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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 (celkem z 13 oblastí, dopravní rozptyl je způsoben 

mj. častým stěhováním z důvodu neuspokojivých bytových podmínek). V průběhu školního 

roku se průměrný počet žáků pohyboval kolem 167 (bez žáků v zahraničí, kterých bylo 11). 

V uplynulém školním roce se pracovalo ve 13 třídách. Přípravná třída byla určena pro děti 

s odloženou školní docházkou a děti, které potřebují vyrovnat vývoj, dále bylo pět tříd běžné 

základní školy (v některých třídách byli na základě žádosti rodičů individuálně integrováni žáci 

s LMP, žáci s poruchami chování, sluchovým postižením a žáci cizinci) a sedm 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, nově vybavená cvičná školní 

kuchyňka a prostorově 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. V daném školním roce se nám 

díky zřizovateli školy podařilo obměnit stávající zařízení za nové. 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.  V uvedeném školním roce probíhala 

konzultace se členy ŠR e-mailovou formou, členům byly materiály k posouzení a případnému 

schválení zasílány elektronicky, případně předány individuálně a členové se měli v uvedeném 

časovém rozpětí k materiálům vyjádřit. Ke schvalovaným dokumentům nebyly žádné 
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připomínky. Školní řád platný pro rok 2020/2021 byl schválen v srpnu 2020. Tradičně se 

jednalo o schvalování Provozního řádu, byly předány informace o projektech, o poznatcích a 

důsledcích nuceného uzavření škol.  

 

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 a pro děti, u 

kterých byl předpoklad vyrovnání opožděného vývoje před nástupem do 1. ročníku, dále žáci 

mohou získat základní vzdělání, případně základy vzdělání. 

Rovněž v tomto školním roce jsme při odevzdávání dat školní matriky mnohokrát museli 

zdůvodňovat nulovou předškolní přípravu. Bohužel se situace v tomto směru nezměnila ani pro 

nadcházející školní rok. 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. - 9. ročník ŠVP „Společně to zvládneme“ pro základní školu (v paragrafových třídách 

se pracovalo dle minimálních výstupů) 

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 38 zaměstnanců. V tomto počtu je zahrnuto: 18 učitelů, 1 

školní psycholog, 13 asistentů pedagoga pro děti a žáky s potřebou podpory ve vzdělávání.   Ve 

školní družině pracovala na zkrácený úvazek vychovatelka. Technický a administrativní provoz 

zajišťoval školník, který zároveň v rámci úvazku vykonával funkci topiče v době topné sezóny, 

dvě uklízečky, ekonomka školy, administrativní pracovnice. Administrativní a spisová 

pracovnice je od února na dlouhodobé nemocenské, proto na zástup nastoupila jiná. Na 

rodičovské dovolené jsou tři pedagožky. 

 

3.2     Údaje o pedagogických pracovnících, jejich odborná kvalifikace   

 

     Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Vysokoškolské vzdělání se speciální pedagogikou Mgr.      11 

Vysokoškolské vzdělání - 1. stupeň ZŠ        3 

Vysokoškolské učitelství odborných předmětů na ZŠ a SŠ      1  

Vysokoškolské - uč.soc.a zdrav.předm.pro SŠ       1 

SŠ + spec. ped. pro mistry a vychovatele        1   

SŠ+ studium Učitelství 1.stupeň           1 

Vychovatelka ŠD: VOŠ, sociální pedagogika                                       1           

Školní psycholog:  VŠ obor psychologie        1 
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Asistenti pedagoga pro děti a žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 11 SŠ + kurz (dvě studují 

VŠ- Učitelství pro 1.stupeň a spec.pedagogiku), 2VŠ Bc. 

   

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Věková struktura všech pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga: 

do 25let:  2 

25-30 let:  1 

31-40 let:  4 

41-50 let:  14 

nad 50let:   10 

důchodový věk: 2 

 

Průměrný věk všech pedagogických pracovníků je 47,7 let. 

Průměrný věk učitelů, včetně vychovatelky ŠD a psycholožky je 51,6 let. 

Průměrný věk asistentů pedagoga je 44 let. 

 

3.4       Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

• Ekonomka-titul Ing. 

• Administrativní a spisová pracovnice-SŠ s maturitou-obor pozemní stavitelství 

• Administrativní a spisová pracovnice (zástup za dlouhodobou nemocenskou) – VŠ 

pedag. směru 

• 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 přišlo 31 

žádostí a 6 v dodatečném zápise.  

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 15 dětí. 

 

5.      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 
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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. Z celkového počtu 13 tříd bylo sedm tříd s více odděleními. Žáci základní školy 

speciální byli vzděláváni ve třídách: I.B, IV.B, V.B, VII.B. Složení všech tříd je velmi obtížné 

a vyžaduje nezměrné úsilí všech pedagogických pracovníků. 

 

1. pololetí 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.A 18 7 3 7 1 

I.B 11 3 7 0 1 

II. 15 5 8 1 1 

III.A 18 6 9 1 2 

III.B 7 5 2 0 0 

IV.A 19 7 4 1 7 

IV.B 10 3 4 0 3 

V.A 9 4 0 5 0 

V.B 13 6 5 2 0 

VII.A 14 8 1 1 4 

VII.B 13 5 5 3 0 

VIII. 10 8 2 0 0 

Celkem 157 67 50 21 19 

 

2.pololetí 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo 

I.A 15 4 4 7 

I.B 13 3 6 4 

II. 15 5 2 8 

III.A 18 9 7 2 

III.B 8 3 3 2 

IV.A 19 11 2 3 

IV.B 10 8 1 1 

V.A 9 4 0 5 

V.B 12 3 6 3 

VII.A 14 9 1 4 

VII.B 13 4 5 4 

VIII. 10 6 4 0 

Celkem 156 69 41 46 

 

 

Celkový přehled 
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 Počet 

 Žáků 

prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. 

pololetí 

157 69 50 21 19 

2. 

pololetí 

156 69 41 46 --- 

Komentář:  

Vysoký 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. 

Bohužel podstatná většina těchto žáků nevyužívá ani nabídky k doučování pořádaného přímo 

v budově školy, ani nevyužívá služeb neziskových organizací. Nesmazatelně úroveň vědomostí 

ovlivnilo i zavírání škol v době pandemie.   

 

Průměrný prospěch žáků 

 

Třída Průměrný prospěch 

1. pololetí 2. pololetí 
I.A 1,95 1,95 

I.B 1,13 1,64 

II. 1,84 1,74 

III.A 1,46 1,56 

III.B 1,69 1,59 

IV.A 1,87 2,07 

IV.B 1,71 2,07 

V.A 2,21 2,29 

V.B 1,37 1,57 

VII.A 2,03 2,66 

VII.B 1,88 2,05 

VIII. 1,65 1,69 

 

Přehled o chování  

1. pololetí      

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A  18 10 0 4 1 1 6 

I.B  11 2 0 3 1 2 0 

II. 15 5 0 0 1 1 1 

III.A 18 9 1 3 3 0 0 

III.B  7 1 2 1 2 1 0 

IV.A  19 8 0 1 2 1 1 

IV.B  10 2 0 0 0 0 0 

V.A  9 4 0 2 0 1 0 

V.B  13 6 0 0 0 1 3 

VII.A 14 0 1 0 1 2 3 

VII.B 13 0 0 2 0 0 2 
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VIII. 10 2 0 1 1 3 2 

Celkem 157 47 4 17 12 13 18 

 

2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A  15 11 0 0 2 0 0 

I.B   13 2 1 0 3 0 1 

II. 15 5 0 0 0 0 0 

III.A 18 7 0 0 0 0 0 

III.B  8 3 0 0 0 0 0 

IV.A  19 8 0 1 0 0 0 

IV.B  10 0 0 4 0 0 0 

V.A  9 0 0 0 0 0 0 

V.B  12 4 0 0 0 1 1 

VII.A 14 2 0 0 0 2 2 

VII.B 13 4 0 1 2 1 0 

VIII. 10 1 0 4 0 1 0 

Celkem 156 52 0 10 7 5 4 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochval

a ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. polol. 157 47 4 17 12 13 18 

2.polol. 156 47 0 10 7 5 4 

 

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 

 

Śkolní rok 2019/2020 

 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.  

http://zskarasova.webnode.cz/
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Školní rok 2020/2021 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 15329   90,7 3277 19,39 

2. pololetí   5186 121,4   913 27,8 

celkem 20515 --- 4190 --- 

 

 

 
 

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.-5. 5 

Středně těžké mentální postižení 2.- 7. 4 

Poruchy učení 2.-5. 6 

S vadou sluchu 1.,4. 2 

Kombinované vady 2.-9. 8 

PAS + STMP 5. 1 

Vady řeči 1.,2.,4. 4 

PO1 2.-5. 5 

OMJ 1.,2. 3 
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5.3.2 Údaje o žácích se SVP  

 

Třída Počet 

žáků 

SVP IVP Vady 

řeči 

Individ. 

integrac

e 

Opakují

cí ročník 

DOPŠD 

PřTř 12 1 1 0 0 0 0 

I.A 15 5 2 1 5 4 3 

I.B 13 13 3 0 2 5 0 

II.. 15 4 1 2 5 0 0 

III.A 18 4 2 0 4 1 0 

III.B 8 8 1 0 0 0 0 

IV.A 19 8 2 1 8 4 0 

IV.B 10 10 4 0 3 0 0 

V.A 9 3 1 0 3 1 0 

V.B 12 12 3 0 5 1 0 

VII.A 14 14 4 0 1 1 0 

VII.B   13 13 3 0 1 1 0 

VIII. 10 10 2 0 1 0 0 

Celkem 168 105 29 4 38 18 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 přípravné třídy 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 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.  
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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.  

Zcela běžnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou aktivity v rámci nejrůznějších 

projektových dnů, besed apod., jejichž výčet následuje po jednotlivých měsících. Výčet aktivit 

není příliš obsáhlý z důvodu celospolečenské situace v rámci pandemie COVID-19. Škola byla 

na základě pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví několikrát uzavřena, buď jen některé 

třídy, či celá. V rámci poskytování vzdělání se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do 

distanční výuky. Ani v právě uplynulém školním roce se nejevilo jako šťastné řešení souhlasné 

stanovisko zákonných zástupců s testováním dětí a následné nucené omlouvání absence 

netestovaných žáků. Pedagogové kromě distanční výuky uskutečňovali i prezenční výuku a 

věnovali se žákům, kteří školu navštěvovali v rámci individuální konzultace. Způsob předávání 

učební látky a učebních materiálů byl totožný se školním rokem předchozím: 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.  

 

Akce školního roku 2020/2021 

 

Září 

Už jsme opět spolu. Vztahy mezi námi v novém školním roce. 

To jsem já. Vy a já, to jsme my v naší třídě. 

O čem přemýšlím, jak řeším problém… 

Slušné chování patří ke slušným dětem. 

Projektový den –Pravidla a  společenství třídy. 

Don Bosco, návštěva, téma- Bible. 

Návštěva knihovny Ostrava. 

Návštěva vyhlídkové věže Nové radnice. 

Celoroční třídní hra- Mach a Šebestová  

Mezinárodní den jazyků. 

 

Říjen 

Pokračování celoroční hry. 

Pokračování návštěv v Don Boscu. 

  

Listopad 

Jak řešit rozepře. 

 

Prosinec 

Umíš druhého podarovat? 

Za dobrou práci patří odměna. (Stačí vděčná slova.) 

Adventní čas, výroba adventního kalendáře, adventního věnce. 
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Mikulášská besídka. 

Beseda-Kyberšikana  

Den prevence-vztahy, třídní kolektiv, oceňování osobnosti „Co je ve mně dobrého?“ 

Vánoční besídka- třídní besídka, tradice, koledy 

 

Únor 

Projektový den-Prosociální chování 

 

Duben 

Projektový den- Formování zdravého sebepojetí a sebeúcty 

Projektový den - Reálné a zobrazené vzory, vzory v rodině a okolí 

 

Květen 

Projektový den- Asertivita, umím slušně říci ne. 

Chráním sebe, chráníš mě. Pomáháme si. 

 

Červen 

Den dětí. 

Jak mě může ohrozit internet. 

Poznávání přírody v okolí školy. 

Beseda k motivaci ke vzdělání, důležitost v životě – ve spolupráci s organizací Romea, o.p.s. 

 

Provoz školní družiny byl značně ovlivněn vládními nařízeními, přesto můžeme 

konstatovat, že její provoz probíhal v rámci možností pravidelně. Všechny činnosti  vedou ke 

vhodnému zaplnění volného času.  Ve školní družině se děti připravovaly na vyučování, aktivně  

se podílely na pravidelných výtvarných měsíčních soutěžích a rozvíjely své pracovní schopnosti 

především v oblasti estetické výchovy. Ve všech činnostech byl kladen důraz na rozvoj 

schopnosti učení, vedení žáků k osamostatnění se, byl dán prostor pro rozvíj komunikační 

dovednosti 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.  V době distanční 

výuky připravovala vychovatelka školní družiny pracovní listy. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 6.1      Z hodnotící zprávy ŠMP 

 

            Školní rok 2020/2021 byl zahájen preventivními aktivitami ve třídách, které měly 

podpořit žáky v adaptaci ve škole a školní práci. Mnozí žáci se vrátili do školního prostředí po 

velmi dlouhé době (škola byla uzavřena na základě nařízení vlády, po otevření škol byla 

docházka do školy dobrovolná). V jednotlivých třídách, třídní učitel v součinnosti s metodikem 

prevence a školním zdravotníkem poučili žáky o bezpečnosti a dodržování hygienických 

pravidel v součinnosti s doporučeními MŠMT a Min. zdravotnictví.  V rámci prevence 

rizikového chování žáků se uskutečnily osvědčené projekty. Jednalo se o aktivity, které rozvíjí 

pozitivní přístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků, upevnění kolektivu, kamarádství, 

slušnému chování, k empatii a také podporují zdravý životní styl. Prevenci rizikového chování 

žáků, zejména šikaně a zneužívání drog je na naší škole věnována velká pozornost. 

Některé programy byly zaměřeny na prevenci agresivity a šikany ve třídě, vzájemné 

poznávání jedinců v kolektivech žáků. Jiné se věnovaly prevenci nebezpečí zneužívání 
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návykových látek, především škodlivosti kouření, které se u mladých lidí v poslední době velmi 

rozšířilo.  

Do prevence se zapojují podle možností všichni pedagogové. Cílem prevence je snaha 

předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je. V rámci projektu získaného přes 

Krajský úřad jsme získali finance k úhradě aktivit souvisejících s prevencí na naší škole – 

Prevence na Karasce. 

Konaly se projektové dny, které vždy připravily třídní učitelky pro kolektivy žáků od přípravné 

třídy po devátý ročník.  

 

Témata: 

1. Pravidla a společenství třídy, v čem jsme výjimeční, co máme společného (pravidla třídy, 

vztahy v kolektivu, výjimečnosti jedince, kolektivu, sankce) 

2. Formování zdravého sebepojetí a sebeúcty (kdo jsem, můj svět, můj talent, každý jsme jiný) 

3. Prosociální chování (kamarádství, co mohu udělat pro druhé, a co společnými silami) 

4. Reálné a zobrazené vzory (identifikace se vzory, vzory v rodině a okolí, co mě na vzorech 

přitahuje, prezentace) 

5. Asertivita, umím slušně říci ne (základy a význam asertivity, schopnost odmítnout nabídku 

k užívání alkoholu a dalších návykových látek, k sexuálnímu zneužívání – technika odmítání) 

6. Beseda: Nebuď oběť na téma Nástrahy internetu.  

 

Žáci si rozšířili své kompetence v oblasti osobnostní a sociální výchovy v intervalech, které 

dovolila pandemická situace.  

Úspěchem byla pro nás jednak fyzická účast na projektových dnech přímo ve škole, a pak také 

odevzdání vypracovaných materiálů při distanční výuce. Při osobní přítomnosti ve vyučování 

a v projektových dnech se žáci aktivně zapojovali, dotazovali, uváděli příklady ze života, což 

velmi hodnotíme a uvědomujeme si důležitost učitele – zprostředkovatele v tématech a 

způsobech komunikace, které vedou ke spolupráci, k umění naslouchat a pomoci.  

Přestože jsme maximálně využili možnosti, které nám situace dovolila, shodneme se, že 

komunitní kruhy, osobní kontakt, rozvoj komunikativních dovedností, nenahradí žádná forma 

komunikačních technologií. 

 

 

6.2 Z hodnotící zprávy výchovného poradce 

 

Školní rok 2020/2021 byl velmi poznamenán opakovaným uzavíráním škol z důvodů 

mimořádných opatření ministerstva školství. V důsledku této situace jsme oproti minulým 

létům řešili zcela jiné obtíže. S ohledem na skutečnost, že žáci z naší školy jsou ponejvíce ze 

socio-kulturně odlišného prostředí a velmi často bydlí ve vyloučených lokalitách, museli jsme 

velmi intenzivně pracovat na udržení kontaktu žáků se školou. Třídní učitelé a asistenti 

pedagoga pravidelně telefonicky a osobně kontaktovali zákonné zástupce a snažili se o co 

největší možnou míru zapojení žáků do distanční výuky. Zcela samozřejmé bylo poskytování 

individuálních konzultací všem žákům školy. Ani přes takto vynaložené úsilí se nám nepodařilo 

zapojit zcela všechny žáky, byť u nezapojených můžeme hovořit o jednotkách případů. Zcela 

se nám potvrdilo, že našim žákům distanční výuka velmi ublížila. Znalosti, dovednosti a 

návyky, které získávali při pravidelné školní docházce se zcela nemohou rovnat dosaženým 

znalostem, které nabyli v rámci distanční výuky. Je to zcela pochopitelné, protože podpora 

zákonných zástupců v mnoha případech byla zcela nedostatečná. Jsem velmi ráda, že se naopak 
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mnoho zákonných zástupců velmi angažovalo v této nelehké době a pomáhali svým dětem 

v rámci svých možností.  

Velké selhání systému vidím v absenci poskytovaných služeb neziskovými organizacemi. 

Doučování žáků a poskytování podpory bylo ze strany pracovníků těchto organizací minimální. 

Musím ovšem vyzdvihnou organizaci, která velmi intenzivně s dětmi pracovala - jedná se o 

Don Bosco. Pracovníci této organizace intenzivně zapojovali především děti ve vyloučené 

lokalitě Ostrava – Zábřeh, Hulvácká 2497/8. Právě těmto pracovníkům patří veliký dík. 

 V tomto školním roce prudce narostla omluvená absence – zdůvodněním je nařízení MŠMT, 

kdy žáci, jejichž zákonní zástupci nesouhlasili s testováním svých dětí, nemuseli do školy 

docházet a tato absence jim byla omlouvána.  

V kontextu opakovaně zavíraných škol jsme v tomto školním roce řešili podstatně méně 

závažných přestupků proti školnímu řádu. Bylo rovněž svoláno minimum výchovných komisí 

(1 za celý školní rok – k projednání nežádoucího chování žáků). Neomluvená absence rovněž 

klesla, nicméně stále máme žáky, kteří dlouhodobě nedochází do školy a toto jednání řeší 

pracovníci OSPOD. K tomuto nežádoucímu jevu jsme za školní rok 2020/2021 svolali 154 

výchovných komisí. Na těchto jednáních se zákonnými zástupci žáků byly opakovaně 

projednávány důvody nepřítomnosti žáků, způsoby dokládaní těchto důvodů. Ve valné většině 

případů byla na těchto jednáních absence z části doomluvena, v mnoha případech zcela 

doomluvena. 

Povinnou školní docházku řádně ukončil 1 žák z 9. ročníku, 4 žáci ukončili povinnou 

školní docházku v 8. ročníku, 2 žáci v 7. ročníku. Ke studiu na střední škole se přihlásil 1 žák 

8. ročníku a 1 žák 9. ročníku. Potenciál žáků osmého ročníku byl poměrně velký, ale jejich 

motivace ke studiu na střední škole byla minimální, přes intenzivní práci školního 

poradenského pracoviště. Ani sami zákonní zástupci nesouhlasili s pokračováním těchto žáků 

v dalším studiu. 

Z pátého ročníku základní školy na jinou základní školu odešlo 7 žáků.  

Vzhledem ke školní neúspěšnosti ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 vykoná 

11 žáků opravné zkoušky, a to v termínu od 25. 8. – 31. 8. 2021. Komisionální zkoušky 

vzhledem k vysoké absenci musí v termínu od 1. 9. – 30. 9. 2021 vykonat 25 žáků.  

 

 

TŘÍDA 

POČET POSUDKŮ 

OSPOD PMS PČR o neoml. absenci 

  1.pol.  2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

PřTř 
3 3 0 0 1 0 2 1 

I.A 
5 2 0 0 1 8 6 8 

I.B 
5 2 0 0 0 4 5 9 

II. 
4 7 0 0 3 4 2 4 

III.A 
3 0 0 0 1 0 1 0 

III.B 
3 2 0 0 0 0 0 0 

IV.A 
1 0 0 0 1 0 5 0 

IV.B 
0 0 0 0 0 0 0 0 

V.A 
2 2 0 0 0 0 0 0 
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V.B 
5 8 0 0 3 4 4 10 

VII.A 
4 11 0 1 5 6 13 7 

VII.B. 
2 5 0 0 0 3 2 6 

VIII. 0 1 0 0 0 0 8 4 

Celkem 37 43 0 1 15 29 48 49 

 POČET VÝCH. KOMISÍ  

Třída 1. pol.  2.pol. 

 dostavili nedostavili dostavili nedostavili 

PřTř 
0 0 0 0 

I.A 
0 0 0 0 

I.B 
0 0 0 0 

II. 
0 0 0 0 

III.A 
0 0 0 0 

III.B 
1 0 0 0 

IV.A 
0 0 0 0 

IV.B 
0 0 0 0 

V.A 
0 0 0 0 

V.B 
0 0 0 0 

VII.A 
0 0 0 0 

VII.B 
0 0 0 0 

VIII. 
0 0 0 0 

Celkem 
1 0 0 0 

  

POČET VÝCH. KOMISÍ k neomluvené absenci 

Třída 1. pol.  2.pol. 

 dostavili nedostavili dostavili nedostavili 

PřTř 
2 2 1 0 

I.A 
13 5 3 2 

I.B 
1 6 5 8 

II. 
5 2 0 0 

III.A 
7 1 0 0 

III.B 
0 1 0 0 

IV.A 
4 3 1 1 
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IV.B 
0 0 0 0 

V.A 
2 1 0 0 

V.B 
5 6 5 2 

VII.A 
6 8 9 1 

VII.B 
4 5 5 5 

VIII. 
8 3 3 3 

Celkem 
57 43 32 22 

 
Školní metodik prevence a výchovný poradce jsou nedílnou součástí ŠPP. Dalšími členy jsou 

sociální pedagog, který pracuje jako externista 1x týdně, školní psycholog a speciální 

pedagogové. Jejich hodnocení činnosti následuje. 

 

Průběh činnosti sociálního pedagoga 

 

Září 2020 

- Seznamování se s novými žáky i zaměstnanci školy.  

- Studium spisů jednotlivých žáků, získávání informací o žácích od pedagogů a 

zaměstnanců školy. 

- Zahájení spolupráce s výchovným poradcem a členy školního poradenského 

pracoviště. 

- Zahájení spolupráce s třídními učiteli. 

- Náslechy ve třídách během vyučování, po dohodě s třídním učitelem. 

- Individuální práce s jednotlivými žáky dle potřeb pedagogických pracovníků 

- Besedy pro žáky 8. a 9. tříd v oblastní finanční gramotnosti 

- Besedy pro žáky 5. a 6. tříd v oblastní finanční gramotnosti 

- Individuální konzultace a doučování  

- Pomoc učiteli v době nepřítomnosti asistenta pedagoga 

Říjen 2020 – Duben 2021 

Dle Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě a pracovní vázanosti a s tím spojenými proti epidemiologickými opatřeními 

na Magistrátu města Ostravy, sociální pedagožka v tomto období do ZŠ nedocházela. 

 

Květen-Červen 2021 

- Konzultace s třídními učiteli o stávajících problémech v jednotlivých třídách, vztahy v 

třídním kolektivu, výchovné problémy. 

- Besedy s žáky ve třídách na aktuální témata. 

- Intervence v 5.třídě – Klima třídy, vztah žák-pedagog. 

- Společně se školní psycholožkou ohlédnutí za uplynulým rokem, evaluace školního 

roku a prováděných činností.  
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Hodnocení práce školního psychologa 

 

Cílem školního psychologa při ZŠ Karasova, Ostrava, Mariánské Hory bylo společně s dalšími 

členy školního poradenského pracoviště vytvořit fungující tým v rámci poskytování 

poradenských služeb ve školním prostředí.  

Po celou dobu školního roku probíhaly práce školního psychologa na základě aktuální situace 

v jednotlivých třídách. Z minulého roku se osvědčila spolupráce s třídními učiteli, kteří znají 

své žáky nejlépe a vědí, co je pro jednotlivce či celou skupinu potřeba, proto jsme takto 

postupovali také tento rok. Stejně tak pokračovala také spolupráce s výchovnou poradkyní, 

která mě rovněž pravidelně informovala o aktuálním dění na škole, sdělovala vše důležité a 

poskytovala doporučení, na co je potřeba se zaměřit. Školní rok 2020 / 2021 byl poznamenám 

epidemií COVID-19, která zapříčinila úplné uzavření škol po dobu tří týdnů na přelomu října a 

listopadu.  V dalším období probíhala v některých třídách výuka distančně, nebo žáci chodili 

do školy pouze jednotlivě na konzultace s učiteli. Po znovuotevření navíc byla podstatně slabší 

docházka žáků do školy, což leckdy narušilo plánované činnosti ve třídách, proto bylo potřeba 

jednat více flexibilně a využívat pro práci s jednotlivci či s celými třídami dny, kdy byla zrovna 

docházka silnější.  

Velmi oceňuji přístup a výkony jednotlivých učitelů, kterým distanční výuka a individuální 

konzultace velmi znesnadnily práci. Po dobu této jejich činnosti jsem se zajímala o náplň jejich 

práce, o aktivitu dětí a spolupráci rodičů a snažila jsem se být jim nápomocna v mezích mých 

možností. Celé období bylo náročné nejen pro učitele, asistenty ve třídách, ale rovněž pro děti 

a rodiče, proto jsem nabídla prostřednictvím učitelů svou pomoc také jim. V několika případech 

pak došlo k individuální návštěvě žáka či rodiče také u mne.  

Během probíhající výuky jsem navštívila jako pozorovatel alespoň jednou každou třídu a další 

spolupráce a aktivity v jednotlivých třídách probíhaly podle potřeby a vzájemné domluvě.  V 

několika třídách probíhaly hodiny pro podporu spolupráce mezi žáky, zvyšování tolerance mezi 

nimi a budování či prohlubování pozitivních vztahů ve skupině. U žáků 8. a 9. třídy jsem se 

zaměřila na jejich podporu a motivaci k následnému studiu. V jednotlivých třídách pak proběhly 

podle potřeby a domluvy také hodiny zaměřené na prevenci bezpečného chování u mladších 

žáků, dále zvyšování finanční gramotnosti, hodina zaměřená na hodnotový systém a uvědomění 

si skutečných životních hodnot. Zajímavá a úspěšná byla také hodina, kde jsme se žáky 5. třídy 

probírali vztahy v životě a první lásky. S několika žáky proběhla během roku také krizová 

intervence, která v některých případech pomohla vyřešit aktuální situaci, v několika případech 

vedla k následné užší spolupráci a rovněž v tomto školním roce jsme se u některých žáků setkali 

s natolik závažnou situací, že musela být postoupena k dalšímu řešení k OSPOD.  

Vzhledem k nelehké situaci během tohoto školního roku a s přihlédnutím ke všem okolnostem, 

které hrály roli v jednotlivých případech, hodnotím výsledný efekt spolupráce s výchovnou 

poradkyní, vedením školy, učiteli, asistenty i se žáky a rodiči velmi kladně. Sama velmi oceňuji 

přístup vedení, členů školního poradenského pracoviště i všech pedagogických pracovníků, 

moc si vážím jejich práce a děkuji za jejich názory, podporu, nápady a spolupráci.  Domnívám 

se, že v rámci možností, které poskytl letošní rok, a které poskytuje můj částečný pracovní 

úvazek, se povedlo realizovat náplň plánu práce školního psychologa pro školní rok. 

Tak jako v předchozím hodnocení, vzhledem ke specifickému složení žáků a s tím spojenými 

problémy, upozorňuji na potřebu přítomnosti psychologa ve větším časovém úseku, než 

poskytuje současný pracovní úvazek. 
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Hodnocení speciálně pedagogické péče – logopedické 

Speciálně pedagogická péče probíhala u žáků na základě Doporučení SPC Kpt. Vajdy 1a, 

Ostrava – Zábřeh a SPC U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh jednou nebo dvakrát týdně. 

Září                                                                                                                                                                 

Kontrola individuálně integrovaných žáků – kontrola doporučení PPP a SPC.                                                             

Počty integrovaných žáků – seznamy, rozdělení do speciálně pedagogické péče a pedagogické 

intervence. Kontrola vyhodnocení IVP.                                                                                                                                              

Zajištění podkladů k IVP u nově příchozích žáků.                                                                               

Vypracování IVP – konzultace s třídními učiteli.                                                                                                    

Podpisy a konzultace IVP s rodiči.                                                                                                                 

Nové návrhy na zařazení žáků do logopedické péče – depistáž. 

 

Říjen 

Nabídky volnočasových aktivit žákům.  

Spolupráce s SPC pro vady řeči Kpt. Vajdy 1a, Ostrava – Zábřeh. 

Konzultace s třídními učiteli, rodiči – mimořádné opatření Covid-19. Rodičům předávány 

instrukce k plnění úkolů. 

 

Listopad 

Práce se žáky s podpůrnými opatřeními. 

 

Prosinec 

Průběžné kontroly práce s dětmi s IVP – individuální práce,  upozornění rodičů dětí, aby 

pomáhali dětem s vypracováváním zadaných úkolů.  

Kontrola seznamů žáků s IVP a doporučeními – doplnění seznamů – aktualizace údajů. 

 

Leden 

Spolupráce s SPC pro vady řeči, konzultace nových doporučení. Konzultace s rodiči, předání 

zpráv z vyšetření škole. 

Pedagogická rada - konzultace učitelů s rodiči – projednání péče o žáky s podpůrnými 

opatřeními. 

 

Únor 

Konzultace k IVP a kontroly práce s dětmi s IVP.  

 

Březen 

Konzultace s třídními učiteli, rodiči – mimořádné opatření Covid-19. Rodičům předávány 

instrukce k plnění úkolů. 

 

Duben 

Spolupráce s SPC pro vady řeči, konzultace nových doporučení, monitorování situace, 

konzultace ohledně nových doporučení či ukončení doporučení.  

Konzultace s rodiči, předání zpráv z vyšetření škole. 

 

Květen 

Spolupráce s SPC pro vady řeči a MP. 
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Zhodnocení práce – efektivita. 

 

Červen 

Kompletace seznamů žáků s IVP, doporučeními. Konzultace, vyhodnocení. 

Příprava materiálů k pedagogické radě. 

Příprava podkladů pro následující šk. rok 2021/22 – předpokládané počty integrovaných žáků 

– ve spolupráci s pracovníky SPC pro vady řeči, SPC pro MP a výchovnou poradkyní školy. 

V předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence žáci procvičovali 

dovednosti potřebné ke správné komunikaci a porozumění. Cílem v hodinách byla pomoc při 

uvolňování mluvidel, různá artikulační, dechová cvičení, rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní 

zásoby, sluchové a zrakové percepce, rozvoj rozumových schopností, udržení pozornosti a 

zvládnutí správné výslovnosti. Žáci pracovali se zájmem při prezenční i distanční výuce. 

Zaznamenali jsme posun ve vyjadřovacích schopnostech, způsobu komunikace, v dýchání, ale 

i v udržení koncentrace a pozornosti.  

Hodnocení práce speciálního pedagoga 

 

Září 

Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 

Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované 

žáky. 

Projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Zahájení výuku předmětu speciálně pedagogická péče. 

Depistáž v 1. A a 2. ročníku – vyhledávání žáků s percepčním oslabením, mimořádným 

nadáním a žáků s potřebou podpory.  

 

Říjen 

Depistážní šetření v 1. B a 3. A – vyhledávání žáků s percepčním oslabením, mimořádným 

nadáním, potřebou podpory, kontrola práce se žáky s IVP. 

Individuální vyšetření dvou žáků 2. třídy – návrhy na práci ve třídě, zpracování PLPP. 

Koordinace vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky, kterým hrozí školní neúspěšnost. 

Sledování adaptačních potíží žáků 6. ročníku při přechodu na II. stupeň, konzultace 

s vyučujícími. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Listopad 

Depistážní šetření ve 4. A a 4. B – vyhledávání žáků s percepčním oslabením, žáků 

mimořádně nadaných a žáků s potřebou podpory, kontrola práce se žáky s IVP, konzultace 

s vyučující 4. B o individuálně integrované žákyni – možnosti další práce se žákyní, koutku 

pro relaxaci a pracovních listech. 

Jednání o neprospěchu u žáků, kteří byli za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého z předmětů 

nedostatečně, koordinace při zpracování PLPP. 

Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků, konzultace s třídními učiteli. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Prosinec 
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Depistážní šetření v přípravné třídě – doporučení procvičování motoriky mluvidel, předány 

listy a návody k práci. 

Depistážní šetření ve 3. B a 5. A – vyhledávání žáků s percepčním oslabením a žáků 

mimořádně nadaných, kontrola práce se žáky s IVP. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Leden 

Depistážní šetření v 5. B – vyhledávání žáků s percepčním oslabením a žáků s potřebou 

podpory, kontrola práce se žáky s IVP. 

Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle individuálních vzdělávacích plánů v 1. 

pololetí. 

Vyhodnocení PLPP společně s vyučujícími jednotlivých předmětů, navržení případných 

vyšetření v PPP. 

Informace vyučujícím a rodičům o výsledcích depistážního šetření v 1. třídách – návrhy na 

zpracování plánů pedagogické podpory, koordinace při zpracování plánů pedagogické 

podpory. 

Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle individuálních vzdělávacích plánů v 1. 

pololetí. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Únor 

Depistážní šetření v 7. A a 7. B – vyhledávání žáků s potřebou podpory, kontrola práce se 

žáky s IVP. 

Individuální vyšetření žáka 2. ročníku – doporučení pro další práci. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Březen 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče, konzultace s rodiči žáků, kteří mají tento 

předmět. 

 

Duben 

Depistážní šetření v 8. třídě. 

Jednání o neprospěchu žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu 

nedostatečně. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Květen 

Koordinace vyhodnocení PLPP. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 

 

Červen 

Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle individuálních vzdělávacích plánů v 2. 

pololetí. 

Vyhodnocení PLPP společně s vyučujícími jednotlivých předmětů. 

Výuka předmětu speciálně pedagogická péče. 
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Činnosti speciálního pedagoga surdopeda 

Září 

· Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na 

žáky se sluchovým postižením (SP) 

· Projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky se SP a jejich zákonnými 

zástupci. 

Průběžně plněno individuálně s třídními učiteli i dle aktuálních změn na základě 

vyšetření vporadenském zařízení. 

 

Říjen 

· Náslech v I.A třídě – žák SZ, práce se žákem v hodinách, konzultace s vyučující a 

asistentkou pedagoga o možnostech práce. 

       Náslech proveden, konzultace s třídní učitelkou, sledování a koordinace návštěvy na   

       foniatrii s pomocí AP, poslední návštěva i s opožděným uhrazením nutných výloh dne      

       byla 19. 5. 2021, dále objednán na 10/2021. Po dobu výuky sluchadla nenosil, byl však           

       schopen pracovat i bez nich, s dopomocí si dokázal poradit později i sám. V době 

       distanční výuky úkoly plnil nepravidelně. Kontakt s matkou a zajištění péče v oblasti 

       foniatrie a odborných vyšetření funguje. Pozorování a šetření v rámci ŠPP doplněno v 

       květnu.   

 

Listopad 

· Náslech v V.B. třídě - žák DB, práce se žákem v hodinách, konzultace s vyučující a 

asistentkou pedagoga o možnostech práce, zadávání úkolů. 

Žák má zajištěna nová sluchadla, která se podařilo zajistit přes nadaci  Charta 77 – Konto 

bariéry. V rodině je sociálně složitá situace. Žák je schopen pracovat pouze se sluchadly, je 

klidnější, tvořivý. Další návštěva foniatrie je plánována na 6/2021 a následně 11/2021. 

 

Prosinec 

· Náslech ve IV. třídě – žák DP, práce se žákem v hodinách, konzultace s vyučujícími a 

asistenty pedagoga o možnostech práce. 

Žák s mimořádně vysokou absencí, podle pozorování ttídní učitelky bylo výhodou žáka 

dobré odezírání a smluvené pokyny s TU pro vysvětlování učiva. Neobsazenost pojmů a 

chudá slovní zásoba a nesystematičnost v přípravě na školu (respektive témeř žádná 

příprava) brzdí lepší rozvoj žákových vědomostí. Během prázdnin 2020 zajistili nová 

sluchadla, DP využívá sice víc odezírání, ale se sluchadly je schopen zachytit a porozumět 

řeč i ze větší vzdálenosti, hodně ale pracuje intuitivně. Doplnění z května 2021: Na foniatrii 

měl být vyšetřen 9/2020, matka přeobjednávala termíny z důvodu karantény, nemoci, nyní 

objednáni na 7/2021. Vyšetření v SPC kontrolní 5/2021, čekáme na zprávu. 

 

Leden 

· Náslech v V.B třídě – žáci ročníku KB a AR, práce se žáky v hodinách, konzultace s 

vyučující o možnostech práce. 

Práce s žáky konzultována s třídní učitelkou, nedbalá docházka a neochotná spolupráce 

matek obou žáků. Doplnění ze května 2021: Byly přeobjednávány termíny vyšetření na 

foniatrii, současný stav: AR objednána až na září 2021, KB poslední vyšetření 8. 3. 2021, 

dále objednán na 9/2021. Prezenční výuky se žáci neúčastní, docházeji pro úkoly. 
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Únor 

· Náslech v V.B třídě, doplnění poznatků o práci žáků KB a AR, práce se žáky v hodinách, 

konzultace s vyučujícími a asistenty pedagoga o možnostech práce. 

Kontrola termínů a závěrů z vyšetření foniatrie, domluva s rodiči o možnostech vyšetření 

v nouzovém režimu. 

 

Březen 

· Náslech a koordinace činnosti s žákyní ve  třídě VII.A – DP, práce se žákyní v hodinách, 

konzultace s AP o možnostech práce, zadávání úkolů. 

       Vzhledem k neúnosně vysoké absenci práce ztížená, aktivita v době distanční výuky byla      

       sporadická. Pokud byla fyzicky ve škole, dokázala po dopomoci prvního kroku     

       samostatně pracovat, pokynům rozuměla spíše okrajově, ale dokázala úkol splnit. 

       Doplněno v květnu 2021: Od září 2020 nebyla vyšetřena na foniatrii, termíny matka 

       přeobjednala (karanténa, nemoc), nyní termín až na 7/2021. 

 

Duben 

· Náslech ve třídách podle aktuální potřeby, práce se žáky v hodinách, konzultace 

s vyučujícími a AP o možnostech práce. 

Od 12. 4. umožněna prezenční výuka, účast předmětných žáků byla většinou 

prezentována docházením pro úkoly. 

 

Květen 

· Kontrolní náslechy ve třídách podle dohody s třídními učiteli, konzultace a zhodnocení 

práce v rámci speciálně pedagogické péče s vykonávajícími pedagogy a doplnění poznatků 

u aktuálních žáků. 

Celkové zhodnocení práce s předmětnými žáky vzhledem k odlišným podmínkám účasti 

ve výuce je problematické, obecně však lze řící, že byly splněny všechny stanovené úkoly, 

aktivně probíhala komunikace s oddělením foniatrie, AP doprovázejícími žáky a s rodiči 

žáků. Spolupráce a péče o žáky se znevýhodněním probíhala obdobně jako v minulém 

školním roce, byla koordinována a zpětně kontrolována předáváním informací AP učitelce 

BŠ a případně také doplněna postřehy některých třídních učitelů. 

 

Červen 

· Koordinace zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

konkrétní shrnutí pokroků u jednotlivých žáků, krátký zápis. 

Třídní učitelé vzhledem k odlišnosti zapojení žáků do výuky stručně  popsali případně 

pokroky nebo změny u sledovaných žáků, viz. Doplnění u jednotlivých měsíců a žáků. 
 

Ředitelství školy hodnotí práci ŠPP velmi kladně, součinnost pracovníků poradenského 

pracoviště s třídními učiteli a asistenty pedagoga je příkladná. Domníváme se, že pracovní 

pozice asistenta pedagoga, školního psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a 

případně i školního asistenta by na všech školách, které vykazují větší počet žáků s potřebou 

podpůrného opatření, případně mají žáci obtížné životní podmínky, měly být zřizovány zcela 

automaticky bez závislosti na projektech a čerpání šablon.   
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7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Zaměstnanci školy se ve školním roce 2020/2021 účastnili vzdělávacích akcí, které byly 

organizovány tradičními vzdělávacími subjekty (viz níže). Vzhledem k finančním prostředkům 

počet dalších seminářů korigujeme.  

Účast na seminářích 

 

Název akce Organizátor 

Počet 

účastníků 

FKSP po novele (webinář) KVIC 1 

Pracovní doba ve školách, rozvrhování a 

evidence (webinář) Seminaria, s.r.o. 1 

Plnění povinného podílu (webinář) ANAG,spol.s.r.o. 1 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální 

změny RESK education, s.r.o. 1 

Platy a platové předpisy ve veř, službách (web.) RESK, education, s.r.o. 1 

Anglická gramatika- efektivně a snadno (web.) Descartes, vzděl. agentura 2 

Funny a Effective engl. (web.) Descartes, vzděl. agentura 1 

Kariérové poradenství ve škole (praktický 

web.)  KVIC 1 

Kompetenční modely jako efektivní nástroj pro 

snižování nákladů (web.) Managment, s.r.o. 1 

FKSP po novele (web.) KVIC 1 

Předcházení SPÚ a školní neúspěšnosti..(web.) V lavici, s.r.o. 1 

Logopedie jinak (web.) V lavici, s.r.o. 1 

Červená opice…(web.) KVIC 1 

Cestování po kontinentech (web.) Tamburína, s.r.o. 1 

Spisoví služba ve školství (web.) PARIS, vzděl. agentura 1 

 

Vzhledem k přerušovanému provozu škol se pedagogové vzdělávali prostřednictvím on-line 

školení, která mnohdy sledovali až v odpoledních či večerních hodinách. 

Výčet webinářů: 

AMOS-soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník-1.,2. díl 

Afrika-kontinent plný rytmů 

Archivace dokumentů 

Badatelství v distanční výuce 

Bezpečnostní politika ICT 

Celodenní konference na téma zkušeností s inkluzí v jednotlivých krajích 

Co dělat, když dítě ráno ve školce pláče a nemůže si zvyknout 

Co s tím, když děti nevnímají, co jim říkáme 

Důvěřuje vám dítě, jak to poznáme 

Evaluační systém ZV 

Fandíme Kariérovému poradenství na ZŠ 

Filozofie změn v informatice v RVP ZV 

Formativní hodnocení 
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Hodnocení v online výuce 

Jak komunikovat v období pandemie 

Jak na dítě s ADHD 

Jak na formativní hodnocení v praxi 

Jak na inovace ŠVP 

Jak na hodnocení za první pololetí 20/21 

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1.stupni 

Jak podpořit dítě s problémy v učení a chování ve škole 

Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání 

Jak vychovat spokojené dítě a nevyhořet 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku 

Jak vzniká dětské lhaní 

Jak zastavit dětské agresivní chování 

Jak zvládnout dítě, na které nic neplatí 

Jak zvládnout nástup do školky 

Kariérové poradenství ve škole prakticky 

Kartičky pro formativní hodnocení studenta učitelství 

Klasifikace řečových vad 

Komunikace-rodina a škola v praxi 

Komunikace s rodičem a problémovým rodičem 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy 

Kybernetická bezpečnost- tipy k zabezpečení počítače  

Legislativa, právo, dokumentace 

Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků s SVP-poslední změny v legislativě a jejich dopad 

Logopedie na ZŠ 

Markétina dopravní výchova 

Matematika-jak na násobení na 1.stupni ZŠ 

Metodika třídnické hodiny prezenčně i on line 

Metodická podpora sítě inkluzivních škol 

Metody celoškolního přístupu k prevenci a intervenci rizikového a agresivního chování 

Mezi didaktikou výtvarné výchovy a galerijní edukací 

Microsoft teams a praktické návody a postupy, aplikace pro učitele-1.,2.část 

Minikonference matematické gramotnosti v MŠ a ZŠ 

Nadchněte děti pro tvoření 

Náplň práce sociálního pedagoga na ZŠ 

Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi 

Nejčastější chyby při vykazování 

Nerovnosti ve vzdělávání dětí a dospívajících 

Odměny a tresty ve výchově dětí 

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky 

On-line setkání v rámci FIE 

Pan Kamínek a Paní Větvička 

Plán pedagogické podpory v praxi 

Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému InspIS Švp 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP 

Podpora škol formou projektů 

Podpora žáků ve výuce 
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Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a úzkostností 

Polytechnická výchova v mateřských školách-inspirace, nápady a praktické ukázky 

Poznávání geometrie na 1.stupni ZŠ rukama a manipulacemi 

Práce s mentálně postiženými žáky 

Pracovně právní aspekty společného vzdělávání 

Prevence a řešení problémového chování ve škole 

Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami 

Raný vývoj a porucha autistického spektra 

Reflexe na konec hodiny 6x jinak 

Rizika internetu a komunikačních technologií – 1.,2. díl 

Rovné příležitosti v Ostravě 

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky 

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky     

Rozvíjejme děti v řeči, percepcích, motorice, orientaci i předmatematice již (a nejen) v MŠ 

Samoregulace versus sebeovládání dětí a dospívajících na jejich cestě životem 

Sebereflexe práce učitele  

Sociokulturní specifika Romů 

Spisová služba ve školství, jak správně manipulovat s dokumenty, zkušenosti s GDPR 

Spolupráce s rodičem ze sociálně slabého prostředí-metody práce 

Spolupráce školy, rodičů a OSPOD 

Školská strategie 2030+ 

Štěstí-hodnoty 

Školní řád 

Tajemství pohádek, která možná ani netušíme 

Techniky kolegiálního sdílení ve školách 

Teorie exekutivních funkcí 

Úzkostné a depresivní poruchy u dětí a mladistvých 

Vím, kam jít. Na cestě k rovnému přístupu ve vzdělávání 

V síti – dokument o zneužívání nezletilých a mladistvých dětí a sociálních sítí 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 

Vzdělávací kurz Teams po webináři 

Záchvaty vzteku, jak na ně reagovat, aby přestaly 

Závěrečné hodnocení 

Záznamy z žákovské četby 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1      Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

           Nadále probíhala spolupráce s VOŠ sociálně právní. Každoroční  exkurze studentů se 

z důvodu nařízení vlády neuskutečnily. Nicméně během školního roku jsme na pracovišti 

uvítali studentky, které vykonávaly dobrovolnickou činnost v přípravné třídě a třídách 1.stupně. 

Členky pedagogického sboru VOŠS  se aktivně účastnily vzdělávacích sezení  v rámci projektu 

Metodická podpora sítě inkluzivních škol, jehož centrem naše škola byla. Při závěrečném 

sezení účastníků si celý průběh velmi pochvalovaly a sdělily význam získaných poznatků pro 

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


 

 

                                                                                                                                                       
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 

     

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

26 

svou vlastní pedagogickou činnost. V rámci dlouhodobé spolupráce se ředitelka školy stala 

oponentkou absolventských prací studentek VOŠS. 

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. V uplynulém 

období převážná část setkávání probíhala on line.    

I v tomto školním roce jsme umožnili praxi studentům oboru asistent pedagoga, část praxí se 

již neuskutečnila.   

 

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.  Pracovní skupina při odboru 

dopravy MMO (Aktiv BESIP) tradičně organizuje výtvarnou soutěž „Pozor, červená!“. V rámci 

této soutěže obdrželo sedm výherců hezké ceny. 

Organizace Balonek pořádala výtvarnou soutěž na téma Moje rodina. Soutěže se 

účastnilo sedm žáků a vítězství si odnesli dva žáci ve svých kategoriích. 

Soutěže Rádi recitujeme se zúčastnili tři žáci, v kategorii mladších žáků obdrželi 1x 1. 

a 1x 3. místo, v kategorii starších žáků si naše reprezentantka vyrecitovala 1. místo.  

 

8.3       Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Ve školním roce 2020/2021 se vzhledem k pandemii neuskutečnily žádné sportovní 

aktivity.  

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

9.1 Údaje o výsledcích kontroly provedené ČŠI 

 

 Ve školním roce 2020/2021 proběhla dne14.6.2021 inspekční činnost k získávání a 

analyzování informací dle §174 odst. 2 písmeno a) školského zákona. Zaměření se týkalo mj.  

postupů, komunikací a zkušeností z realizace výchovně vzdělávacího procesu v době distanční 

výuky. Na základě zjištění pak byla škola zařazena pro Národní plán doučování do kategorie 

B. 

 

9.2 Řešení stížností 

 

V uvedeném školním nebyla řešena žádná stížnost.   

 

9.3 Údaje o dalších kontrolách 

 

Ve školním roce 2020/2021 žádné kontroly neproběhly. 
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10. Základní údaje o hospodaření  

 

Příjmy 

Přijaté prostředky za období  1.9.-31.12.2020  1.1.-31.8.2021 
 školní rok 

2020/2021 

Investiční celkem 0,00 Kč 0,00 Kč  0,00 Kč 

Neinvestiční celkem 8 162 128,64 Kč 17 150 627,92 Kč 
25 312 756,56 

Kč 

Příspěvek na provoz 365 000,00 Kč 799 000,00 Kč 1 164 000,00 Kč 

Příspěvek na odpisy 86 000,00 Kč 78 000,00 Kč 164 000,00 Kč 

Příspěvek MŠMT přímé náklady 7 485 829,00 Kč 15 873 000,00 Kč 
23 358 829,00 

Kč 

Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou ve 

školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji IV 

151 434,36 Kč              0,00 Kč 151 434,36 Kč              

Šablony pro MŠ a ZŠ II 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Příspěvek na dofinancování 

osobních nákladů a nákladů na 

další vzdělávání školních 

psychologů a školních 

speciálních pedagogů 

0,00 Kč 164 100,00 Kč 164 100,00 Kč 

Podpora aktivit v oblasti 

prevence rizikových projevů 

chování u dětí a mládeže na 

školní rok 2020/2021 „Prevence 

na Karasce“ 

31 800,00 Kč  0,00 Kč 31 800,00 Kč 

Vlastní zdroje financování 41 921,28 Kč 236 239,92 Kč 278 161,20 Kč 

Časové rozpouštění-výnosy 144,00 Kč 288,00 Kč 432,00 Kč 

Celkem investiční+neinvestiční  8 162 128,64 Kč 17 150 627,92 Kč 
25 312 756,56 

Kč 

 

Výdaje 

Uskutečněné výdaje za období  1.9.-31.12.2020  1.1.-31.8.2021 
 školní rok 

2020/2021  

Investiční celkem 0,00 Kč 0, 00 Kč 0,00 Kč 

Neinvestiční celkem 10 066 195,13 Kč 15 851 850,49 Kč  
28 918 045,62 

Kč 

Spotřeba materiálu 103 318,46 Kč 202 942,07 Kč 306 260,53 Kč 

Spotřeba energie 130 349,67 Kč 176 414,56 Kč  306 764,23 Kč 

Opravy majetku 11 742,67 Kč 129 391,79 Kč 141 134,46 Kč 

Cestovní náhrady 0,00 Kč 197,00 Kč 197,00 Kč 

Ostatní služby 181 039,21 Kč 244 254,39 Kč 425 293,60 Kč 

http://zskarasova.webnode.cz/
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Mzdové náklady 6 682 035,00 Kč 10 854 228,00 Kč 
17 536 263,00 

Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 209 891,00 Kč 3 624 445,00 Kč 5 834 336,00 Kč 

Jiné sociální pojištění 15 381,00 Kč 54 305,00 Kč 69 686,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 229 554,60 Kč 399 278,56 Kč 628 833,16 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 660,00 Kč 0,00 Kč 660,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 58 259,60 Kč 116 519,20 Kč 174 778,80 Kč 

Náklady z drobného dl. majetku  443 170,42 Kč 48 988,66 Kč 492 159,08 Kč 

Daň z příjmů – srážka úroků 793,50 Kč 886,26 Kč 1 679,76 Kč 

Celkem investiční+neinvestiční  10 066 195,13 Kč 15 851 850,49 Kč 
28 918 045,62 

Kč 

 

Uvedené údaje o hospodaření školy byly převzaty z účetnictví za období od září do prosince 

roku 2020 a od ledna do srpna roku 2021. Podrobnější údaje o hospodaření školy včetně rozborů 

hospodaření za kalendářní rok 2020 byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 12. 3. 2021 a budou součástí 

Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021.  

 

Škola hospodařila ve školním roce 2020/2021 s finančními prostředky:   

 

Příspěvky z MŠMT: 

Přímé náklady na vzdělávání. 

 

Příspěvky od zřizovatele: 

Provozní náklady. 

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.  

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2020/2021 „Prevence na Karasce“. 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic: 

Ve školním roce 2020/2021 nebyl poskytnut. 

 

Projekty neinvestiční: 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji IV. 

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: 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky v rámci rozvojových 

programů. 
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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: 

 „Cesta za vzděláním“ 

  

Projekt „Cesta 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.  

  

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. Bohužel 

díky celospolečenské situaci se neuskutečnilo mnoho setkání lektorů s našimi žáky. Proto jsme 

uvítali červnovou návštěvu mladých romských studentů, kteří besedovali se žáky od 5. ročníků 

na téma zkušenosti a uplatnění, splnění přání, uvědomění si svého místa ve společnosti. Besedy 

se u našich žáků setkaly s velkým ohlasm. 

 „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“ – zkr. CKP  

 

Konkrétním cílem projektu bylo poskytnout platformu pro sdílení zkušeností pedagogů 

vzdělávajících žáky se SVP, mělo by dojít k úpravě metodických materiálů vzniklé v dřívějších  
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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 bylo vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP). Tato síť zahrnovala 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 působila po 

celou dobu projektu. Cílem nebylo prosté vytvoření CKP, ale jejich činnost, vnitřní vztahový 

rámec účastníků, rozvoj dovedností, přenos zkušeností a trvalá vnitřní evaluace s prvky akčního 

výzkumu. 

Souvisejícím cílem byla 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 umožňovala 

tak setkávání a vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt skončil v říjnu roku 2020 a 

všichni účastníci hodnotili setkání velmi kladně. Projevili zájem o účast v dalších podobných 

projektech. Byl vydán nový Katalog podpůrných opatření. 

 

 „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. V době uzavírání škol a 

distanční výuky jsme se potýkali s nastaveným režimem partnerské školy a v konečném 

důsledku na obědy žáci nedocházeli, případně zákonní zástupci neprojevili zájem 

s nastavenými podmínkami. 

     

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

 

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.   
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15. Významný úspěch školy 

 

 Dne 18.srpna 2021 ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR bylo Medailí 1. stupně oceněno 

28 mimořádných osobností působících dlouhodobě v oblasti školství, výchovy, uměleckého 

vzdělávání a práci s mládeží. Všichni ocenění byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli 

pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen. Ředitelka školy je velmi potěšena, 

že právě jí podaný návrh byl úspěšný. Mezi oceněnými převzala medaili naše kolegyně PhDr. 

Mgr. Danuše Sztablová Ph.D. Zdůvodnění si můžeme přečíst na webových stránkách MŠMT 

(https://msmt.cz/ministr-ocenil-57-mimoradnych-vyucujicich-medaili-msmt) a na portálu kraje 

(https://msk.cz/temata/skolstvi/oceneni-pro-pedagozku-ze-zs-karasova-v-ostrave).  

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 1.10. 2021.  

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 18. 10. 2021. 

 

 

          Mgr. Jana Žilová 

          ředitelka 
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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:----------- 
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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  

 

----------       
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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 

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 školského 

zákona. Dílčími 

cíli je vytvoření 

sítě center 

kolegiální 

podpory 

(CKP). Tato síť 

zahrne nejméně 

1.11.2017- 

31.10.2020 
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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, 

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

 

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

týmová 

spolupráce a 

řešení 

problémů), dále 

jsme se 

1.9.2019-

31.8.2021 

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


  

                                                                                                                                                       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 

     

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

7 

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. 

 

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

