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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 168 (bez žáků v zahraničí, kterých bylo osm). 

V uplynulém školním roce se pracovalo ve 12 třídách. Přípravná třída byla určena pro děti 

s odloženou školní docházkou a děti, které potřebují vyrovnat vývoj, dále byly čtyři třídy 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 (v určený den je zázemím pro práci školní psycholožky), 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 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 školy v odpoledních hodinách 

probíhala nejen výuka našich žáků, ale sloužila i k činnosti zámových kroužků a sportovnímu 

vyžití dětí školní družiny. Tělocvičnu si pronajímali čtyři nájemci, jejichž činnost byla 

zaměřena na atletiku dětí, sportovní tréninky fotbalu, výuka tělesné výchovy a zdravotní 

cvičení. 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. Žákům školy 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. V současné době je zpracována studie Rekonstrukce vnitrobloku školy, 

v případě realizace by mělo dojít i k úpravě problematické části zahrady a měly by být 

vytvořeny i vyvýšené záhony pro výuku pěstitelských prací. Realizace bude závislá na vývoji 

celospolečenské situace a dostatetčnému přidělení finančních prostředků.  

 

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 

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 a pro děti 

s předpokladem 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 36 zaměstnanců(bez dlouhodně nemocných). V tomto počtu 

je zahrnuto: 17 učitelů, 1 školní psycholog, 12 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 byla na dlouhodobé nemocenské, proto na 

zástup nastoupila jiná. V měsíci dubnu došlo k ujasnění situace na této pozici a na místo byla 

přijata pracovnice, se kterou nyní počítáme již na trvalý pracovní poměr. Na mateřské dovolené 

je jedna pedagožka a na rodičovské dovolené jsou čtyři 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        2 

Vysokoškolské učitelství odborných předmětů na ZŠ a SŠ      2 

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

SŠ + spec. ped. pro mistry a vychovatele        1  

  

Vychovatelka ŠD: VOŠ, sociální pedagogika                                       1           

Školní psycholog:  VŠ obor psychologie        1 

Asistenti pedagoga pro děti a žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 9 SŠ + kurz (jedna studuje 

VŠ- Učitelství pro 1.stupeň), 3VŠ Bc. 
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Věková struktura všech pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga: 

do 25let:  1 

25-30 let:  1 

31-40 let:  1 

41-50 let:  13 

nad 50let:   12 

důchodový věk: 3 

 

Průměrný věk všech pedagogických pracovníků je 50,6 let. 

Průměrný věk učitelů, včetně vychovatelky ŠD a psycholožky je 53,3 let. 

Průměrný věk asistentů pedagoga je 46,3 let. 

V přehledu nejsou započítány kolegyně na mateřské a rodičovské dovolené. 

 

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 

• Administrativní a spisová pracovnice-SŠ s maturitou (plánuje studium VŠ 

ekonomického 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 uskutečnil ve dnech 4., 5. dubna. V řádném termínu bylo zapsáno 18 dětí, 

v dodatečném zápise pak 16 dětí. Celkem jsme přijali 34 žádostí o nástup do 1.ročníku ZŠ.  

Přímé vřazení do 1. ročníku třídy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ má šest žáků.  

4.2     Zápis do přípravné třídy 

 

V případě zápisu do přípravné třídy je na základě písemné žádosti a doporučení 

z poradenských zařízení a dětských lékařů pro školní rok 2022/2023 zapsáno 14 dětí. Přestože 

je zájem rodičů o umístění i dětí pětiletých, pro následující školní rok nemůžeme z kapacitních 

důvodů zákonným zástupcům vyhovět. 

  

5.      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 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 12 tříd bylo osm tříd s více odděleními. Žáci základní 
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školy speciální byli vzděláváni ve třídách: I.B, II.B,  V., VII.. 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 17 5 4 8 0 

I.B 12 7 2 3 0 

II.A 21 10 5 6 0 

II.B 9 5 3 0 1 

III. 18 6 6 5 1 

IV.A 20 15 0 5 0 

IV.B 8 6 2 0 0 

V. 11 4 3 3 1 

VI. 13 5 6 0 2 

VII. 12 5 0 0 7 

VIII. 11 6 1 0 4 

Celkem 152 74 32 30 16 

 

2.pololetí 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo 

I.A 18 0 4 14 

I.B 12 7 2 3 

II.A 22 13 4 5 

II.B 9 4 4 1 

III. 17 5 6 6 

IV.A 18 15 1 2 

IV.B 8 4 3 1 

V. 10 6 3 1 

VI. 12 4 8 0 

VII. 11 8 0 3 

VIII. 10 8 1 1 

Celkem 147 74 36 37 

 

 

Celkový přehled 

 Počet 

 Žáků 

prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. 

pololetí 

152 74 32 30 16 

2. 

pololetí 

147 74 36 37 - 

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. 
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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 1,88 2,13 

I.B 1,83 1,71 

II.A 1,62 1,69 

II.B 1,48 1,5 

III. 2,02 1,93 

IV.A 2,04 1,96 

IV.B 1,84 1,8 

V. 1,9 1,99 

VI. 1,56 1,41 

VII. 2,33 2,22 

VIII. 1,91 1,83 

 

Přehled o chování  

1. pololetí      

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A  17 9 1 4 2 3 1 

I.B  12 0 0 1 0 0 5 

II.A 21 4 0 2 2 2 3 

II.B 9 1 0 0 1 0 4 

III.  18 9 1 3 3 1 4 

IV.A  20 0 0 2 4 5 2 

IV.B  8 1 1 1 1 1 1 

V.  11 1 0 0 0 1 0 

VI. 13 5 0 1 2 1 2 

VII. 12 0 0 3 0 2 6 

VIII. 11 1 1 1 2 1 1 

Celkem 152 31 4 18 17 17 29 

 

2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A  18 5 3 0 2 2 1 

I.B   12 2 0 0 0 4 3 

II.A 22 7 0 0 1 1 5 

II.B 9 3 0 0 0 1 3 

III.  17 5 0 4 2 0 3 

IV.A  18 0 0 0 0 3 1 

IV.B  8 3 2 1 3 1 0 
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V.  10 2 0 5 0 0 1 

VI.  12 4 0 3 3 1 1 

VII. 11 1 0 0 2 2 6 

VIII. 10 2 0 0 2 1 4 

Celkem 147 34 5 13 15 16 28 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochval

a ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. polol. 152 31 4 18 17 17 29 

2.polol. 147 34 5 13 15 16 28 

 

Komentář:  

Počet výchovných opatření je uveden bez čtvrtletních záznamů. Ředitelka školy navíc uděluje 

i tzv. mimořádné pochvaly, kterými chce buď zdůraznit význam úspěchu, či za mimořádnou 

snahu ocenit ty žáky, kteří by jinak pochvalu nemohli obdržet.  

 

5.2      Údaje o zameškaných hodinách včetně PřTř 

 

Śkolní rok 2021/2022 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 24286 142,02 4616 26,99 

2. pololetí 20958 126,25 5132 30,92 

celkem 45244 --- 9748 --- 

 

Komentář: 

Záměrně jsem níže ponechala tabulku vývoje absence z minulých období. Podíváme-li se na 

data a porovnáme s údaji za právě uplynulý školní rok, zjistíme enormní nárůst absence. Tento 

jev má několik aspektů: 

 

1.) Počet zameškaných hodin je způsoben několika žáky ( v rámci početných rodin), u nichž 

ne právě dobře funguje spolupráce s OSPODem. 

2.) Chybí důslednější přístup v působení na žáky ze sociálně vyloučených lokalit, kdy 

záleží i na nastavení „programu“ jednotlivých neziskových organizací. 

3.) Projevila se dvouletá covidová pauza, za které žáci (bohužel i rodiče) ztratili mnohé 

návyky potřebné pro pravidelnou účast ve výchovně vzdělávacím procesu. 

4.) Zajímavým jevem bylo i to, že jakmile se v červnu ukončila docházka k uzavření 

pololetní absence, rodiče přestali své děti do školy posílat a velmi se divili, že je nutné 

nadále dodržovat pravidla školního řádu. Tento jev se objevil teprve v právě uplynulém 

školním roce. Tato okolnost způsobila, že neomluvenou absenci ve druhé polovině 

června měli i žáci, u kterých bychom tento jev nepředpokládali.  
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5.3     Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Lehké mentální postižení 1.-5. 8 

Středně těžké mentální postižení 3.- 7. 6 

Poruchy učení 4. 1 

S vadou sluchu PřTř.,1. 2 

Kombinované vady 1.-6. 10 

Vady řeči 2.,3. 3 

PO1 1.-4. 11 

OMJ 2.,3. 3 

 

5.4      Údaje o žácích se SVP stav k 30.6.2022 

 

Třída Počet 

žáků 

SVP IVP Vady 

řeči 

Individ. 

integrac

e 

Opakují

cí ročník 

DOPŠD 

PřTř 19 1 1 0 1 0 0 

I.A 18 4 2 0 3 0 3 

I.B 12 12 1 0 3 3 0 

II.A 22 6 3 1 4 11 0 

II.B 9 9 2 0 3 0 0 

III. 17 4 1 2 4 1 0 

IV.A 18 2 1 0 2 1 0 

IV.B 8 8 2 0 1 0 0 

V. 10 10 1 0 3 0 0 

VI. 12 12 0 0 2 0 0 

VII. 11 11 5 0 3 5 0 

VIII. 10 10 1 0 0 0 0 

Celkem 166 74 20 3 29 21 3 
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Komentář: 

1.)V tomto přehledu nejsou uvedeni žáci, kterým byla v průběhu II. pololetí změněna míra 

podpůrného opatření. 

2.) V průběhu II. pololetí řada rodin měla existenční problémy, které vedly ke změně nejen 

bydliště, ale i školy.  

 

5.5      Údaje o výsledcích výchovně – vzdělávacího procesu 

 

     Vyučovací proces byl opět velmi přizpůsoben potřebám našich žáků. Vyučující společně 

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 vždy 

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, 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 dopoledního bloku využívaly školní 

zahradu a tělocvičnu.  Další akce byly zaměřeny celoškolně, jejich výčet je uváděn 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. Pro žáky 

II. stupně byla pravidelná odpolední výuka, kvůli níž musela být dodržena hygienická 

přestávka. Vyučování končilo ve 14.50 hod.  

Vzhledem ke skladbě žáků i v tomto školním roce jsme zařazovali během vyučovací hodiny 

relaxační chvilky, které sloužily ke zklidnění a protažení žáků.  

Za velmi zdařilý pokládáme průběh oslavy Dne dětí. Školu navštívili hráči  a trenér amerického 

fotbalu ISMM Ostrava Steelers. Sportovci se nejprve sešli se žáky v tělocvičně školy, kde jim 

vysvětlili původ a pravidla hry. Žáci měli možnost vykoušet si své znalosti anglického jazyka 

a vedli rozhovory se zahraničními hosty. Poté se všichni přesunuli na školní zahradu a účastníci 

si vyzkoušeli prvky amerického fotbalu s profesionály. Tato akce se všem velmi líbila a setkání 

nebylo jistě poslední.   

Žáci pátých ročníků se účastnili testování, které bylo zaměřeno na zjišťování výsledků 

v českém jazyce a matematice (viz níže). 

 

Zcela běžnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou aktivity v rámci nejrůznějších 

projektových dnů, besed apod., jejichž výčet následuje po jednotlivých měsících.  
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Akce školního roku 2021/2022 

 

Projektové dny 

Září  Svatý Václav 

          Den evropských jazyků  

           Soucit musíš cítit 

Říjen  Halloween 

Listopad Stále platí: není důležité, co máš… 

       Svatý Martin  

      17. listopad 

Prosinec   Mikulášské těšení 

        Pravidla čtyř P a jednoho O   

        Vánoční zvyky a tradice  

Leden  Ve třídě nejsem sám 

Únor  Moderní pomůcky ve výuce 

Valentýnská srdíčka  

Březen  Jan Amos Komenský 

Duben   Mezinárodní den Romů 

   Velikonoce 

  Den Země 

Květen  Mezinárodní den boje proti homofobii  

    Světový den ke kulturní rozmanitosti 

Červen  Den dětí  

   Island- Země ohně a ledu  

   

Návštěvy divadelních představení a knihovny 

 

Září  knihovna: Dobrodružné cesty 

Říjen  knihovna 

Listopad knihovna: Život s hvězdou 

Prosinec Divadlo loutek: Štědrý den malého Jakuba 

  Knihovna: Vánoční zvyky 

Leden  knihovna 

Únor  knihovna 

Březen  DKMO: koncert Míši Růžičkové, téma Bezpečně po cestě 

Duben  knihovna: Velikonoční tradice 

Květen  knihovna 

Červen  knihovna: Historie Ostravy 

 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je i provoz školní družiny, jejíž 

činnost je zaměřena na smysluplné vyplnění odpoledního času. Na škole máme jedno oddělení 

pro 24 dětí. Zájem o umístění do školní družiny je vždy tak velký, že vzniklou situaci řešíme 

činností v tzv. odpoledníčku, v němž jsou zařazeny dětí čekající na starší sourozence.  

Paní  vychovatelka ve zprávě uvádí, že během celého školního roku nebylo potřeba řešit větší 

kázeňské přestupky, veškeré nesprávné kázeňské projevy hned řešila s žáky (případně s rodiči) 

pomocí domluvy. 

I ve školní družině byl každý měsíc zařazen projektový den, který byl vhodně zvolen vzhledem 

k ročnímu období, nebo významným událostem. Zpravidla tyto projektové dny kopírovaly 

činnost všech tříd v daný den.  
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Děti jsou pravidelně zapojovány do sportovních aktivit a rytmického cvičení. Věnují se 

správným technikám dýchání a uklidnění těla spojeným se cvičením jógy. Každodenní cvičení 

a protažení těla je samozřejmostí. V teplých měsících využívají hojně školní zahrady, na které 

mají děti možnost zapůjčit si školní koloběžky, běžnou činností jsou míčové hry a kolektivní 

sporty.  

Se žáky 1.-3. ročníku prohlubuje správnou grafomotoriku, a to nejčastěji v podobě 

grafomotorických cvičení, kresby, šití a využití speciálních pomůcek. Pravidelně paní 

vychovatelka využívá výtvarné činnosti i ke zvelebení prostředí. Děti si osvojily nové techniky 

a metody. Mezi tyto metody patřily: malování vlastnoručně vyrobeným štětcem, malování 

suchým štětcem na pomačkaný povrch (krakelování), voskovková technika, slaný efekt, 

malování rukama a prsty, malování míčkem, malování provázkem, tečkování, malování pěnou, 

stříkání barev, razítkování a otisky, malování s třpytivými efekty aj.  

Téměř všechny činnosti se dařilo plnit podle celoročního plánu školní družiny.  

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. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 6.1      Z hodnotící zprávy ŠMP 

 

Školní rok byl zahájen preventivními aktivitami ve třídách, které měly podpořit žáky 

v adaptaci ve škole a školní práci. V jednotlivých třídách, třídní učitel v součinnosti 

s metodikem prevence a školním zdravotníkem poučili žáky o bezpečnosti a dodržování 

hygienických pravidel v součinnosti s Covid – 19. Nadále se uskutečňovaly projekty, které se 

v rámci prevence rizikového chování žáků osvědčily. Jednalo se o aktivity, které rozvíjí 

pozitivní přístup všech  účastníků ke zdraví, upevnění kolektivu, kamarádství, slušnému 

chování, k empatii a také podporují zdravý životní styl. Některé programy byly zaměřeny na 

prevenci agresivity a šikany ve třídě, vzájemné poznávání jedinců v kolektivech žáků. Jiné se 

věnovaly prevenci nebezpečí zneužívání 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, 

minimalizovat je. Závažné jsou tendence některých žáků k záškoláctví a velké množství 

zameškaných hodin ve vyučování. Každý měsíc společně s třídním učitelem a výchovným 

poradcem bylo záškoláctví řešeno na výchovných komisích společně se zákonnými zástupci. 

V jednotlivých případech se objevují tendence šikany žáků a  slovního napadání pedagogických 

pracovníků. Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť mohou vést ke zhoršení mezilidských vztahů, 

klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení prospěchu. Jejich ignorování 

by mohlo v extrémních případech vést k sociálně patologickým jevům.  

6.2 Z hodnotící zprávy výchovného poradce 

 

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem školského poradenského 

pracoviště a podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.  
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V rámci oblasti profesní orientace byl plán splněn ve všech bodech. Všechny plánované akce 

byly uskutečněny v daném termínu. V rámci hodin občanské výchovy byly řešeny aktuální 

problémy žáků a předávány potřebné informace k volbě SŠ. Po celý rok byli žáci, rodiče, třídní 

učitelé a učitelé průběžně informováni.  

V rámci systémového projektu „ VIP Kariéra II – KP“ – UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA 

TRHU PRÁCE- žáci obdrželi „ Atlas školství“ pro rok 2022/2023. Bylo využito informačního 

programu ISA – (infoabsolvent) pro práci v hodinách, pro žáky a jejich rodiče. Další možností 

pro rodiče byly konzultační hodiny VP. V hodinách občanské výchovy a českého jazyka se žáci 

naučili vyplňovat přihlášky a zápisové lístky, vyhledávat potřebné informace ke kariérovému 

uplatnění. Byli vedeni nařízeními MŠMT k přijímacímu řízení (webové stránky škol).  

Žáci byli vedeni k zásadám etiky, k osobní zodpovědnosti za vlastní rozhodování o své 

budoucnosti a k finanční gramotnosti a k umění pružně reagovat na změny budoucích životních 

situací. Tematické okruhy byly zařazeny do povinných předmětů a dalších vzdělávacích aktivit 

pořádaných školou. Pro přijímací řízení obdržel vycházející žák dvě přihlášky a jeden zápisový 

lístek.  

V průběhu školního roku absolvovali vycházející žáci exkurze na vybraná učiliště. Povinnou 

školní docházku řádně ukončilo pět žáků, šest žáků vyšlo z 8. ročníku, jeden žák ze 7. ročníku. 

Ke studiu na střední škole se přihlásilo sedm žáků. 

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

 

V rámci oblasti speciálně pedagogické byly všechny plány IVP schváleny školskými 

poradenskými zařízeními a hodnoceny jako dobře zpracované. Žádné pochybení nebylo 

shledáno. IVP předali vyučující výchovné poradkyni v termínu do konce září bez zbytečných 

prodlev. Kontrolu platnosti posudků ze školských poradenských pracovišť prováděl výchovný 

poradce průběžně během školního roku. Při vyšetření se většinou jednalo o kontrolní vyšetření 

stávajících integrovaných žáků a následné doporučení ke vzdělávání žáka se speciálně 

vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Na úrovni vyučujících (zejména na 1. stupni) dochází v průběhu školního roku k depistáži  

a monitoringu žáků, bývá realizována prvotní pedagogická diagnostika. Cílem je  včasné 

odhalení SPU. Následně jsou tito žáci po konzultaci se zákonným zástupcem a jejich souhlasem 

posláni na vyšetření v PPP Ostrava – Zábřeh. Ve spolupráci PPP, výchovného poradce, 

speciálního pedagoga, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů se s žákem dle IVP 

pracuje v hodinách.  Na základě doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory byla třem žákům 

se SVP poskytována podpora v českém jazyce.   

Každoročně se zaměřujeme na práci s problémovými žáky a spolupráci s rodiči. 

Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí:  

1. řešení problémů školní docházky dětí  

2. řešení problémů prospěchu  

3. řešení vztahových problémů  

 jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující + žák  

 pokud problém přetrvává, je přizván zákonný zástupce a z jednání je pořizován záznam, který 

si TU archivují pro případná další jednání  

 v případě, že i poté výchovné problémy přetrvávají, je svolána výchovná komise složená  

z výchovného poradce, metodika prevence, zástupce vedení školy, třídního učitele a v případě 

potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízená výchovným poradcem či vedením 

školy  

 v případě, že by ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní změnu  

v problémovém chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD a dalšími institucemi, které 

mohou zjednat nápravu.  
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V uplynulém školním roce bylo evidováno:  

 

Třída POČET VK – neomluvená absence 

1. pol. 2. pol. 

Dostavili Nedostavili Dostavili nedostavili 

Celkem 78 56 110 82 

 

 

 
 

 

Třída POČET VK – kázeňské přestupky 

1. pol. 2. pol. 

Dostavili Nedostavili Dostavili nedostavili 

Celkem 4 0 5 0 

 

 

6.3       Z hodnotící zprávy školního psychologa  

Na škole velmi dobře funguje spolupráce mezi členy školního poradenského pracoviště 

(dále ŠPP).  Jednotliví pracovníci jsou lidé na správných místech a vnímám jejich podporu. 

Velmi si cením jejich pracovního nasazení, ochoty a spolupráce, neboť právě to jsou podmínky 

pro dobré fungování ŠPP a pro poskytování kvalitních poradenských služby ve školním 

prostředí.   

Konkrétní práce školního psychologa během školního roku se vyvíjí zejména na základě 

aktuální situace v jednotlivých třídách. Společně s třídními učiteli se také podařilo nastavit 

efektivní spolupráci. Třídní učitelé znají své žáky nejlépe a vědí, co je pro jednotlivce či celou 

skupinu potřeba. Pravidelně je navštěvuji v jejich třídách a společně konzultujeme, co by bylo 

dobré ve třídě či s jednotlivci podniknout. Ve školním roce 2021/2022 spočívala práce 

psychologa častěji v individuálních konzultacích se žáky, v menší míře v práci s celou třídou. 

Při individuálních pohovorech se žáky se řešily problémy jako zanedbávání docházky, 
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nerespektování autority učitele, nevhodné chování ve vyučování, nežádoucí chování či agrese 

vůči jiným žákům. Některé žáky bylo potřeba usměrňovat, jiní naopak potřebovali povzbudit, 

podpořit. Všem žákům se vždy snažím nabídnout pomocnou ruku a příležitostně s nimi 

pohovořím i o přestávkách, aby věděli o mé přítomnosti a mém zájmu o ně. S některými žáky, 

se kterými pracuji opakovaně, se podařilo navázat vztah založený na důvěře, což je důležité 

k tomu, aby spolupráce byla efektivní. V letošním školním roce jsem zavedla pro žáky nižších 

tříd rovněž systém odměn, který má děti motivovat k práci na sobě  

a snížení výskytu jejich nevhodného chování. V některých případech bylo skutečně 

zaznamenáno zlepšení, v jiných motivace fungovala pouze krátkodobě.   Při práci s celou třídou 

jsem na počátku roku v několika třídách pomáhala s nastavením pravidel, později přišla na řadu 

témata jako hodnotový systém, vztahy v životě, spolupráce ve skupině, tolerance k odlišnosti, 

či riziko rozvoje šikany.  Stejně jako v předešlých letech byla nabízena možnost konzultace, 

pomoc také rodičům žáků, ale tito projevili zájem jen ojediněle a vždy pouze jednou. 

Na základě žádosti ze strany vedení školy byl v daném školním roce proveden také 

monitoring atmosféry na pracovišti. Byl použit Dotazník klimatu učitelského sboru (KUS) 

v lehce pozměněné podobě, neboť originální dotazník nezahrnuje názory asistentů pedagoga. 

Z celkového počtu 27 oslovených pedagogických pracovníků školy se zúčastnilo 25. Odpovědi 

byly zasílány elektronicky a anonymně, výsledky zpracovány, vyhodnoceny a poskytnuty zpět 

všem pracovníkům. V porovnání s výsledky šetření na jiných školách se všechny měřené 

úrovně pohybovaly v pásmu průměru.  Celá záležitost byla ukončena diskusí o výsledcích pro 

zájemce. Odtud vyšlo najevo, že zvolený dotazník není zcela vyhovující, jelikož obsahuje 

otázky, na které pracovníci nemohli jednoznačně odpovědět, či byli nuceni se přiklonit ke zcela 

nevyhovující odpovědi. Zároveň vyšlo najevo, že pracovníci veskrze vnímají atmosféru na 

pracovišti jako velmi příznivou, jsou spokojeni a nemají potřebu aktivně pracovat na 

podpoře klimatu. Ač jsem z celého průzkumu měla velmi smíšené dojmy a měla jsem obavy, 

aby tímto nebyly narušeny dobře nastavené vztahy mezi mnou a učiteli, vnímám celkové 

vyústění jako příznivé.   

Velmi si vážím a oceňuji přístup a výkony jednotlivých učitelů. Učitelská profese je náročná, 

vyžaduje profesionalitu, každodenní přípravu, individuální přístup, schopnost spolupráce, 

trpělivost, zahrnuje nadměrné množství administrativy a mnoho dalšího. K učitelům na zdejší 

škole cítím respekt, jsem vděčná za jejich připomínky, podněty a názory. Jsem velmi ráda, že 

s nimi mohu spolupracovat. Velmi si vážím také podpory ze strany vedení školy a členů 

školního poradenského pracoviště.   

Stále pociťuji jako jistou nevýhodu, že jsem na škole pouze jeden pracovní den, avšak po třech 

letech na této škole se již cítím ve své práci poněkud jistější. Domnívám se, že se v letošním 

školním roce v rámci možností dařilo naplňovat plán práce školního psychologa. Nadále však 

zastávám názor, že má přítomnost ve škole, omezená pouze na jeden den v týdnu, je zcela 

nedostatečná, zvláště když přihlédneme ke specifickému složení žáků a s tím spojeným 

problémům. 

 

6.4 Činnosti speciálních pedagogů 

Záznam činnosti školního speciálního pedagoga 
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Speciální pedagog v prvním „školním“ měsíci připravuje podklady pro vytvoření 

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, spolupracuje s třídními učiteli, vše 

konzultuje se žáky a jejich zákonnými zástupci. V 1. ročníku provádí depistáž – vyhledává žáky 

s percepčním oslabením, mimořádným nadáním a žáků s potřebou podpory, následně předává 

informace třídním učitelům a rodičům o výsledcích depistážního šetření, podává návrhy pro 

zpracování plánů pedagogické podpory. 

Tato depistážní šetření se provádějí po celý školní rok ve všech ročnících postupně. Ke konci 

každého pololetí  dochází ke zhodnocení práce inkludovaných žáků pracujících dle IVP. 

Speciální pedagog úzce spolupracuje s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vše je 

konzultováno se zákonnými zástupci.  

 

Hodnocení speciálně pedagogické péče – logopedické  

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

1a, Ostrava – Zábřeh jednou nebo dvakrát týdně. 

V předmětu speciálně pedagogické péče 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 v hodinách pracovali se zájmem. Zaznamenali jsme posun ve vyjadřovacích schopnostech, 

způsobu komunikace, v dýchání, ale i v udržení koncentrace a pozornosti.  

 

Záznam činnosti speciálního pedagoga-surdopeda 

Speciální pedagog se zaměřením na surdopedii spolupracuje při tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů s ohledem na žáky se sluchovým postižením (SP). Projednává individuální 

vzdělávací plány se žáky se SP a jejich zákonnými zástupci. Sleduje, připomíná a zajišťuje 

termíny vyšetření. Provádí kontrolní náslechy ve třídách podle dohody s třídními učiteli, 

konzultuje, hodnotí práci v rámci speciálně pedagogické péče s vykonávajícími pedagogy, 

doplňuje poznatky u konkrétních žáků. Všem předmětným žákům byla poskytnuta možná péče 

především v hodinách a při zajištění doprovodů na vyšetření i případných oprav sluchadel. 

Spolupráce s rodinami těchto žáků byla až na výjimky bezproblémová, nespolupracující rodiny 

jsou i nadále kontaktovány a  je jim nabízena pomoc, aby došlo ke kompenzaci sluchových 

obtíží žáků, které rodiče u svých dětí někdy ani nevnímají nebo nepovažují za důležité.  

Pro následující školní rok jsou vyčleněny tyto úkoly: 

• Průběžné odesílání žáků na vyšetření do SPC. 

• Konzultace a spolupráce s třídními učiteli a asistenty pedagoga. 

• Konzultace s rodiči podle aktuální situace a v rámci konzultačních hodin (i podle dohody). 

• Náslechy ve třídách, ve kterých jsou inkludováni žáci se sluchovým postižením na základě 

žádosti vyučujících jednotlivých předmětů a dle plánu práce.  

• Spolupráce s pracovištěm foniatrie FN Ostrava-Poruba, koordinace termínů. 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Zaměstnanci školy se ve školním roce 2021/2022 účastnili vzdělávacích akcí, které byly 

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

počet seminářů korigujeme.  
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Inspirační seminář pro absolventy kurzů metody FIE ATC meotd prof. R. Feuersteina, z.ú.  

Monitoring projektů Šablony II a III (on-line) Seminaria  

Právní předpisy ve školství (videoseminář) RESK education, s.r.o.  

Platy a platové předpisy ve školství (videoseminář) RESK education, s.r.o.  

Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti (videokurz) INTERGRA CENTRUM s.r.o.  

FKSP - příspěvková organizace (videokurz) Účetnictví VÚJ  

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář) TSM, spol. s r.o.  

Rizikové chování ve škole - legislativní aspekty Společně k bezpečí z.s.  

Školení administrátorů systému Škola OnLine (webinář) BAKALÁŘI software s.r.o.  

Školení administrátorů systému Škola OnLine (webinář) BAKALÁŘI software s.r.o.  

Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2022 (webinář) PARIS vzdělávací agentura s.r.o.  

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka (on-line) KVIC  

Tvoříme ze dřeva KVIC  

Fenomém záškoláctví - rozvíjení řešení, nikoli problémů (on-line) Vzdělávací institut pro Moravu  

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizacích (webinář) TSM, spol. s r.o.  

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení (webinář) RESK education, s.r.o.  

Rozpravy o institucionální a škol. výchově Mgr. Roman Pavlovský  

 

Pedagogové se vzdělávali prostřednictvím on-line školení, která sledovali v odpoledních či 

večerních hodinách. 

 

Výčet webinářů: 

Aplikace Corinth 

Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem 

Asistent jako podpora pedagoga aneb AP ve světle mýtů a pravd v prostředí ZŠ 

Co by dobrému AP nemělo chybět 

Co doučování přináší žákům i učitelům 

Digitální budoucnost českého vzdělávání 

Digitální kompetence pro všechny 

Explore and enjoy 

Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Jak může AP přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě 

Jak na novou informatiku 

Jak na zlobivého žáka? Funkční analýzou chování! 

Jak na šablony 

Jak používat aplikaci WocaBee 

Jak pracovat se dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami 

Jednání s nespokojenými rodiči 

Komiks v hodinách dějepisu 

Komunikace rodina a škola 

Konference FIE Praha- Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách…má to smysl! 

Konference ICT 

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III 

Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizích jazyků 

Matematika a její aplikace 

Metody aktivního učení 
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Model systému profsní podpory pro kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání 

Motivace – co (ne)funguje 

Můj osobní pohled na doučování 

Nejčastější chyby ve spolupráci AP 

Nové metody výuky o holocaustu 

Oslava romského jazyka-autorské čtení autorek z klubu romských spisovatelů Paramisara 

Plat.předpisy v souvislostech 

Podpora žáků, cizinců a s odlišným mateřským jazykem s použitím metody Feuersteina 

Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními 

a jinými životními podmínkami 

Poradenský den - Prevence a interdisciplinární spolupráce 

Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým 

Problematika PI a její aplikace na školách RVP 

Proč začít s ICT revizemi již nyní – debata s dotazy 

Průřezová témata 

Přčíklady dobré praxe výuky českého jazyka a literatury distančním způsobem 

Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami 

Revize RVP ZV, Startovací balíček, IS pro 1.st.ZŠ 

Revize RVP - Digitální technologie 

Role učitele ve vzdělávacím procesu 

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky 

Sfumato – závěrečná konference k projektu TAČR, SFUMATO v nácviku čtení u dětí s 

dyslexií, hybridní forma 

Skupinová práce a kooperativní učení 

Spolupráce AP s učitelem 

Startovací balíček - Algorytmizace 

Strategie 2030+ 

Strategie řízení výuky – podpora žáků ve výuce 

Struktura RVP 

Šablony II  

Tajemství pohádek, které možná ani netušíme 

Terapeutické pohádky 

Tipy na studijní portfolia pro potřeby doučování 

Třídnické hodiny 

Tvorba rozvrhu a suplování v systému Škola Online 

Učitel a jeho třída ve víru viru 

V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii 

Vykazování způsobilých jednotek 

Využití stovkové tabulky pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice na 1. stupni ZŠ 

Výtvarná laboratoř - online výtvarné lekce 

Výtvarné nápady Jany Podzemné 

Význam konstrukcí v geometrii na 1. stupni 

Webinář skolaonline pro administrátory 

Workshop – Posílení odolnosti učitelů při zvládání zátěže 

Workshop – Reflexe národní a evropské identity v novém miléniu 

Zákoník práce – novela 

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka 

Zločin ve škole - Aktivní a reaktivní útok vůči připsané autoritě 

ZP a novela NV 75/2005 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1      Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

           Nadále probíhala spolupráce s VOŠ sociálně právní. V měsíci říjnu se uskutečnily   dvě 

exkurze studentů 1. ročníků. Těší nás, že se každý rok setkáváme se studenty této školy v rámci 

souvislých či průběžných praxí.  Ředitelka školy se stala oponentkou absolventských prací 

studentek VOŠS. 

I v tomto školním roce jsme umožnili praxi studentům oboru asistent pedagoga SŠ prof. Zdeňka 

Matějčka, praxe proběhly v 1. i 2. pololetí.   

Ve druhém pololetí školního roku byla prohloubena spolupráce s Ostravskou univerzitou, 

katedrou speciální pedagogiky. Asistentka této katedry vykonávala na našem pracovišti 

náslechy, cílem bylo seznámení se s výsledky užívání metody FIE ve školní praxi. V měsíci 

dubnu a květnu vykonávalo šest studentů této katedry praxi ve třídách s inkludovanými žáky, 

při závěrečném dni praxe si měli sami vyzkoušet (pod dohledem třídního učitele) práci 

s kolektivy tříd, kde je jednak oddělení a jednak jsou zde umístěni žáci s SVP. Praxi u nás 

vykonávali i dvě studentky dálkového studia. V období únor-květen vykonávaly na škole praxi 

celkem tři skupiny (celkem deset osob) studentů Slezské univerzity Opava.  

Překvapením pro nás byl zájem studentek Ostravské univerzity se zaměřením na učitelství pro 

1.stupeň.  Samy si nás vyhledaly a samy nás oslovily, měly zájem o náslech v tzv. 

paragrafových třídách.  Bohužel tento náslech se konal jen jeden den, což dle našeho názoru je 

zcela nedostačující k tomu, aby budoucí učitel měl povědomí o práci se žáky s SVP. 

V březnu u nás uskutečnily náslech v paragrafové třídě dvě kolegyně ze ZŠ pro sluchově 

postižené. Zajímal je přístup a způsob práce se žáky s postižením, s žáky minoritní společnosti. 

Na základě výborné  a dlouhodobé spolupráce s organizací KVIC umožnila ředitelka stáž 

pracovnici této organizace, která se připravovala na absolvování Studia pro managment školy.  

V říjnu se v Praze uskutečnila konference s názvem „Rozvoj myšlení v odlišných 

podmínkách“, s podtitulem…má to smysl. Se svým příspěvkem  „Společně to zvládneme“ 

vystoupila paní kolegyně, která má několikaleté zkušenosti s metodou FIE, spolupracuje 

s organizací Charlie, o.p.s., je koordinátorkou projektu „Rozvoj zodpovědnosti a soběstačnosti 

sociálně slabých v ostravském regionu“.    

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 se část setkávání konala v systému on line a část prezenčně.   

Téměř v závěru školního roku navštívila školu skupina poslanců Evropského parlamentu. 

Zajímali se např. o participaci romských dětí na škole, podílu romských dětí ve vzdělávacím 

programu se sníženými výstupy, organizaci tříd, předčasném ukončení školní docházky, o 

diagnostiku romských dětí, realizaci podpůrných opatření, připravenost a zkušenost učitelů pro 

práci s romskými dětmi, využívání fondů EU a jejich vliv na školu a romské děti, přetrvávající 

problémy a výzvy, vize do budoucnosti a příklady dobré praxe.   

 

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 těchto soutěží všichni naši zúčastnění obdrželi hezké ceny. 
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Organizace Balónek pořádala výtvarnou soutěž na téma Moje rodina. Soutěže se účastnilo 

dvanáct žáků a naše škola obdržela zvláštní ocenění. 

Významného úspěchu dosáhli naši zástupci v Mezinárodní výstavě dětské kresby a grafiky, 

jejíž vyhodnocení proběhlo na začátku září v Havířově. Celkový počet obrázků byl 1540, z toho 

jen z České republiky 1283. Ačkoliv nebyla vyhlášena kategorie pro speciální  školy (třídy), tři 

ze čtyř reprezentantů v silné obsazenosti obdrželi ocenění, z toho jedna kategorii 11-12 let 

vyhrála. 

Již proběhlo i vyhodnocení soutěže Svět očima dětí, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra. Dle 

zprávy přišlo celkem 2155 prací a bylo zapojeno celkem 478 subjektů. Porota vyhodnotila 100 

výtvarných prací. V této silné konkurenci ani jeden žák naší školy ocenění nezískal.  

Žáci se účastnili i soutěže Barevný podzim a Příběh jednoho mraveniště. V obou případech bez 

umístění. 

Naše účast v soutěži Romano suno je již tradiční. Tři zástupci školy připravili video, které dle 

prvních zpráv zaujalo, jaké však bude konečné vyhodnocení budeme vědět až v prosinci.  

 

Soutěže Rádi recitujeme se zúčastnili tři žáci, kteří získali 1x 1., 1x2. a 1x 3. místo.  

V soutěži Puzzliáda jsme získali 1x1., 2x2.,1x3. a 3x 4.místo. 

 

8.3       Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

            Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo městské kolo v koloběžkových závodech, 

naši zástupci získali 1x 1.,1x2. a 1x3. místo.  

Městského kola v cyklistice se zúčastnili čtyři žáci, jeden se umístil na 1. místě a tři žáci se 

umístili na 3. místě.  

 

9.         Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

9.1       Údaje o výsledcích kontroly provedené ČŠI 

  

V závěru školního roku 2021/2022 proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků pátých 

ročníků základních škol.  Uvádím postřehy vyučujících, kteří byli u testování přítomni: 

Pokud bylo možné na zadanou otázku odpovědět pomocí výběru odpovědi, žáci často 

otázku ani nečetli a jen klikli na některou z odpovědí. Někteří žáci nedokázali samostatně 

přečíst článek, se kterým měli poté dále pracovat. Žáci, kteří zadání dokázali přečíst, jej často 

nepochopili. Podíváme-li se na výsledky, jednoznačně z nich plyně, že nejslabším článkem je 

porozumění textu. I z tohoto důvodu je mnoho let právě porozumění jeden z našich 

nejdůležitějších cílů.  

I přes to, že žáci vzděláváni podle par. 16 odst. 9 měli méně otázek, byl pro ně problém 

soustředit se. Po prvních dvaceti minutách již nebyli schopni se soustředit, otázky tipovali či 

přeskakovali. Po skončení testu, kdy už chtěli odpočívat, museli ještě vyplnit dotazník.  

 

 

9.2         Řešení stížností 

 

        V uvedeném školním roce nebyla řešena žádná stížnost.   

 

9.3         Údaje o dalších kontrolách 

 

              V měsíci únoru 2022 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Podle § 22 zákona č. 592/l992 
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Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Předmět kontroly: 

dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 

dodržování termínů splatnosti pojistného. Ke kontrole byly předloženy: jmenovité měsíční 

přehledy vyměřovacích základů pro VZP ČR, mzdové listy, hromadná oznámení, pracovní 

smlouvy, zaměstnanecké karty nebo formuláře A1, seznam všech zaměstnanců za kontrolované 

období 2017 dosud. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Žádné další kontroly neproběhly. 

 

10.        Základní údaje o hospodaření  
 

Příjmy 

Přijaté prostředky za období  1.9.-31.12.2021  1.1.-31.8.2022 
 školní rok 

2021/2022 

Investiční celkem 0,00 Kč 226 306,30 Kč 226 306,30 Kč 

Neinvestiční celkem                 8 407 116,20 Kč 17 129 488,45 Kč 25 536 604,65 Kč 

Příspěvek na provoz                     396 000,00 Kč 822 000,00 Kč 1 218 000,00 Kč 

Příspěvek na odpisy                       83 000,00 Kč 82 000,00 Kč 165 000,00 Kč 

Příspěvek MŠMT přímé náklady 7 542 756,00 Kč 15 052 660,00 Kč 22 595 416,00 Kč 

Doučování z Národního plánu 

obnovy na rok 2022 ze zdrojů fondu 

Evropské unie – Next Generation 

EU. 

0,00 Kč 111 150,00 Kč 111 150,00 Kč 

Na pořízení mobilních technologií 

pro znevýhodněné žáky 

příspěvkových organizací na rok 

2022 ze zdrojů Evropské unie – Next 

Generation EU.  

0,00 Kč 486 000,00 Kč 486 000,00 Kč 

Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

51 601,72 Kč              39 925,73 Kč 91 527,45 Kč              

Šablony III – Stínování 2022-2023 375 648,00 Kč 0,00 Kč 375 648,00 Kč 

Příspěvek na dofinancování 

osobních nákladů a nákladů na další 

vzdělávání školních psychologů 

a školních speciálních pedagogů 

0,00 Kč 170 700,00 Kč 170 700,00 Kč 

Příspěvek na Odstranění vlhkosti 

zdiva 
0,00 Kč 226 306,30 Kč 226 306,30 Kč 

Příspěvek na zpracování studie 

rekonstrukce vnitrobloku školy 
0,00 Kč 133 100,00 Kč 133 100,00 Kč 

Vlastní zdroje financování                     -42 033,50 Kč 231 664,72 Kč 189 631,22 Kč 

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

Celkem investiční + neinvestiční  8 407 116,20 Kč 17 355 794,75 Kč 25 762 910,95 Kč 

 

Výdaje 

Uskutečněné výdaje za období  1.9.-31.12.2021  1.1.-31.8.2022 
 školní rok 

2021/2022  

Investiční celkem 0,00 Kč 226 306,30 Kč 226 306,30 Kč 

Neinvestiční celkem 9 323 647,80 Kč 16 448 251,42 Kč  25 771 899,22 Kč 
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Spotřeba materiálu 298 027,40 Kč 193 555,87 Kč 491 583,27 Kč  

Spotřeba energie 105 493,78 Kč 178 962,11 Kč 284 455,89 Kč 

Opravy majetku -97 327,79 Kč 23 410,30 Kč -73 917,49 Kč 

Cestovní náhrady 7 675,00 Kč 56 980,00 Kč 64 655,00 Kč 

Ostatní služby 187 839,53 Kč 620 004,26 Kč 807 843,79 Kč 

Mzdové náklady 6 417 336,00 Kč 11 172 657,00 Kč 17 589 993,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 105 864,00 Kč 3 618 492,00 Kč 5 724 356,00 Kč 

Jiné sociální pojištění 17 036,00 Kč 55 277,00 Kč 72 313,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 176 553,07 Kč 387 339,05 Kč 563 892,12 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 1 500,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 59 376,80 Kč 118 753,60 Kč 178 130,40 Kč 

Náklady z drobného dl. majetku  40 972,00 Kč 4 598,00 Kč 45 570,00 Kč 

Daň z příjmů – srážka úroků 3 302,01 Kč 18 222,23 Kč 21 524,24 Kč 

Celkem investiční+neinvestiční  9 323 647,80 Kč 16 674 557,72 Kč 
25 998 205,52 

Kč 

 

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

roku 2021 a od ledna do srpna roku 2022. Záporná hodnota u položky vlastní zdroje financování 

a u oprav majetku vznikla přeúčtováním finančních prostředků ve výši 100 549,79 Kč z oprav 

majetku v měsíci 08/2021 do technického zhodnocení budovy školy v měsíci 12/2021. 

Podrobnější údaje o hospodaření školy včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2021 byly 

uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala 

zřizovateli dne 25. 3. 2022 a budou součástí Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2022.  

 

Škola hospodařila ve školním roce 2021/2022 s níže uvedenými finančními prostředky:   

 

Příspěvky z MŠMT: 

Přímé náklady na vzdělávání. 

Čerpání na základě rozvojových programů – viz níže. 

 

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.  

Účelové prostředky Na zpracování studie rekonstrukce vnitrobloku školy.  

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic: 

Ve školním roce 2021/2022 byl poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na 

Odstranění vlhkosti zdiva. 

 

Projekty neinvestiční: 

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

v Moravskoslezském kraji V. 

Šablony II – Cesta za vzděláním. 

Šablony III – Stínování 2022-2023. 
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11.        Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

  

Rozvojové programy: 

Doučování z Národního plánu obnovy na rok 2022 ze zdrojů fondu Evropské unie – Next 

Generation EU. 

Na pořízení mobilních technologií pro znevýhodněné žáky příspěvkových organizací na rok 

2022 ze zdrojů Evropské unie – Next Generation EU.  

 

12.     Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů  

 

Projekt „Cesta za vzděláním“ byl hrazen z tzv. Šablon II. Dotace byla použita na nákup 

notebooků, na zajištění webináře pro všechny pedagogické pracovníky (Osobnostně sociální 

rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů),  probíhalo i 

doučování žáků ohrožených neúspěchem. Osvědčila se nám i Etická výchova, a proto byly 

aktivity zaměřeny i na vzájemnou spolupráci pedagogů v rámci výchovně vzdělávacího 

procesu. Kromě výměny zkušeností a spolupráce ve výuce anglického jazyka došlo i na 

vzájemné stáže s partnerskou bohumínskou školou.  

 

Projekt „Stínování 2022-2023“ je hrazen z tzv. Šablon III. Dotace byla použita na 

zahraniční stáž zaměstnanců. Účastníci měli možnost navštívit Meziánrodní školu na Islandu. 

V uvedeném školním roce se uskutečnily projektové dny ve výuce a projektové dny mimo 

školu, žáci spolu s pedagogy navštívili např. Archeopark v Chotěbuzi, Slezské zemské muzeum 

v Opavě, Svíčkárnu v Olomouci. Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023.   

   

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.  

V právě uplynulém školním roce byla činnost kroužků tanec a fotbal přerušena z důvodů 

doznívající situace koronavirových opatření - neustálé odvolávání a svolávání nových termínů, 

neúčast lektorů a žáků z důvodu karantény. Obtíže nastaly s vytvořením stálého kolektivu, který 

by návazně pokračoval v činnosti. Pevně věříme, že se celospolečenská situace již zklidní a 

v nastávajícím školním roce bude moci činnost opět obnovena. Průběh akcí je však ovlivněn 

skutečností, zda partnerská organizace získá na daný projekt finančí prostředky. 
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„Obědy do škol“  

 

Stále se škola zapojuje 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. Pro naše žáky je dobré, že jídelna je nedaleko naší školy, jako mínus  

vnímáme nastavený systém, kdy se naši strávníci musí dostavit ve vymezeném čase.  

 

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

 

Žáci školy měli možnost účasti na „doučování“, které bylo hrazeno MŠMT- nejprve 

z vyčleněných prostředků daného ministerstva a od února pak v rámci využití přidělené částky 

z fondu Evropské unie, jedná se o Národní plán obnovy-doučování. Výhodou bylo a bude, že 

žákům může být věnována zvýšená individuální péče. Nevýhodou bylo (především v období 

září až prosinec 2021), že  dobíhalo doučování v rámci Šablon. Dalším záporným prvkem byl i 

nezájem ze strany zákonných zástupců.   

 
 

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 3.10. 2022.  

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 17. 10. 2022. 

 

 

          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  

 

Stínování  

2022-2023 

OPVVV-

Šablony III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022554 příjemce 375648,00 Cílem aktivity je 

profesní rozvoj 

pedagogických 

pracovníků ZŠ, 

prostřednictvím 

zahraniční stáže a 

sdílením příkladů 

dobré praxe; 

rozvoj 

pedagogických 

kompetencí 

podstatných pro 

zajištění 

kvalitního 

vzdělávání 

každého žáka a 

vedoucích k 

eliminaci 

předčasného 

ukončení školní 

docházky. 

Byly uskutečněny 

projektové dny ve 

výuce a 

projektové dny 

mimo školu, 

jejichž cílem byl 

1.9.2021-

30.6.2023 
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mj. rozvoj 

kompetencí ped. 

pracovníků 

v oblasti přípravy 

a vedení 

projektové výuky, 

která vede 

k rozvoji osobních 

a sociálních 

kompetencí dětí, 

podpoře 

individuálního 

přístupu k dětem a 

práci 

s heterogenní 

skupinou. 
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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 

Cestou za 

vzděláním 

OPVVV-

Šablony II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014270 příjemce 724 764,00 Kč Projekt byl 

zaměřen na 

Doučování žáků 

ZŠ ohrožených 

školním 

neúspěchem. 

Vzájemná 

spolupráce 

pedagogů 

ZŠ(osobnostně 

sociální 

rozvoj)Dotace 

byla použita na 

nákup 

notebooků, na 

zajištění 

webináře pro 

všechny 

pedagogické 

pracovníky 

(Osobnostně 

sociální rozvoj 

pedagogů – 

syndrom 

vyhoření, týmová 

spolupráce a 

1.9.2019-28.2.2022 
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řešení problémů), 

dále jsme se 

zaměřili 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 

týkala i výuky 

anglického 

jazyka. 
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