatům sloužila k výuce „vaření“ školní cvičná kuchyň, která by 
rovněž potřebovala mít větší prostor. Nadále z bezpečnostních důvodů nevyučujeme pěstitelské 
práce v prostoru zahrady, pod jejímž povrchem byly v minulosti zjištěny chodby. 

1.4 Údaje o školské radě

Školská rada je tvořena šesti členy – dva jsou zvolení zástupci z řad rodičů, dva jsou 
jmenováni zřizovatelem a dva jsou zvolení zástupci školy. Školská rada se sešla dne 21.října 
2019, na jednání byla schválena výroční zpráva za školní rok 2018/2019, byl projednán a 
schválen provozní řád. Školská rada byla mj. informována o probíhajících projektech. Další 
jednání školské rady se mělo uskutečnit v měsíci březnu 2020. Vzhledem k celospolečenské 
situaci se body programu projednávaly prostřednictvím e-mailové pošty, kdy byly členům 
školské rady potřebné informace a dokumenty zaslány. Vše tak bylo projednáno a schváleno. 
V průběhu měsíce srpna 2020 ředitelka školy zaslala členům ŠR doplněný Školní řád a žádala 
o jeho schválení (tento školní řád byl pedagogickým sborem projednán a schválen na červnové 
pedagogické radě). Členové ŠR neměli ke školnímu řádu připomínky. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1       Přehled oborů základního vzdělávání  

Škola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků ve věku od 6 do 15 let. 
Poskytovali jsme předškolní vzdělávání pro děti s odloženou školní docházkou, dále žáci 
mohou získat základní vzdělání, případně základy vzdělání.
I v tomto školním roce jsme při odevzdávání dat školní matriky mnohokrát museli zdůvodňovat 
předškolní nulovou přípravu, i nyní máme informace, že mnohé děti nenastoupily do povinného 
předškolního ročníku MŠ. 

2.2 Vzdělávací programy

Přípravná třída – ŠVP pro předškolní výchovu „Společně to zvládneme“
Základní škola
1. - 8. ročník ŠVP „Společně to zvládneme“ pro základní školu (v paragrafových třídách 
se pracovalo dle minimálních výstupů)
9. ročník ŠVP „Společně to zvládneme“ pro třídy zřízené dle §16, odst. 9 ŠZ
Základní škola speciální – ŠVP „Společně to zvládneme“ pro ZŠS

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1       Základní údaje o pracovnících školy

Na škole pracovalo celkem 37 zaměstnanců. V tomto počtu je zahrnuto: 18 učitelů, 1 
školní psycholog, 12 asistentů pedagoga pro děti a žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. Ve 
školní družině pracoval na zkrácený úvazek vychovatel, kterého doplňovaly dvě asistentky 
pedagoga. Technický a administrativní provoz zajišťovali dvě uklízečky, ekonomka školy, 
administrativní pracovnice a školník, který zároveň v rámci úvazku vykonával funkci topiče 
v době topné sezóny. Na rodičovské dovolené byly dvě pedagožky.

3.2     Údaje o pedagogických pracovnících, jejich odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
Vysokoškolské vzdělání se speciální pedagogikou Mgr. 10
Vysokoškolské vzdělání - 1. stupeň ZŠ 2
Vysokoškolské vzdělání učitelství pedagogiky a učitelství Hv pro střední školy 1
Vysokoškolské učitelství odborných předmětů na ZŠ a SŠ 1 
VŠ Mgr. český jazyk 1
Vysokoškolské - uč.soc.a zdrav.předm.pro SŠ 1
VŠ Ing. + C2 AJ, pedag. studium 1
SŠ + spec. ped. pro mistry a vychovatele 1    
Vychovatel ŠD: VŠ, sociální pedagogika 1           
Školní psycholog: VŠ obor psychologie 1
Asistenti pedagoga pro děti a žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 10 SŠ + kurz, 2VŠ Bc.

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Věková struktura všech pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga:
do 25let: 0
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25-30 let: 3
31-40 let: 6
41-50 let: 11
nad 50let: 10
důchodový věk: 2

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

∑ Ekonomka-titul Ing.
∑ Administrativní a spisová pracovnice-SŠ s maturitou-obor pozemní stavitelství
∑ školník-údržbář – SOU železniční, mechanik silnoproudých zařízení
∑ jedna uklízečka má základní vzdělání, jedna má ÚSO

4. Zápis

4.1 Zápis k povinné školní docházce

Zápis se měl uskutečnit na začátku měsíce dubna. Vzhledem k celospolečenské situaci 
jsme zákonným zástupcům nabídli možnost domluvit si termín návštěvy a v rámci zápisu jsme 
obdrželi 29 žádostí o přijetí do 1. ročníku ZŠ. V letošním roce se uskutečnil poprvé bez osobní 
účasti dětí. V dodatečném zápisu se počet žádostí ustálil na 5. Na základě žádosti zákonných 
zástupců, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení obvodního lékaře, má 11 
dětí OPŠD. Přímé vřazení do 1. ročníku třídy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ mají tři žáci.

4.2 Zápis do přípravné třídy

V případě zápisu do přípravné třídy byla stejná situace, zákonní zástupci se na základě 
předchozí domluvy dostavili bez dětí. Na základě písemné žádosti a doporučení z poradenských 
zařízení a dětských lékařů bylo pro školní rok 2020/2021 zapsáno 16 dětí, odklad byl vyřízen 
pro 11dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

V tabulce jsou běžné třídy vyznačeny tučně. I když se může zdát, že stavy v těchto 
třídách jsou nízké, pro vysvětlení uvádím, že ve všech těchto třídách jsou žáci s handicapem,
ať už se jedná o sluchové postižení, narušenou komunikační schopnost, mentální postižení, či 
poruchy chování. Kromě tří tříd byly všechny ostatní složeny z více ročníků. Žáci základní 
školy speciální byli vzděláváni ve třídách: III.B, IV.B, VI.A, VI.B, VIII. Složení všech tříd je 
velmi obtížné a vyžaduje nezměrné úsilí všech pedagogických pracovníků.

1. pololetí

Třída Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyzn.

Neprospělo Nehodnoceno
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I.A 21 5 7 9 0
II.A 20 13 6 1 0
II.B 9 6 3 0 0
III.A 20 12 0 8 0
III.B 10 5 4 0 1
IV.A 19 8 1 8 2
IV.B 9 1 8 0 0
VI.A 11 6 1 0 4
VI.B 12 7 3 0 2
VII. 11 6 3 0 2
VIII. 9 5 3 0 1
IX. 13 8 5 0 0
Celkem 164 82 44 26 12

2.pololetí

Třída Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyzn.

Neprospělo

I.A 23 2 8 11
II.A  21 13 7 1
II.B 9 5 3 1
III.A 19 11 0 8
III.B 10 0 6 4
IV.A 21 14 1 6
IV.B 11 1 9 1
VI.A 11 9 1 1
VI.B 12 7 3 2
VII. 11 6 4 1
VIII. 9 5 3 1
IX. 12 7 5 0
Celkem 169 90 50 37

Celkový přehled
Počet
Žáků

prospělo Prospělo 
s vyznamenáním

Neprospělo Nehodnoceno

1. 
pololetí

164 82 44 26 12

2. 
pololetí

169 90 50 37 ---

Komentář: 
Vyšší počet neprospívajících žáků je způsoben faktem, že řada z nich nastoupila školní 
docházku přímo z rodiny a děti neabsolvovaly žádnou předškolní přípravu, přestože je povinná. 
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Bohužel podstatná většina těchto žáků nevyužívá ani nabídky k doučování pořádaného přímo 
v budově školy, ani nevyužívá služeb neziskových organizací.

Průměrný prospěch žáků

Třída Průměrný prospěch
1. pololetí 2. pololetí

I.A 1,89 1,9
II.A 1,63 1,74
II.B 1,38 1,78
III.A 1,99 1,98
III.B 1,66 1,64
IV.A 2,06 2,21
IV.B 1,2 1,22
VI.A 2,1 2,12
VI.B 2,06 1,84
VII. 1,75 1,62
VIII. 1,99 2,02
IX. 1,57 1,65

Přehled o chování
1. pololetí     

Třída Počet 
žáků

Pochvala 
ŘŠ

NTU Důtka 
TU

Důtka 
ŘŠ

2. 
stupeň

3. 
stupeň

I.A 21 14 3 0 5 0 3
II.A 20 3 1 0 3 0 1
II.B 9 1 2 1 2 0 0
III.A 20 2 0 0 4 2 1
III.B 10 3 0 1 0 0 1
IV.A 19 8 1 1 0 0 1
IV.B 9 3 0 0 0 0 0
VI.A 11 3 1 0 1 1 1
VI.B 12 0 0 1 1 2 4
VII. 11 3 0 0 7 0 2
VIII. 9 4 0 1 2 2 2
IX. 13 5 0 5 0 0 2
Celkem 164 49 8 10 25 7 18

2. pololetí

Třída Počet 
žáků

Pochvala 
ŘŠ

NTU Důtka 
TU

Důtka 
ŘŠ

2. 
stupeň

3. 
stupeň

I.A 23 8 0 0 2 0 1
II.A 21 0 0 0 0 0 0
II.B 9 1 0 2 0 1 0
III.A 19 8 0 1 1 0 1
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III.B 10 0 0 0 0 0 0
IV.A 21 0 0 0 0 0 0
IV.B 11 1 0 0 1 0 0
VI.A 11 2 0 0 0 0 1
VI.B 12 1 0 3 4 0 1
VII. 11 2 0 1 1 0 3
VIII. 9 1 0 1 1 1 0
IX. 12 1 3 0 2 0 0
Celkem 169 25 3 8 12 2 8

Celkový přehled:
Počet 
žáků

Pochval
a ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2. stupeň 3. stupeň

1. polol. 164 49 8 10 25 7 18
2.polol. 169 25 3 8 12 2 8

Komentář: 
Počet výchovných opatření je uveden bez čtvrtletních záznamů. Ředitelka školy navíc uděluje 
i tzv. mimořádné pochvaly, kterými chce buď zdůraznit význam úspěchu, či ocenit žáky za
mimořádnou snahu. 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách včetně PřTř

Počet 
omluvených 
hodin

Počet 
omluvených 
hodin na žáka

Počet 
neomluvených 
hodin

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka

1. pololetí 19465 112 3105 17,5
2. pololetí 6929 39 1145 6
celkem 26394 ---- 4250 ----

Komentář:
Počet neomluvených hodin je způsoben několika žáky, u nichž ne právě dobře funguje 
spolupráce s OSPODem, dále chybí důslednější přístup v působení na žáky ze sociálně 
vyloučených lokalit-uvítali bychom důslednější spolupráci s neziskovými organizacemi. 
Nepříjemný je i případ kmenové žákyně, která je umístěna v Jihomoravském kraji a je 
permanentně na útěku.  

5.3 Údaje o integrovaných žácích

5.3.1 Údaje o individuálně integrovaných dětech a žácích

Druh postižení: Ročník Počet žáků
Lehké mentální postižení 1.-4. 6
Středně těžké mentální postižení 3.,5.,6.,7. 7
Poruchy učení 1. stupeň 5
S vadou sluchu Přtř.4.r. 2
Kombinované vady 2.-8.r. 9
Autismus + STMP 4. 1
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Vady řeči 1.stupeň 2
Žáci s IVP Ročník Počet žáků
Pro sluchové postižení Přtř.-9. r 7
Jiné Přtř.1.-9. 35

5.3.2 Údaje o žácích se SVP

Třída Počet 
žáků

SVP IVP Vady 
řeči

Individ. 
integrac
e

Opakují
cí ročník

DOPŠD

PřTř 15 1 1 0 1 0 0
I.A 23 4 3 2 4 1 3
II.A 21 3 3 0 3 2 0
II.B. 9 9 2 0 0 1 0
III.A(1.,3. 19 6 2 0 6 9 0
III.B 10 10 3 0 2 0 0
IV.A 21 4 3 1 4 0 0
IV.B 9 9 6 0 1 1 0
VI.A 9 9 4 0 3 0 0
VI.B 12 12 4 0 2 1 0
VII. 11 11 2 0 0 0 0
VIII.  8 8 4 0 1 1 0
IX. 13 13 4 0 0 0 0
Celkem 184 99 41 3 27 16 3

5.4 Údaje o výsledcích výchovně – vzdělávacího procesu

Vyučovací proces byl opět velmi přizpůsoben potřebám našich žáků. Vyučující spolu se 
žáky tvoří třídní pravidla chování, ne vždy se je daří žákům dodržovat. Ze strany pedagogů je 
zapotřebí velké trpělivosti a důslednosti. Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován v 
souladu se školským zákonem. Jsou dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a 
vzdělávání ve škole. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je věnována individuální 
péče v hodinách, jsou zařazeni do předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické 
intervence, jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Je jim umožněna výuka 
pod vedením zkušených pedagogů. 
Během vyučovací hodiny měli žáci zajištěn individuální přístup, změnu činností, kladné 
hodnocení, vyzdvižení toho, co se jim povedlo, přátelskou tvůrčí atmosféru. V převážné většině 
tříd byla uplatněna možnost sebehodnocení a konfrontace názoru s ostatními. Ve všech třídách 
pedagogové využívali názorné pomůcky a materiál, didaktickou techniku, se žáky navštěvovali 
počítačovou učebnu, při vysvětlování učiva vycházeli z praktických zkušeností a znalostí našich 
žáků, využívali nejrůznější knižní publikace a encyklopedie.  
Vzhledem k počtu dětí a žáků, jejich složení a speciálním vzdělávacím potřebám, se po celý 
školní rok snažíme přiblížit dětem a žákům výuku tak, aby je bavila a aby formou nejrůznějších 
činností žáci získávali stále větší zájem o vyučování a nové poznatky, které by pak snadněji 
mohli uplatnit ve svém životě. Pro nejmenší děti se výuka organizovala od 8.00 do 11.40 hod. 
Děti s odloženou školní docházkou pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, ve které byly 
připraveny aktivity vhodné a přizpůsobené jejich věku a chápání. Během dopoledne využívaly 
školní zahradu a tělocvičnu. Další akce byly zaměřeny celoškolně a jejich výčet je uváděn dle 
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jednotlivých měsíců níže. Ostatní žáci se vzdělávali dle příslušného rozvrhu hodin. Žáci 
druhého stupně měli vyučování na tzv. nultou hodinu, tzn., že měli ranní tělesnou výchovu na 
7 hodin. Vzhledem k většímu počtu skupin není jiná možnost řešení. Běžné vyučovací hodiny 
končily ve 13.30hod. Žáci II. stupně měli i odpolední výuku, kvůli níž musela být dodržena 
hygienická přestávka. Vyučování končilo v 15.10hod.  Vzhledem ke skladbě žáků i v tomto 
školním roce jsme zařazovali během vyučovací hodiny relaxační chvilky, které sloužily buď na 
zklidnění, nebo protažení žáků. Nadále je velká péče věnována žákům s narušenou 
komunikační schopností a sluchovým postižením. Pro jejich úplné začlenění je využito i 
předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence. V odpoledních hodinách 
probíhaly kroužky, např.: Doučování, Filmový, ICT, Hudební –hra na bubny, Fotbalový, 
Taneční aj.
Zcela běžnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou aktivity v rámci nejrůznějších 
projektových dnů, besed apod., jejichž výčet následuje po jednotlivých měsících. Výčet aktivit 
a činností je oproti jiným školním rokům menší z důvodu uzavření škol od měsíce března. 
V rámci poskytování vzdělání se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do distanční výuky. 
Bohužel větší úspěšnosti v přístupu k žákům nám nepomohl systém dobrovolnosti, kdy jsme 
zaznamenali ze strany některých rodin absolutní nezájem. Po celou dobu jsme měli na paměti, 
že ne všichni žáci mají možnosti, jak se k materiálům dostat, a proto jsme volili následující 
možnosti: uvedení úkolů pro jednotlivé třídy a ročníky na webových stránkách školy –
každotýdenní obměna, tisk materiálů pro žáky – vyzvedávání po domluvě, využití e-mailové 
komunikace, využití WhatsAppu, FB, telefonu, doručování prostřednictvím pošty, osobní 
předávky v rodinách našimi asistenty pedagoga, možnost konzultace v budově školy. 
Odhadujeme, že přibližně 30% žáků se do vzdělávání v době uzavření škol nezapojilo vůbec.  

ZÁŘÍ
Cvičení v přírodě
Divadlo loutek: Hodina Komenského
Podzimní sportovní hry
Projektový den – Pohyb a poklady podzimu, které jsem sám našel
Projektový den-Když podzim začne vládnou
Projektový den-Skřítek „Podzimníček‘‘
Don Bosco, návštěva, téma-Den české státnosti, Svatý Václav, dějiny země.
Návštěva knihovny Ostrava-Mar. Hory
Návštěva knihovny – Komiksy

ŘÍJEN 
Projektové dopoledne- Město, ve kterém žiji
Grammy – setkání s ilustrátorem A. Dudkem
Grammy – akce s rodiči, Hallowen a podzimní čajovna
Netradiční třídní schůzky
Projektový den- Podzim ,,Co všechno musí udělat podzim‘‘
Projektový den-Co do přírody nepatří
Divadelní představení: Králíci z klobouku
Divadelní představení: Strašidelný mlýn
Hudební představení DK Ostrava:Pavel Novák ,,Doktora se nebojíme“
Návštěva odborného učiliště a Praktické školy, Hlučín
ZŠ Kpt. Vajdy, soutěž Co víš o EU?

LISTOPAD
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Projektový den – Advent
Návštěva knihovny 
Návštěva divadelního představení: Zlatovláska
Divadlo loutek Ostrava: Plasťáci útočí.
Návštěva ZŠ a SŠ Havířov
Exkurze SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh

PROSINEC
Projektové dopoledne: téma – Vánoce
akce Středoškolák, vysokoškolák, Výstaviště – Černá louka
Don Bosco – adventní čas
Vánoční besídka, Zpívání na schodech
Čert a Mikuláš ve třídě.
Romea ve škole-návštěva studentů, motivační beseda pro žáky. Jednalo se o projekt, jehož 
cílem bylo motivovat žáky základních škol ke studiu na středních školách. Během besedy, která 
trvala tři vyučující hodiny, se žáci seznámili se stipendisty organizace ROMEA (studenty 
vysokých škol), poznali jejich koníčky a jejich motivaci ke studiu.
Adventní trhy v centru města-vycházka s žáky, zapojení do nabízeného programu (výroba 
vánoční ozdoby, krmení zvířátek v betlémě, výlov kaprů).
Knihovna – Vánoční zvyky
návštěva SŠ Prof. Z. Matějíčka Ostrava - Poruba a Návštěva Burzy středních škol na 
ostravském výstavišti 

LEDEN
Osvětová beseda (pouze dívky) s paní psycholožkou – sexuální výchova
Projektový den-Voda dává život – voda v pohádkách a písních
Návštěva knihovny
Projektový den ,,Pohádky se zvířátky ‘‘
Beseda s MP–Téma ,,Chodec‘‘
Projektový den: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, čtenářská dílna.
Návštěva Úřadu práce Ostrava
Návštěva K-Trio v Ostravě-Hrabůvce, Řemeslo má zlaté dno
Projektový den: Lidové zvyky a tradice

Pranostiky

ÚNOR
Projektový den-Život stromu a život člověka
Návštěva knihovny 
Projektový den ,,Kočičí pohádka ‘‘
Projektový den: organizace vlastního času-volné a pracovní dny
Zimní sporty

BŘEZEN
Ostravské muzeum-návštěva, expozice příroda a historie. Žáci si prohlédli vystavené exponáty, 
zapojili se do interaktivních her a programů. 

Pozadu nezůstala ani školní družina, jejíž činnosti vedou ke vhodnému zaplnění volného 
času a je rovněž prostředkem pro přípravu na vyučování, děti se aktivně podílejí i na 
pravidelných výtvarných měsíčních soutěžích a rozvíjejí své pracovní schopnosti především 
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v oblasti estetické výchovy. Ve školním roce 2019/2020 byla činnost ŠD zaměřena převážně 
na získávání znalostí o přírodě, vychovatelé se snažili vést děti k zodpovědnosti, větší toleranci 
a rozvíjely v dětech empatii a smysl pro spravedlnost. Ve všech činnostech byl kladen důraz na 
rozvoj schopnosti učení, vedení žáků k osamostatnění se, byl dán prostor pro rozvoj kooperace,
a především se rozvíjela komunikační dovednost dětí, která stále není na dobré úrovni. V rámci 
her a soutěží se děti učily pravidla a jejich dodržování. Nastavená pravidla se musela stále 
striktně kontrolovat. Zájem o umístění do školní družiny každoročně převyšuje naše možnosti. 
Snažíme se zákonným zástupcům vyhovět alespoň formou tzv. hlídání dětí v době, než 
vyučování skončí pro starší sourozence.

Závěrem lze potvrdit, že i když ve třídách působili asistenti pedagoga (vyjma 8. ročníku), 
není v našich silách dát žákům vše, co potřebují. Pokud žák postoupí s nedostatečnou známkou, 
vytváří se několik vzdělanostních skupin ve třídě a výukové schopnosti a možnosti jsou takto 
velmi rozdílné. Domníváme se, že ve školách našeho typu, s vysokým zastoupením žáků ze 
sociálně nevyhovujícího prostředí, by měli být automaticky přidělováni asistenti pedagoga do 
všech tříd bez rozdílu.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

6.1      Z hodnotící zprávy ŠMP

Práce školního metodika prevence ve školním roce 2019/2020 probíhala dle plánu do 
měsíce března, kdy byla škola uzavřena z nařízení vlády České republiky. 
Začátkem školního roku probíhaly ve třídách aktivity na seznámení žáků a upevnění vazeb 
v třídním kolektivu, které realizoval třídní učitel. Metodik prevence úzce spolupracoval 
s jednotlivými třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
nežádoucích projevů v chování u jednotlivých žáků a kolektivů tříd a zaměřoval se na sledování 
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj výrazně patologických jevů ve 
škole.
Metodik prevence každý měsíc společně s třídním učitelem, výchovným poradcem školy, 
školním psychologem školy a sociálním pedagogem aplikoval v jednotlivých třídách aktivity 
zaměřené na prevenci záškoláctví, vzniku závislostí, projevů násilí a vandalismu. Velký 
význam pro primární prevenci měla školní psycholožka, která působila svou intervencí 
v jednotlivých třídách a také prováděla individuální pohovory s žáky. Její pomoc byla také 
nabídnuta zákonným zástupcům.
V případě výskytu patologických jevů ve škole u jednotlivých žáků byly tyto řešeny pohovorem 
mezi třídním učitelem a žákem, případně zákonným zástupcem. Při opakování nežádoucích 
projevů chování byla svolána výchovná komise. Jednání probíhala za přítomnosti rodičů či osob 
odpovědných za výchovu, třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence. 
K některým jednáním byla přizvána ředitelka školy a sociální pedagog.  Všichni byli s celou 
situací seznámeni a byla jim vysvětlena případná opatření ve výchově ze strany školy.
Žáky jsme dále vedli k dodržování základů slušného chování a zachování zásad fair play. 
Navštěvovali jsme kulturní představení v divadle, účastnili jsme se výstav a sportovních 
soutěží. Besedy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 jsme již nestihli, neboť nařízením 
vlády ČR byla škola uzavřena od 11. 3. 2020.
Učitelům školy byly zprostředkovány odborné informace o problematice nežádoucích projevů 
v chování žáků. V třídních kolektivech byly realizovány programy a projekty zaměřené na 
sebepoznávání, posilování zdravé sebereflexe, rozvoj žádoucích sociálních kompetencí, 
kritického myšlení a budování prosociálních forem chování. V rámci aktivizace minimálního 
preventivního programu jsme tyto činnosti zařazovali do výchovně vzdělávacího procesu, a to 
prostřednictvím projektových dní, včetně přípravné třídy školy. 
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Formy prevence konané ve školním roce 2019/2020
1. specifická

- spolupráce všech pedagogických pracovníků školy se školním psychologem 
- spolupráce pedagogických pracovníků se sociálním pedagogem
- vytváření pozitivního klimatu ve třídách
- zájmové kroužky probíhající ve škole 

2. nespecifická
- předprofesní příprava – návštěva SŠ, exkurze, veletrhy, workshopy
- netradiční třídní schůzky
- sportovní reprezentace školy vně ZŠ
- školní akce zaměřené na atletiku, kopanou, stolní tenis
- zapojení žáků do dalších školních a mimoškolních soutěží 

Při hodnocení školního roku 2019/ 2020 je nutné připomenout rostoucí frekvenci výskytu 
agresivity žáků, velmi časté používání vulgarismů v kontaktu s dalšími dětmi i dospělými, 
systematické porušování školního řádu a rozbíjení školního majetku. Zmiňovaná agresivita 
narůstá již ve třídách na prvním stupni ZŠ. Eskalované sociální vztahy mezi žáky jsme řešili 
individuální domluvou, případně krizovou intervencí se zapojením pracovníků školního 
poradenského pracoviště, skupinovými psychosociálními technikami a pravidelným 
zařazováním komunitních setkávání, případně konzultacemi s dalšími poradenskými pracovišti 
a odborníky z praxe (pracovníci OSPOD, neziskových organizací, dětští psychologové, 
pedopsychiatři aj.). Účastnili jsme se rovněž případových konferencí svolaných pracovníky 
OSPOD, kde byly řešeny nejzávažnější nežádoucí projevy chování u žáků a jejich primární 
sociální skupiny – rodiny. 
V následujícím školním roce se budeme nadále soustředit na eliminaci zmiňovaných 
výchovných problémů aktivním zapojením zákonných zástupců ke snižování absence.  Dále 
budeme pracovat na odstraňování aktuálních nežádoucích projevů v chování. Zaměříme se na 
další zlepšování spolupráce zákonných zástupců s pracovníky školy, jednoznačnou aktivizaci 
zákonných zástupců žáků a jejich zapojení na participaci ve výchovně vzdělávacím procesu. 

V současnosti narážíme na nezájem zákonných zástupců o docházku svých dětí, které mají 
vysokou neomluvenou či omluvenou absenci. Naším primárním zájmem je, aby žáci naší školy 
docházeli do vyučování pravidelně a plynule si osvojovali prosociální chování a pracovní 
návyky. Přivítali bychom větší zapojení neziskových organizací při domácí přípravě žáků a 
aktivizaci zákonných zástupců při plnění povinné školní docházky jejich dětí.

6.2 Z hodnotící zprávy výchovného poradce

V rámci celého školního roku se působení výchovného poradce drželo plánu, který byl 
zpracován pro školní rok 2019/2020. V tomto školním roce se řešilo společně s třídními učiteli 
mnoho drobných přestupků vůči školnímu řádu a také několik závažnějších projevů 
nežádoucího chování. Pokud si to situace vyžadovala, byla svolána výchovná komise za 
přítomnosti výchovného poradce, školního metodika prevence, třídního učitele, zákonného 
zástupce žáka a v některých případech i za přítomnosti ředitelky školy nebo školního 
psychologa či sociálního pedagoga. Zákonný zástupce žáka byl vždy srozumitelně seznámen 
se vzniklou situací a byla mu předložena navrhovaná opatření, jako řešení nežádoucího chování. 
Ve školním roce 2019/2020 bylo v 1. pololetí svoláno 91 výchovných komisí, ve 21 případech 
se rodiče nedostavili. Za největší problém, který ve škole řešíme, považujeme vzniklou 
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neomluvenou absenci žáků – výchovných komisí k neomluvené absenci bylo za 1. pololetí 55 
z celkového počtu 70. Nejvyšší neomluvenou absenci evidujeme u žáků, kteří jsou dlouhodobě 
umístěni v jiném zařízení na základě rozhodnutí soudu, ale stále jsou kmenovými žáky školy a 
jejich absenci tedy vykazujeme my. Dále se vysoká neomluvená absence opakovaně objevuje 
u stále stejných problémových žáků, což řeší vždy pracovníci OSPOD a mnohdy i Policie ČR. 
Bohužel se nám v těchto případech, kdy žáci cíleně nechodí do školy, nedaří situaci změnit ani 
působením pomocí neziskových organizací, které jsou mnohdy rodinám těchto žáků 
nápomocni. Vzhledem ke skutečnosti, že řešení neomluvené absence spolupracujícími 
organizacemi je vysoce časově náročné a zcela chybí okamžitá intervence, dochází 
k prohlubování problému, žáci ztrácejí motivaci k návštěvě školy a pracovní návyky.
Ve 2. pololetí bylo svoláno 53 výchovných komisí a na 26 z nich se zákonní zástupci 
nedostavili. Do výchovných komisí neřadíme pohovory, které vedeme se zákonnými zástupci 
v případě menších prohřešků proti školnímu řádu. Nejčastějšími důvody pro svolání výchovné 
komise byly prohřešky vůči školnímu řádu, agresivní chování žáků, nevhodné chování žáků 
k učitelům a neomluvená absence. 
Nejzávažnější přestupky žáků vůči školnímu řádu byly řešeny formou spolupráce s Odborem 
sociálně právní ochrany dětí a mládeže a s Policií ČR. 
V průběhu školního roku absolvovali vycházející žáci exkurze na vybraná učiliště. Povinnou 
školní docházku řádně ukončilo 6 žáků, 7 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 8. 
ročníku. Ke studiu na střední škole se přihlásili 4 žáci 8. ročníku a 3 žáci 9. ročníku.
Z pátého ročníku základní školy na jinou základní školu odešli 4 žáci. 
Vzhledem ke školní neúspěšnosti ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 mělo vykonat
17 žáků opravné zkoušky, a to v termínu od 25. 8. – 31. 8. 2020. Komisionální zkoušky 
vzhledem k vysoké absenci muselo v termínu od 1. 9. – 30. 9. 2020 vykonat 14 žáků. 

TŘÍDA
POČET HLÁŠENÍ

OSPOD PMS PČR o neoml. absenci
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.

PřTř 2 1 1 0 0 1 0 2
I.A 0 3 0 0 0 1 2 8
II.A 1 4 0 0 0 2 0 0
II.B 1 3 0 0 1 0 1 0
III.A 5 1 0 0 2 0 5 3
III.B 1 0 0 0 0 1 1 0
IV.A 1 2 0 0 0 1 1 2
IV.B 4 2 0 0 3 0 1 1
VI.A 3 3 0 0 2 3 5 3
VI.B 4 1 2 0 3 2 7 5
VII. 5 5 0 0 2 3 4 3
VIII. 2 1 0 0 1 1 4 2

IX. 7 3 0 0 0 0 6 3
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Celkem 36 29 3 0 14 15 37 32
POČET VÝCH. KOMISÍ 

Třída 1. pol. 2.pol.
dostavili nedostavili dostavili nedostavili

PřTř
0 0 0 0

I.A
0 0 0 0

II.A
0 0 0 0

II.B
3 0 1 1

III.A
0 0 0 0

III.B
0 0 0 0

IV.A
0 0 0 0

IV.B
0 0 0 0

VI.A
0 0 0 1

VI.B
7 3 1 0

VII.
3 1 1 0

VIII.
0 0 0 0

IX.
2 0 0 0

Celkem
15 4 3 2

POČET VÝCH. KOMISÍ k neomluvené absenci
Třída

1. pol. 2.pol.

dostavili nedostavili dostavili nedostavili
PřTř

1 0 3 2
I.A

1 3 1 3
II.A

3 0 0 0
II.B

3 0 0 3
III.A

12 2 5 2
III.B

2 1 0 1
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IV.A
2 0 0 0

IV.B
4 2 0 1

VI.A
9 4 4 3

VI.B
6 3 5 2

VII.
4 3 1 3

VIII.
5 2 1 2

IX.
7 2 4 2

Celkem
55 17 24 24

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Zaměstnanci školy se ve školním roce 2019/2020 účastnili vzdělávacích akcí, které byly 
organizovány tradičními vzdělávacími subjekty (viz níže). Vzhledem k finančním prostředkům 
počet dalších seminářů korigujeme. V přehledu chybí některé absolvované semináře pořádané 
partnerskými  organizacemi v rámci projektů, za něž není požadována úhrada.

Účast na seminářích

Název akce Organizátor
Počet 
účastníků

Doplňující FIE BASIC
Autorizované tréninkové centrum 
metod prof. R. Feuersteina, z.ú. 1

Pedagogické kompetence a skupinová 
dynamika KVIC 1
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu 
školního prostředí Národní institut pro další vzdělávání 1

konference Školství 2020
Centrum rozvojových aktivit, Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR, z.s. 1

Práce AP, Spolupráce učitele s AP COMENIUS Agency, s.r.o. 1

Skupinové nácviky socálních dovedností žáků s 
PAS pro I. A II. Stupeň ZŠ

Základní škola, Ostrava - Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 1a, příspěvková 
organizace 2

Vybrané otázky školského práva pro ředitele 
škol Společně k bezpečí, z.s. 1
Výchovné přístupy k žákům s rizikovým 
chováním Mgr. Roman Pavlovský 2
Pracovní cesty a cestovní náhrady 2020 v 
příkladech INTEGRA CENTRUM s.r.o. 2
Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní 
praxi KVIC 2
Daňové přiznání ÚSC a příspěvkových 
organizací Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 1
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Změněná právní úprava pracovně lékařská 
oblast ANAG, spol. s.r.o. 1
Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, 
FKSP po novele vyhlášky PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 1
FKSP a závodní stravování ve školách a 
školských zařízeních RESK education, s.r.o. 1
Spoluprácde školy, rodičů a OSPOD Seminaria, s.r.o. 2
Účetnictví příspěvkových organizací v roce 
2020 Oldřich Netoušek 1
Kázeň a klima školy Společně k bezpěcí, z.s. 30
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů-syndrom 
vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Zřetel s.r.o. 30

Školení hygienického minima
Centrum vzdělávání a praxe ATIV 
s.r.o. 1

E-neschopenky v době pandemie COVID-19 Seminaria, s.r.o. 2
Školní a vnitřní řád Společně k bezpečí, z.s. 4
Pedagogické kompetence a skupinová 
dynamika KVIC 1

Vzhledem k předčasnému ukončení provozu škol, se pedagogové vzdělávali prostřednictvím 
on-line školení.

Výčet webinářů:
Online výuka na 1.stupni ZŠ pro začátečníky, Online výuka na 1.stupni ZŠ: Inspirujte se třeba 
s Agátou, Matýskem nebo Oskarem, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, 
Formativní hodnocení I.: Úvod a praktické ukázky, Formativní hodnocení II., Nezapomínejte 
na tělocvik, cvičit je potřeba víc, než kdy jindy, Let¨s explore!, Let¨s explore! Class Book 1, 
One drive OFFICE 365, Jak se vytváří video, Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, 
aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy, AMOS- soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník, 
Vše o ADHD, Kybernetická bezpečnost při online výuce: Rizika a opatření, Výtvarná výchova 
online: Společně tvořit můžeme i na dálku, Jak na online vzdělávání, Jak připravit školu na 
zavedení Google classroom, Webinář Online výuka na 1.stupni, Kde hledat a jak tvořit 
videonávody k výuce matematiky na 2.stupni ZŠ, Fraus pomáhá, Jak dnes učit off line žáky 
s omezeným přístupem k telefonu a internetu, Fraus pomáhá: jak pomocí Freda a jeho 
kamarádů zabít víc much jednou ranou, Online výuka v MS Teams, Jak pracovat s metodikou 
dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení, Aplikace Kahoot: hry a kvízy 
pro děti, Školení hygienického minima, Zápisy do prvních tříd, Jak na výuku na dálku 
s odlišným mateřským jazykem, Malotřídka online, POwer point jak ho neznáte: efektivní 
prezentace do výuky patří, Matýskova matematika, Postup při hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků základních a středních škol za druhé poloíletí školního roku n2019/2020, Jak zvládnout 
nástup dětí do školy, Jak vychovat spokojené dítě, Proč děti ztrácejí chuť do učení a jak ji znovu 
najít,  Jak reagovat na záchvaty vzteku, Jak zvládnout dítě, na které nic neplatí, Když dítě 
neposlouchá, Jak vzniká dětské lhaní – nenápadné situace, kterých si všímat.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
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Nadále probíhala spolupráce s VOŠ sociálně právní. Již tradičně jsme prvním ročníkům 
umožnili exkurzi na našem zařízení. V září nás navštívili studenti prvních ročníků spolu se 
svými vyučujícími. Studenti tak byli seznámeni nejen s historií školy, ale i s problematikou 
našeho školství. Tyto exkurze považujeme za velmi užitečné a přínosné. Výsledkem jsou i 
pravidelné praxe na naší škole. Zpravidla studentky u nás vykonávají průběžné a souvislé praxe. 
Souvislé praxe, které probíhají ke konci školního roku, se však z důvodu uzavření škol 
neuskutečnily. Členky pedagogického sboru VOŠS  se aktivně účastnily vzdělávacích sezení 
v rámci projektu Metodická podpora sítě inkluzivních škol, jehož centrem naše škola je. Účast 
si velmi pochvalovaly a sdělily význam získaných poznatků pro svou vlastní pedagogickou 
činnost. Studenti této školy v prosinci navštívili menší děti v „mikulášských“ kostýmech.
V rámci dlouhodobé spolupráce se ředitelka školy v měsíci červnu stala členkou komise pro 
absolutorium jako odborník z praxe a byla jí nabídnuta externí spolupráce v rámci předmětu 
Problémy dětské populace.
Nadále spolupracujeme s Ostravskou univerzitou. V prosinci se uskutečnila praxe studentek 
oboru speciální pedagogika ve třídách zřízených dle §16, odst. 9 ŠZ.
Ředitelka školy je členkou tzv. Multidisciplinárního týmu, který se schází 1x měsíčně. Kromě 
zástupců dvou škol jsou členy např. i zástupci policie (PČR, MP), městského úřadu, členové 
policejní asistence, zástupci Vzájemného soužití a zástupce Azylového domu.    
Tradičně dobrá byla spolupráce mezi školami našeho typu. Patřilo k tomu pořádání různých 
sportovních a kulturních akcí. Bohužel řada pravidelných akcí se již neuskutečnila. 
I v tomto školním roce jsme umožnili praxi studentům oboru asistent pedagoga, část praxí se 
již neuskutečnila.
Během roku nás navštívily pracovnice z SPC Spartakovců a PPP Ostrava-Zábřeh. Jsou naším 
velkým partnerem při řešení výchovně vzdělávacích problémů našich žáků. 
Ředitelka školy je členkou pracovní skupiny ŠIKK.
Je členkou pracovní skupiny při MMO pro tvorbu jednotného systému spolupráce při 
omlouvání absence žáků.

8.2 Účast žáků školy v soutěžích

Žáci v průběhu školního roku navštěvují nejrůznější kulturní a sportovní soutěže, 
přiměřené k jejich věku a schopnostem. Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží s dopravní 
tématikou a akcí pořádaných v rámci spolupráce škol našeho typu. Na podzim  se uskutečnila 
v rámci Evropských dnů handicapu soutěž Co víš o EU, oproti minulému školnímu roku (naše 
družstvo soutěž vyhrálo) se tentokrát našim žákům tolik nedařilo a získali diplom za účast.
Pracovní skupina při odboru dopravy MMO (Aktiv BESIP) tradičně organizuje výtvarnou 
soutěž „Pozor, červená!“. V rámci této soutěže obdrželo šest žáků hezké ceny.

Každoročně se naši žáci účastní soutěže Romano Suno. V roce 2019 naši zástupci 
navázali na úspěchy z předchozích let a patřili opět k těm nejlepším. V oblasti mluveného slova 
získala děvčata 1.místo za video a ve výtvarné soutěži na volné téma získal náš žák 3.místo.

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

Název soutěže umístění

Malá kopaná mladších žáků 4.místo
Líný míč starších žáků 5. místo
Turnaj ve stolním tenise 8.,11.,12. místo
Florbal pro žáky 2. stupně 6. místo
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

9.1 Údaje o výsledcích kontroly provedené ČŠI

Ve školním roce 2019/2020 proběhla ve dnech 9.,10.,13.1.2020 kontrola ČŠI.
Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní školou a školní družinou podle školních vzdělávacích programů a 
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 
předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. V žádných bodech nebylo zjištěno 
porušení právních předpisů. K silným stránkám školy dle inspekční zprávy patří především to, 
že vzdělávání ve všech třídách bylo úzce propojeno s praktickým životem a vedlo 
k individuálnímu rozvoji žáků a zapojení, dalším plusem je zapojení školy do projektové 
činnosti a další vzdělávání pedagogických pracovníků, které zvyšuje účinnost vzdělávacích 
metod ve výuce. Slabými stránkami pak je vysoká absence žáků ze sociálně znevýhodněného a 
kulturně odlišného prostředí s dopadem na jejich neúspěšnost v základním vzdělávání a slabé 
vzdělávací výsledky, rekonstrukce a dovybavení školní zahrady a školních dílen, které by 
umožnilo získávání dalších reálných zkušeností a rozvoj praktických dovedností žáků. Bylo 
doporučeno: snižovat soustavným pedagogickým působením a spoluprací všech 
zainteresovaných účastníků vzdělávání vysokou absenci žáků, analyzovat školní neúspěšnost 
žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a individuálním přístupem je 
motivovat k dalšímu vzdělávání. Posledním doporučením pak bylo projednat se zřizovatelem 
renovaci školní zahrady a školních dílen.
Ředitelka školy na základě výsledků kontroly ČŠI přijala tato opatření s komentářem:
Přestože ve školním roce 2018/2019 došlo k poklesu hodin v počtu o 5668 (při stejném počtu 
žáků), téma absence vnímá vedení školy jako problémové. I proto se ředitelka školy na podzim 
roku 2019 stala členkou pracovní skupiny zřízené při MMO a podílí se na vytvoření jednotného 
systému řešení záškoláctví na území města. Ředitelce školy se podařilo na základě užší 
spolupráce zajistit od září 2019 činnost sociálního pedagoga na škole – alespoň 1x týdně, 
spolupráce se sociální pedagožkou bude ve školním roce 2020/2021. Přes veškeré kroky, 
postupy a přijatá opatření (svolávání zákonných zástupců do školy, osobní pohovory, návštěvy 
v rodinách), intervence ze strany školy bohužel nestačí, proto vnímáme jako podstatnou 
spolupráci s jednotlivými OSPODy a příslušnými neziskovými organizacemi.
Následující kroky: - vyvolání jednání s příslušnými OSPODy a NO
- řešení problematiky na základě výsledků jednání pracovní skupiny MMO.
Vzhledem k závažnosti problematiky je v rámci předcházení školní neúspěšnosti na škole 
zavedena síť kroužků s cílem – příprava na vyučování a upevňování učiva. Poslední zkušenost 
z uzavření škol jednoznačně potvrdila, že zájem o vzdělání v rodinách není velký. Přestože 
škola zajišťovala distanční výuku a brala ohled na sociální podmínky žáků, ne všechny rodiny 
se aktivně do výuky zapojily. Naši pedagogičtí pracovníci chodili a nosili úkoly k vypracování 
do rodin, telefonovali, posílali úkoly poštou, využívali WhatsApp, FB, email, úkoly si někteří 
vyzvedávali přímo v budově školy, zájemci si mohli domluvit konzultaci. Vzhledem k dlouhé 
"pauze" způsobené COVIDem 19, se ředitelství školy rozhodlo posílit výuku i formou dělených 
hodin. V minulosti nám pomáhala organizace Bílý nosorožec, která se aktivně podílela v 
působení na naše žáky a zajišťovala i doučování. Tím, že organizace byla zrušena a nástupnická 
organizace mnohé její aktivity nepřevzala, odpadl nám velmi významný partner. Pro žáky jsou 
připravovány aktivity se zaměřením na výsledky a úspěchy starších kamarádů. V rámci 
spolupráce s organizací ROMEA vedou dva kroužky romští studenti (pro chlapce fotbal, pro 
děvčata tance). V loňském roce na podzim proběhla a znovu se bude opakovat akce, která 
formou besedy s romskými studenty středních a vysokých škol měla a má za cíl motivovat naše 
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žáky ke studiu. Následným krokem bude navázání ještě více intenzivní spolupráce s NO, 
nicméně pokud není zájem ze strany rodičů, nemáme šanci uspět ani my a ani NO.
Problém školní zahrady a renovace školních dílen bude projednán po poradě ředitelů, ředitelka 
školy domluví termín schůzky.
Stav části školní zahrady je "mimo provoz" z důvodu nevyjasněné existence chodeb v podzemí. 
Co se týká školních dílen, ty byly v minulosti vybudovány v prostoru žákovských šaten.

9.2 Řešení stížností

V měsíci říjen 2019 byla ředitelka školy požádána o součinnost a podání informací,
týkajících se šetření stížnosti zákonného zástupce na výchovnou poradkyni. Tato stížnost byla 
Moravskoslezskému inspektorátu ČŠI postoupena prostřednictvím MŠMT Praha a následně 
ústředím České školní inspekce Praha. Jednalo se o nevhodné chování paní výchovné 
poradkyně v případě řešení absence dětí, která dle slov stěžovatele se zasazuje o opakované 
soudní jednání a opakovaně podává návrhy na soud kvůli neomluveným hodinám. Ředitelka 
školy napsala vyjádření, ve kterém popsala celou situaci, doložila potřebnými dokumenty (scan 
katalogových složek dětí, pozvánky k vyšetření ve školském poradenském zařízení, předvolání 
k výchovným komisím + zápisy z jednání, korespondence s Okresním soudem, korespondence
s OSPODem, korespondence s PČR, záznamy o mimořádných událostech, zprávu dětského 
psychiatra). Po přezkoumání veškeré dokumentace zástupce ČŠI došel k závěru, že stížnost 
byla vyhodnocena jako neoprávněná.  

9.3 Údaje o dalších kontrolách

Ve školním roce 2019/2020 žádné kontroly neproběhly.

10. Základní údaje o hospodaření 

Příjmy

Přijaté prostředky za období 1.9.-31.12.2019 1.1.-31.8.2020 školní rok 
2019/2020

Investiční celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Neinvestiční celkem 8 534 727,53 Kč 15 111 873,25 Kč 23 646 600,78 Kč
Příspěvek na provoz 466 000,00 Kč 867 000,00 Kč 1 333 000,00 Kč
Příspěvek na odpisy 86 000,00 Kč 88 000,00 Kč 174 000,00 Kč
Příspěvek MŠMT přímé náklady 6 788 303,00 Kč 13 877 000,00 Kč 20 665 303,00 Kč
Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP 
v Moravskoslezském kraji III

141 918,84 Kč             0,00 Kč 141 918,84 Kč             

Šablony pro MŠ a ZŠ II 724 764,00 Kč 0,00 Kč 724 764,00 Kč
Příspěvek na dofinancování 
osobních nákladů a nákladů na další 
vzdělávání školních psychologů 
a školních speciálních pedagogů

0,00Kč 152 900,00 Kč 152 900,00 Kč

Částečné vyrovnání mezikrajových 
rozdílů v odměňování PP pracovníků 
MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a školních 
družin v roce 2019

144 168,70 Kč 0,00 Kč 144 168,70 Kč
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Příspěvek na pořízení trvalých 
licencí Microsoft v rámci akce 
„Modernizace ICT a metodická 
podpora v oblasti ICT“

37 909,30 Kč 0,00 Kč 37 909,30 Kč

Příspěvek na Modernizaci a rozvoj 
ICT 80 000,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč

Vlastní zdroje financování 65 519,69 Kč 126 685,25 Kč 192 204,94 Kč
Časové rozpouštění -výnosy 144,00 Kč 288,00 Kč 432,00 Kč
Celkem investiční+neinvestiční 8 534 727,53 Kč 15 111 873,25 Kč 23 646 600,78 Kč

Výdaje

Uskutečněné výdaje za období 1.9.-31.12.2019 1.1.-31.8.2020 školní rok 
2019/2020 

Investiční celkem 0,00 Kč 0, 00 Kč 0,00 Kč
Neinvestiční celkem 9 116 434,29 Kč 13 420 680,82 Kč 25 537 115,11 Kč
Spotřeba materiálu 138 460,77 Kč 230 052,64 Kč 368 513,41 Kč
Spotřeba energie 113 857,19 Kč 175 531,04 Kč 289 388,23 Kč
Opravy majetku 5 920,00 Kč 83 929,19 Kč 89 849,19 Kč
Cestovní náhrady 11 259,00 Kč 1 964,00 Kč 13 223,00 Kč
Ostatní služby 154 158,67 Kč 296 391,45 Kč 450 550,12 Kč
Mzdové náklady 6 067 862,00 Kč 8 956 457,00 Kč 15 024 319,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 2 010 083,00 Kč 2 991 246,00 Kč 5 001 329,00 Kč
Jiné sociální pojištění 13 506,00 Kč 48 315,00 Kč 61 821,00 Kč
Zákonné sociální náklady 190 170,06 Kč 321 892,05 Kč 512 062,11 Kč
Ostatní náklady z činnosti 2 139,00 Kč 0,00 Kč 2 139,00 Kč
Daň silniční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku 58 259,60 Kč 116 519,20 Kč 174 778,80 Kč
Náklady z drobného dl. majetku 346 323,78 Kč 195 281,49 Kč 541 605,27 Kč
Daň z příjmů – srážka úroků 4 435,22 Kč 3 101,76 Kč 7 536,98
Celkem investiční+neinvestiční 9 116 434,29 Kč 13 420 680,82 Kč 22 537 115,11 Kč

Uvedené údaje o hospodaření školy byly převzaty z účetnictví za období od září do prosince 
roku 2019 a od ledna do srpna roku 2020. Podrobnější údaje o hospodaření školy včetně rozborů 
hospodaření za kalendářní rok 2019 byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 13. 3. 2020 a budou součástí Zprávy o činnosti a 
plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020. 

Škola hospodařila ve školním roce 2019/2020 s finančními prostředky:  

Příspěvky z MŠMT:
Přímé náklady na vzdělávání.
Čerpání na základě rozvojových programů – viz níže.

Příspěvky od zřizovatele:

Provozní náklady:
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Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Účelové prostředky na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů. 
Na podporu modernizace a rozvoje ICT.
Na pořízení trvalých licencí Microsoft v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti 
ICT – PO MSK“.

Účelový investiční příspěvek do fondu investic:
Ve školním roce 2019/2020 nebyl poskytnut.

Projekty neinvestiční:
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 
v Moravskoslezském kraji III.
Šablony II – mimo hlavní město Praha (méně rozvinuté regiony) – Cesta za vzděláním.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola v mezinárodních programech zapojena nebyla.

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

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V uplynulém školním roce škola nebyla zapojena v žádném dalším vzdělávání v rámci 
celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů

Realizované projekty:
„Cestou za vzděláním“
„GRAMMY“

Projekt „Cestou za vzděláním“ využívá finanční prostředky z tzv. Šablon II. Dotace 
byla zatím použita na nákup notebooků, na zajištění webináře pro všechny pedagogické 
pracovníky (Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a 
řešení problémů), dále jsme se zaměřily na doučování žáků ohrožených neúspěchem. Osvědčila 
se nám i Etická výchova, a proto jsou aktivity zaměřeny i na vzájemnou spolupráci pedagogů 
v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Výměna zkušeností a spolupráce se má týkat i výuky 
anglického jazyka. Zde budeme žádat o změnu z důvodu dlouhodobé nemoci pedagogů a 
samozřejmě i z důvodu uzavření škol.

Projekt „GRAMMY“ svými aktivitami pomáhal při vytváření podmínek pro kvalitnější 
podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků 
potřebných k uplatnění v životě. 
Aktivity projektu vycházely z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, 
Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a 

http://zskarasova.webnode.cz/
mailto:reditelka@zskarasova.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

IČO: 64628205•tel.: 596 622 460•http://zskarasova.webnode.cz• identifikátor datové schránky: skzgg9w
reditelka@zskarasova.cz•ekonomka@zskarasova.cz•vychovnyporadce@zskarasova.cz•sekretariat@zskarasova.cz

22

zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti 
a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích 
výsledků.

Specifickými cíli a současně aktivitami projektu na naší škole byly:
• Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
• Rozvoj exekutivních dovedností

Projekt byl ukončen 30. listopadu 2019 a všichni aktéři se shodli v názoru, že by neváhali stát 
se partnery podobného projektu. 

Pokračoval projekt „Šance pro změnu“ (metoda FIE).  Během školního roku další dvě 
pedagožky absolvovaly kurz Standard. Metodika tohoto vzdělávání se využívala v předmětu 
Etická výchova ve všech ročnících. Škola dosahuje dobrých výsledků, které jsou supervizorem
z organizace Charlie velmi kladně vnímány a vedly k tomu, že z řad našich pedagožek byla 
vybrána koordinátorka FIE v rámci projektu „Rozvoj zodpovědnosti a soběstačnosti sociálně 
slabých v ostravském regionu“.

Jiné projekty

„Romský mentor“

Na základě velmi dobré spolupráce (od roku 2011) jsme opět byli osloveni a zapojeni 
do projektu volnočasových aktivit pořádaných organizací Romea o.p.s., známé pod označením 
Romský mentor. Cílem je zvýšit motivaci žáků ke vzdělání prostřednictvím autentického 
romského vzoru-romského lektora-mentora, který se žákům pravidelně věnuje každý týden, 
inspiruje je k překonávání vlastních hranic.  
Pohybově a umělecky zaměřené aktivity navštěvují žáci naší školy. Mentoři, studijně a profesně 
úspěšní mladí Romové, žákům svým životním příběhem dokazují, že i oni mohou studovat a 
věnovat se činnosti, která je bude naplňovat. Vzbuzují v žácích hrdost na vlastní kořeny a 
kulturu, odbourávají předsudky a vštípené představy o romském etniku. Aktivity jsou 
koncipovány tak, aby žáky především zaujaly a bavily, čímž se úměrně zvyšuje úspěšnost v 
podobě docházky bez absencí. Návštěva kroužku je také podmíněna bezproblémovým 
chováním a snahou o dobrý prospěch.  Mentoři získávají pedagogickou praxi a první pracovní 
zkušenosti. Dbáme na to, aby žáky, kteří nejsou z rodinného prostředí zvyklí sportovat, 
pohybová činnost nejen zaujala, ale i výuka probíhala metodicky správným způsobem. Ve 
školním roce 2019/2020 byla činnost zaměřena především na fotbal pro chlapce.

„Kreativní partnerství“

Ve spolupráci s UP Olomouc s filozofickou fakultou byl uzavřen projekt Kreativní 
partnerství pro inkluzivní školy. Je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve všech oblastech. 
Pedagogové ve spolupráci s externími umělci rozvíjeli potenciál žáků v rámci divadelního a 
tanečního projektu. V projektu byly zapojeny nejvíce problémové třídy druhého stupně. 
Výstupem projektu mělo být zlepšení klimatu třídy a kooperace jednotlivých žáků v rámci 
vyučování a v rámci sociálních vztahů ve třídě. Bohužel musíme konstatovat, že v jedné třídě 
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nebyl znát absolutně žádný posun, přestože žáci absolvovali lekce tance, který by jim měl být 
velmi blízký. Projekt byl ukončen v září 2019.

„Metodická podpora sítě inkluzivních škol“ – zkr. CKP

Konkrétním cílem projektu je poskytnout platformu pro sdílení zkušeností pedagogů 
vzdělávajících žáky se SVP, mělo by dojít k úpravě metodických materiálů vzniklé v dřívějších 
operačních programech OPVK do podoby stanovené novelou § 16 školského zákona a 
vyhláškou č. 27/2016. Na úpravě těchto materiálů se podílela i naše škola formou 
připomínkování.
Dílčími cíli je vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP). Tato síť zahrnuje nejméně šest 
škol jako nositelů CKP a nejméně trojnásobný počet škol přijímajících podporu CKP a 
dotvářejících jejich rámec. V rámci tohoto cíle byla činnost CKP formulována jednak obecně 
(podpora žáků se SVP v kolektivech tříd a škol bez odlišení důvodů pro přiznání SVP) a jednak 
budou CKP zaměřena na řešení SVP skupin žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení 
(tělesné, zrakové, sluchové, mentální, PAS a NKS). Průřezovým tématem byla vždy podpora 
žáků ohrožených sociálním vyloučením (z jakýchkoliv důvodů). Vytvořená CKP působí po 
celou dobu projektu. Cílem není prosté vytvoření CKP, ale jejich činnost, vnitřní vztahový 
rámec účastníků, rozvoj dovedností, přenos zkušeností a trvalá vnitřní evaluace s prvky akčního 
výzkumu.
Souvisejícím cílem je implementace již vytvořených metodik, návodů, praktických zkušeností
vytvořených v gesci předkladatele projektu v minulosti do podoby odpovídající a respektující 
platnou právní úpravu a z ní vyplývající model poskytování podpůrných opatření žákům se 
SVP. Tento cíl projektu reaguje na obrovskou poptávku pedagogů po metodické podpoře 
společného vzdělávání a konkrétně na cílenou poptávku po vytvořených produktech 
předkladatele projektu.
Naše škola se stala centrem kolegiální podpory v rámci Moravskoslezského kraje a umožňuje 
tak setkávání a vzdělávání pedagogických pracovníků. I ve školním roce 2019/2020 je 
zaměřeno především na asistenty pedagoga, jako pozitivní hodnotíme i skutečnost, že se 
pravidelných setkávání účastnily i dvě kolegyně z VOŠS. Důvodem bylo to, že v rámci oboru 
sociální pedagogika nabízí tato škola uplatnění absolventů na pozici asistenta pedagoga. Obě 
kolegyně hodnotí účast velmi pozitivně a získané poznatky uplatňují v rámci vlastní výuky. 
Tento projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce 2020/2021, končí v říjnu roku 
2020. Jedním z výstupů je nový Katalog podpůrných opatření, jehož verzi zástupce školy 
převezme na říjnové závěrečné konferenci v Olomouci.

„Obědy do škol“

Škola se zapojila do projektu, který vyhlásilo MPSV. Projekt zabezpečuje Krajský úřad 
ve spolupráci s Úřadem práce. Cílem projektu je zajistit stravování dětem ze sociálně slabých 
rodin. Přestože ze zkušenosti víme o větším počtu potřebných rodin, v konečném důsledku ne 
všichni rodiče této možnosti využili. Tento projekt není úplně ideální, zvláště pokud se jedná o 
školy bez jídelny, což je náš případ. Přináší zvýšenou administrativní zátěž pro ekonomy škol, 
pro pedagogické pracovníky – zajištění doprovodu a dohledu nad žáky v partnerské školní 
jídelně. Bohužel máme i špatnou zkušenost s odebíráním pokrmů. Ne všechny děti mají o jídlo 
zájem, některé děti v průběhu cesty utíkají, jiné vrací jídelní porce zpět. Do budoucna bychom 
uvítali jiné řešení.   

Škola je nadále zapojena do celostátních akcí „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.

http://zskarasova.webnode.cz/
mailto:reditelka@zskarasova.cz
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími     partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Na škole působí základní odborová organizace. Předseda se účastní tzv. rozšířeného vedení 
školy, které se schází dle potřeby.  Zároveň je seznamován s připravovanými změnami výše 
osobních příplatků, či odměn, je informován o změnách v oblasti pracovně právních vztahů. 
Spolupráce s odborovou organizací hodnotíme velmi pozitivně. Spolupráce s dalšími partnery 
byla uvedena v předchozích částech.  

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 29. 9. 2020.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 19. 10. 2020.

Mgr. Jana Žilová
ředitelka

http://zskarasova.webnode.cz/
mailto:reditelka@zskarasova.cz


Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Cestou za 
vzděláním 

OPVVV-Šablony 
II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014270 příjemce 724 764,00 Kč Projekt je 
zaměřen na 
Doučování žáků 
ZŠ ohrožených 
školním 
neúspěchem. 
Vzájemná 
spolupráce 
pedagogů 
ZŠ(osobnostně 
sociální 
rozvoj)Dotace 
byla zatím 
použita na nákup 
notebooků, na 
zajištění 
webináře pro 
všechny 
pedagogické 
pracovníky 
(Osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů – 
syndrom 
vyhoření, 

1.9.2019-
31.8.2021 



týmová 
spolupráce a 
řešení 
problémů), dále 
jsme se zaměřily 
na doučování 
žáků ohrožených 
neúspěchem. 
Osvědčila se 
nám i Etická 
výchova, a proto 
jsou aktivity 
zaměřeny i na 
vzájemnou 
spolupráci 
pedagogů 
v rámci 
výchovně 
vzdělávacího 
procesu. Výměna 
zkušeností a 
spolupráce se má 
týkat i výuky 
anglického 
jazyka. 

 

 

 

 



Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

GRAMMY OPVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620 KVIC Nový 
Jičín/partner 

Celkové náklady 
1918600,00Kč 

Projekt je zaměřen 
na vyrovnávání 
nerovností ve 
vzdělávání a 
podporu 
otevřeného 
prostředí ve 
školách. svými 
aktivitami při 
vytváření 
podmínek pro 
kvalitnější 
podporu žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 
s akcentem na 
žáky se 
socioekonomicky 
znevýhodněného a 
kulturně odlišného 
prostředí přispěje 
k rozvoji klíčových 
kompetencí a 
gramotností žáků 
potřebných 

1.1.2016 -
30.11.2019  



k uplatnění 
v životě a to 
bohatou nabídkou 
volnočasových 
aktivit. 

Kreativní 
partnerství 

OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601 UPOL/partner  Je zaměřen na 
rozvoj kompetencí 
žáků ve všech 
oblastech. 
Výstupem 
projektu by mělo 
být zlepšení 
klimatu třídy a 
kooperace 
jednotlivých žáků 
v rámci vyučování 
a v rámci 
sociálních vztahů 
ve třídě. 

1.1.2017 – 
30.9.2019 

Metodická 
podpora sítě 
inkluzivních 
škol 

OPVVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021 UPOL/ partner  Projekt reflektuje 
požadavky výzvy 
ve dvou stěžejních 
oblastech. 
Ustavení a činnost 
CKP a inovace 
metodických 
materiálů 
zaměřených na 
poskytování 
podpůrných 
opatření žákům se 
SVP v režimu 
novely § 16 

1.11.2017 – 
31.10.2020 



školského zákona. 
Dílčími cíli je 
vytvoření sítě 
center kolegiální 
podpory (CKP). 
Tato síť zahrne 
nejméně šest škol 
jako nositelů CKP a 
nejméně 
trojnásobný počet 
škol přijímajících 
podporu CKP a 
dotvářejících jejich 
rámec.  V rámci 
tohoto cíle bude 
činnost CKP 
formulována 
jednak obecně 
(podpora žáků se 
SVP v kolektivech 
tříd a škol bez 
odlišení důvodů 
pro přiznání SVP) a 
jednak budou CKP 
zaměřena na 
řešení SVP skupin 
žáků s 
jednotlivými druhy 
zdravotního 
postižení (tělesné, 
zrakové, sluchové, 
mentální, PAS a 
NKS). Průřezovým 



tématem bude 
vždy podpora žáků 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením (z 
jakýchkoliv 
důvodů). 
Vytvořená CKP 
budou působit po 
celou dobu 
projektu. Cílem 
není prosté 
vytvoření CKP, ale 
jejich činnost, 
vnitřní vztahový 
rámec účastníků, 
rozvoj dovedností, 
přenos zkušeností 
a trvalá vnitřní 
evaluace s prvky 
akčního výzkumu. 

 



Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ne Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ne Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ne Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ne Vzdělávání seniorů 
Ne Občanské vzdělávání 
Ne Čeština pro cizince 

Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:----------- 
 


