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1.  Základní údaje o škole                                                                               
1.1 Škola  
název školy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, 

Staroveská 62, příspěvková organizace 
adresa školy Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 71000127 
identifikátor školy 600 144 992 
vedení školy ředitelka: Mgr. Eva Paličková 
kontakt tel.: 596 768 290, 604 868 841 

e-mail: zs.proskovice@volny.cz 
 

1.2 Zřizovatel 
název zřizovatele SMO MO Proskovice 
adresa zřizovatele Světlovská 82, 724 00 Ostrava-Proskovice 
kontakt tel.: 599 424 301 

e-mail posta@proskovice.ostrava.cz 
 

1.3 Součásti školy IZO kapacita 
Mateřská škola 107630125 50 
Základní škola 102 492 98 100 
Školní družina 120100746 70 
Školní jídelna MŠ 174101881 200 
Školní jídelna-výdejna ZŠ 174101872 100 

 
1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 2 50 25 13,8 
1. stupeň ZŠ 5 96 19,2 16 

Školní družina 2 60 30 30 
Školní jídelna MŠ x 50 x x 
Školní jídelna ZŠ x 100 x x 

 
1.5 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 25. července 2005 
Počet členů školské rady  3 
Kontakt Mgr. Kateřina Fulnečková – předsedkyně 

U Zvonice 7/2 
Ostrava-Proskovice 
tel.: 737008803 
katka.fulneckova@seznam.cz 

 
1.6 Údaje o občanském sdružení při škole SRPŠ při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice 
Registrace 14. října 1992 u MVČR 15 630/92-R 
Zaměření podpora školství 
Kontakt Martina Adámková – předsedkyně 

Světlovská 32/229 
Ostrava-Proskovice 
tel.:739 654 439 
martina.adamkova@centrum.cz 
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1.7 Vývoj počtu žáků v ZŠ 
 
Historie od roku 2005 
 

Školní rok 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
Počet žáků 63 65 76 89 94 94 95 96 

 
50 chlapců, 46 dívek 
Školu navštěvovalo 30 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostrava. 
 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 
Předpoklad 
2013/2014 

96 5 19,20 

 
 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 
 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 
2011/2012 50 2 25 
předpoklad 
2012/2013 

65 3 21,67 

 
 

1.9  Vývoj počtu žáků v ŠD 

  

    
školní rok počet žáků počet oddělení počet žáků na třídu 
2006/2007 35 2 17,5 
2007/2008 51 2 25,5 
 2008/2009 50 2 25,0 
2009/2010  55 2 27,5 
2010/2011 59 2 29,5 
2011/2012 60 2 30 
2012/2013 60 2 30 
Předpoklad  
2013/2014 

70 3 23,33 
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1.10  Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny vyhovující 
Odborné pracovny, knihovna,  multifunkční učebna s knihovnou 
Odpočinkový areál, zahrada chybí hrací prvky 
Sportovní zařízení vyhovující 
Dílny a pozemky nemáme 
Žákovský nábytek chybí nastavitelný nábytek v jedné třídě 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

vyhovující 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Z nedostatku finančních prostředků na ONIV 
již velice zastarává fond učebnic, některé 
učebnice jsou i 12 let staré 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

vyhovující 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

počet žákovských PC je pro výuku již 
dostatečný 

 
   

1.11   ICT vybavení 
 

Pracovní stanice ZŠ 
 

 

Počet žáků 96 
Počet pedagogických pracovníků 6 
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 22 
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 
studovnách, školních knihovnách, apod. 9 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 
výuku a k jeho vzdělávání 

4 

 
 

Pracovní stanice MŠ 
 

 

Počet dětí 50 
Počet pedagogických pracovníků 4 
Pracovní stanice pro práci dětí 2 
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 
výuku a k jeho vzdělávání 

2 
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 1.12 Komentář 
 
1.12.1 Charakteristika a vybavení ZŠ 
 
Základní škola je škola pouze s prvním stupněm, 
která ve školním roce 2012/2013 poskytovala 
základní vzdělání 96 žákům v 1. - 5. postupném 
ročníku. Výuka probíhala v šesti třídách, pěti 
kmenových a jedné multifunkční. V multifunkční 
učebně se vyučoval Aj a ICT v dělených 
hodinách, dále je využívána třídami, ve kterých 
není instalovaná interaktivní tabule. Je zde 
umístěna také žákovská knihovna, kterou jsme 
doplnili z projektu Peníze EU školám anglickou 
literaturou, CD a DVD. Ve škole byla instalována 
další interaktivní tabule v 1. třídě. Tato tabule 
byla hrazena z projektu Peníze EU školám. Nyní 
jsou ve škole tři interaktivní tabule, jeden 
interaktivní dataprojektor, jeden datový projektor 
a plátno z roku 2004. Internet není ve dvou 
kmenových třídách.  
 
 
 
 
1.12.2 Charakteristika a vybavení MŠ 
 
MŠ je dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí, 1. třída – děti od 3 – 4,5 roku, 24 dětí, 2. třída – děti od 4,5 
– 7 let, 26 dětí. 
Do šatny první třídy byly pořízeny nové šatnové bloky, v obou třídách jsou výškově stavitelné 
stoly a židle. Pro předškolní děti byla zakoupena větší lehátka, nové povlečení na všechny 
lůžkoviny. 

K 1. 9. 2012 navštěvovalo MŠ 50 dětí, 
z toho 16 předškoláků, 14 dětí nastoupilo do 
ZŠ, 2 děti mají odloženou školní docházku. 
K 1. 9. 2013 by tedy bylo volných míst 
v mateřské škole 14. 
K zápisu do MŠ přišlo 35 dětí. Z důvodu 
enormně zvýšeného počtu žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání jsme požádali 
zřizovatele o navýšení kapacity MŠ z 50 na 
65 dětí. Rada městského obvodu Proskovice 
žádost projednala, schválila podání žádosti 
ke krajskému úřadu a ředitelku školy tímto 
pověřila. Krajský úřad žádost schválil a 
mohlo být přijato 29 dětí. 5 dětí nastoupilo 

do jiné MŠ (rodiče podali žádost na více MŠ). Nepřijato bylo pouze jedno dítě, které dosáhne 
věku tří let až v říjnu 2014.  
V návaznosti na navýšení kapacity MŠ se dále musela upravit kapacita školní jídelny a školní 
výdejny. Navýšení kapacity bylo schváleno s účinností od 1. 9. 2013. 
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2.   Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1  Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání 
Kód oborů podle 

dřívějších předpisů 
Zařazené třídy 

 Základní škola 79-01-C/001 5 
 

2.2   Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Do školy s úsměvem“ 5 

 
 

 3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1   Základní údaje o pracovnících školy             fyzické osoby přepočtené osoby 
Počet pracovníků celkem 21 18,94 
Počet učitelů ZŠ 6 6,00 
Počet vychovatelů ŠD 2 1,30 
Počet učitelek MŠ + AP 5 4,50 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 2,14 
Počet správních zaměstnanců MŠ 1 1,00 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 4,00 

 
 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek 
Roků 
ped. 

praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 
Zaměstnán/a 
v ZŠ a MŠ 

O.Proskovice 
ředitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň 22 let 
učitelka ZŠ 1,0 37 VŠ 1. stupeň 34 let 
učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ 1. stupeň 12 let 
učitelka ZŠ 1,0 12 VŠ vychovatelství 4 roky 
učitelka ZŠ 1,0 21 VŠ 1. stupeň 16 let 
učitelka ZŠ 1,0 10 VŠ 1. stupeň 10 let 
vedoucí učitelka MŠ 1,0 33 SŠ SPgŠ 8 let 
učitelka MŠ 1,0 25 SŠ SPgŠ 5 let 
učitelka MŠ 1,0 22 VŠ Spec. ped. pro MŠ 13 let 
učitelka MŠ      1,0 22 SŠ SPgŠ 2 roky 

vychovatelka 0,75 1 SŠ gymnázium 1 rok 

asistentka pedagoga  0,50 1 SŠ gymnázium 1 rok 

vychovatel 0,58 18 VŠ 
učitelství všeobecně 

vzdělávacích 
předmětů 

2 roky 
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3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % 
Aprobovanost  

ve výuce 
% 

Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelé 1. stupně 83,33 
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 
Vychovatelé ŠD 50   

  
 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důch. věku 
v důchod. 

věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 1 4 0 5 0 1 0 0 1 11 

 
 

3.5. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický tým školy je stabilizovaný a zvládl v průběhu školního roku mnoho práce. Je to 
dobrý tým odpovědných, zapálených a pracovitých lidí. To, čeho si velice cením, je pracovní 
nasazení a ochota pracovat každý sám na sobě i pro druhé. Významná je právě spolupráce 
pedagogů. Všichni se neustále učíme a učení je proces.  

Většina pedagogických 
pracovníků splňuje zákonem 
požadovanou kvalifikaci, 
jedna učitelka prvního stupně 
tuto kvalifikaci nesplňuje a 
požadovanou kvalifikaci 
dosud studovat nezačala (má 
vystudováno vychovatelství na 
OU), vychovatel ŠD 
vystudoval aprobaci učitelství 
všeobecně vzdělávacích 
předmětů. Výchovná 
poradkyně si musí doplnit 
studium týkajícího se 
kompetencí výchovných 
poradců v oblasti péče o žáky 

se zdravotním postižením. Jedna učitelka ZŠ vystudovala specializační studium Koordinátor 
ŠVP. 
V oblasti výuky cizích jazyků jedna učitelka v roce 2009 dokončila specializační studium 
jazykového vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ-jazyk anglický. Všechny učitelky celoročně 
absolvují DVPP v oblasti Aj. Jedna učitelka MŠ absolvovala bakalářské studium na OU speciální 
pedagogika pro mateřské školy. 
Všechny učitelky ZŠ prošly dlouhodobým školením (80 hodin) RWCT. 
Při řízení školy je využíváno především participativních metod. Hlavním poradním orgánem 
ředitelky školy je pedagogická rada, s níž ředitelka projednává veškeré důležité pedagogické 
dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitelka při svém rozhodování 
k názorům pedagogické rady přihlížela. 
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Dále se pedagogičtí pracovníci, včetně ředitelky školy, scházeli na pravidelných měsíčních 
schůzích metodického sdružení, kde se projednávaly a řešily další důležité pedagogické 
problémy, DVPP, metody a způsoby práce, EU peníze školám,..(více v zápisech metodického 
sdružení). 
Učení probíhá plánovitě. Všichni učitelé rozpracovávají osnovy ŠVP do tematických plánů pro 
školní rok. Plnění tematických plánů je vyhodnocováno dvakrát ročně. 
Evaluaci jsme věnovali na konci školního roku velkou pozornost, vyhodnocovali jsme koncepci 
rozvoje školy na roky 2010-2013. Jsme opravdu rádi, že cíle, které jsme si stanovili a postupně 
každoročně vyhodnocovali, se nám podařilo téměř 100% splnit. V srpnu na výjezdní poradě se 
budeme zamýšlet kam a jak dále. Vlastní tvorba dokumentu koncepce rozvoje školy na roky 
2013-2016, stanovení vizí proběhne do konce roku. Bude předložena k připomínkování 
pedagogické radě, školské radě a zřizovateli. 
Cesta rozvoje musí být vedena k jasným cílům a porozuměním, v bezpečném a inspirativním 
prostředí, s možností zpětné vazby. Uvnitř školy je potřebné promyšleně tvořit nástroje a 
podporovat mechanismy, které rozvoj školy dlouhodobě udrží. Cesta k podpoře školy vyžaduje 
spolupráci všech partnerů vzdělávání.  
Podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., 
školský zákon, se upravuje funkční období ředitele školy. V souladu s platnou legislativou 
zřizovatel nevyhlásil konkurz a vydal potvrzení o pokračování ředitelky ve funkci na dobu 
určitou 6 let s účinností od 1. 8. 2012.  

 
3.5.1 Samostudium 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia, a to převážně 
studiem knih a publikací z oblasti pedagogických věd. Byly také prostudovány časopisy, které 
škola pro pedagogy zajišťuje nebo které byly vyučujícím k dispozici z jiných zdrojů. Oblíbené se 
staly také různé pedagogické internetové portály. 
Závěry, získané poznatky a kompetence vyučujících byly pak konzultovány a předávány jak 
v rámci každodenní neformální spolupráce mezi pedagogy, tak i na jednáních metodického 
sdružení a pedagogických rad. 
Samostudium pedagogů vycházelo z ročního plánu i koncepčního záměru rozvoje školy. 
 

3.5.2 DVPP 
 

V průběhu prvního i druhého pololetí absolvoval každý pedagogický pracovník školy několik 
vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Získané informace, dovednosti a poznatky byly následně 
předávány v rámci jednání metodického sdružení a pedagogických rad. Tím bylo zajištěno co 
nejefektivnější využití finančních prostředků investovaných do DVPP. 
Cesta rozvoje pedagogických pracovníků musí být vedena k jasným cílům, s porozuměním, 
v bezpečném a inspirativním prostředí. 
V letošním roce se všichni pedagogové proškolili pro práci s interaktivní tabulí SMART 
BOARD i další technikou. 
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Přehled DVPP za školní rok 2012/2013 

Název akce Datum Akreditace 
Počet 
hodin 

Účastník 

Leadership ve školské praxi 2.10.2012 16722/2012-25-290 8 Mgr. Eva Paličková 
Řízení vzdělávání 3.10.2012 16722/2012-25-290 8 Mgr. Eva Paličková 

Anglický jazyk činnostně ve 
4.ročníku 

6.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Jana Švardalová 

Činnostní učení Aj ve výuce 4. a 
5. ročníku 

6.10.2012 4138/2010-25-131 16 Mgr. Jana Švardalová 

Anglický jazyk činnostně ve 
4.ročníku 

6.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Jana Vahalíková 

Činnostní učení Aj ve výuce 4. a 
5. ročníku 

6.10.2012 4138/2010-25-131 16 Mgr. Jana Vahalíková 

Anglický jazyk činnostně ve 
4.ročníku 

6.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Zdeňka Langová 

Činnostní učení Aj ve výuce 4. a 
5. ročníku 

6.10.2012 4138/2010-25-131 16 Mgr. Zdeňka Langová 

Vytváříme DUMy v programu 
SMART Notebook 

16.10.2012 28256/2011-25-639 4 Mgr. Blanka Hrachovinová 

Vytváříme DUMy v programu 
SMART Notebook 

16.10.2012 28256/2011-25-639 4 Mgr. Jana Švardalová 

Vytváříme DUMy v programu 
SMART Notebook 

16.10.2012 28256/2011-25-639 4 Mgr. Jana Vahalíková 

Vytváříme DUMy v programu 
SMART Notebook 

16.10.2012 28256/2011-25-639 4 Mgr. Libuše Smreková 

Vytváříme DUMy v programu 
SMART Notebook 

16.10.2012 28256/2011-25-639 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Učíme se číst genetikou 17.10.2012 5988/2012-25-88 8 Mgr. Blanka Hrachovinová 
Aktuální změny právních předpisů 

ve školské praxi 
18.10.2012 11748/2011-25-232 6 Mgr. Eva Paličková 

Anglický jazyk činnostně v 
5.ročníku 

25.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Jana Švardalová 

Anglický jazyk činnostně v 
5.ročníku 

25.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Jana Vahalíková 

Anglický jazyk činnostně v 
5.ročníku 

25.10.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Zdeňka Langová 

Anglický jazyk činnostně ve 
3.ročníku 

3.11.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Jana Švardalová 

Anglický jazyk činnostně ve 
3.ročníku 

3.11.2012 6495/2012-25172 8 Mgr. Zdeňka Langová 

Regionální setkání učitelek PřV 
aneb Hodnotící aktivity v MŠ 

8.11.2012 16722/2012-25-290 8 Danuše Karasová 

Týmová spolupráce ve školské 
praxi 

13.11.2012 16722/2012-25-290 8 Danuše Karasová 

Řízení pedagogické evaluace 14.11.2012 16722/2012-25-290 8 Danuše Karasová 
Metoda dobrého startu  15.11.2012 18381/2011-25-417 6 Dagmar Vondráčková 

Finanční gramotnost - FINANCE 
A RODINA 

29.11.2012 10161/2010-25-236 6 Mgr. Eva Paličková 

Finanční gramotnost - FINANCE 
A RODINA 

29.11.2012 10161/2010-25-236 6 Mgr. Jana Vahalíková 

Gramot VI/1-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 1 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Eva Paličková 

Gramot VI/1-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 2 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Eva Paličková 

Gramot VI/1-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 1 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Jana Švardalová 

Gramot VI/2-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 2 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Jana Švardalová 

Gramot VI/1-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 1 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Libuše Smreková 

Gramot VI/2-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 2 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Libuše Smreková 
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Gramot VI/1-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 1 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Gramot VI/2-Finanční vzdělávání 
na 1.st.ZŠ 2 

4.12.2012 10095/2010-25-216 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Inspiromat, aneb jak efektivně 
pracovat s cizojazyčným textem 

na 1.st.ZŠ 
6.12.2012 16765/2012-25-309 4 Mgr. Blanka Hrachovinová 

Inspiromat, aneb jak efektivně 
pracovat s cizojazyčným textem 

na 1.st.ZŠ 
6.12.2012 16765/2012-25-309 4 Mgr. Libuše Smreková 

Všech 5 pohromadě - Ostrava 12.12.2012 17125/2012-25-384 4 Mgr. Jana Švardalová 
Instruktor školního lyžování 2.-6.1.2013 1176/2011-25-255 51 Mgr. Jana Vahalíková 
Čtení a psaní v hodinách cizích 

jazyků 
10.1.2013 18534/2011-25-448 5 Mgr. Eva Paličková 

Anglická gramatika hrou 15.2.2013 3910/2010-25-64 6 Mgr. Jana Vahalíková 
Netradiční práce s poezií na 1. 

st.ZŠ 
21.2.2013 16192/2010-25-406 4 Mgr. Jana Vahalíková 

Netradiční práce s poezií na 1. 
st.ZŠ 

21.2.2013 16192/2010-25-406 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Projekt nebo projektové 
vyuřování 

5.3.2013 50046/2012-201-958 5 Kateřina Tobolová 

Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost 

7.3.2013 27642/2012-25-578 4 Mgr. Libuše Smreková 

Rozvíjení čtenářské a informační 
gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ 

15.3.2013 13847/2011-25 8 Mgr. Libuše Smreková 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 4.4.2013 2540/2013-201-144 4 Mgr. Jana Švardalová 
Konference pro učitele 1.stupně 6.4.2013 49418/2012-201-885 6 Mgr. Eva Paličková 
Český jazyk činnostně v 1.ročníku 6.4.2013 20556/2012-25 8 Mgr. Jana Švardalová 
Český jazyk-materiály a pomůcky 

pro individuální práci dětí 
9.4.2013 2541/1013-201-67 8 Mgr. Eva Paličková 

Kolokvium ředitelů 19.4.2013 27327/2012-25-513 6 Mgr. Eva Paličková 
Školní systemické kontelace 18.5.2013 27650/2012-25-586 8 Mgr. Libuše Smreková 

Pravolevá orientace v 
předškolním věku 

20.5.2013 11735/2011-25-220 5 Bc. Zuzana Juřicová 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Blanka Hrachovinová 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Eva Paličková 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Jana Švardalová 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Jana Vahalíková 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Libuše Smreková 

Výuka s interaktivní tabulí II-
pokročilá úroveň 

21.5.2013 2541/2013-201-67 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Řešme s dětmi problémy 22.5.2013 12624/2013-201-264 4 Mgr. Libuše Smreková 
Poznejme a využívejte taje 

magických čtverců 
23.5.2013 12624/2013-201-264 4 Mgr. Libuše Smreková 

Co by dítě mělo umět ve věku od 
3 do 7 let 

27.5.2013 40315/2012-201-731 8 Kateřina Tobolová 

Rozvíjíme prostorovou 
představivost žáků 

5.6.2013 12624/2013-201-264 4 Mgr. Libuše Smreková 

Pokročilá práce s tabulkami v MS 
Office 

18.6.2013 39456/2011-25-940 12 Kateřina Rusková 

Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

2012/2013 27309/2012-25-495 70 Danuše Karasová 

Angličtina pro učitele A2-B1 (I.) 2012/2013 27982/2011-25-542 72 Mgr. Blanka Hrachovinová 

Angličtina pro učitele A2-B1 (I.) 2012/2013 27982/2011-25-542 72 Mgr. Libuše Smreková 

Summer camp 
21.8-

23.8.2013 
12624/2013-201-264 20 Mgr. Jana Vahalíková 
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 3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

hlavní kuchařka 1,000 SOU 
kuchařka 1,000 SOU 
pracovnice provozu 0,25+0,75DČ SOU 
vedoucí školní jídelny  0,500 SŠ 
referentka 1,000 SŠ 
uklízečka ZŠ 1,000 SOU 
uklízečka MŠ 1,000 SOU 
údržbář 0,250 VŠ 
pracovnice provozu ŠJ 0,500 základní 

 

 
 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

 4.1  Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let  

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 2013/2014 

1 17 2 3 
 
Z počtu přijatých dětí má trvalé bydliště na území Proskovic 10 dětí, 6 ve Staré Bělé a 1 
v Ostravě-Nové Vsi. 
 

4.1.1 Charakteristika zápisu do prvního ročníku 
 

Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis 
k povinné školní docházce proběhl 15. ledna 2013. Vlastnímu zápisu předcházela dvě setkání 
s rodiči a dětmi ve škole v listopadu 2012. Všechny informace o zápisu škola zveřejnila na svých 
webových stránkách, plakáty byly vyvěšeny na několika místech v obci, na dveřích školy 
základní i mateřské, informace proběhly také v místním zpravodaji Florián.  
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Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 
2013/2014 podaly prostřednictvím zákonných zástupců dvě 
děti, které by dosáhly věku šesti let teprve v září 2013. 
Podmínkou pro přijetí dětí, které dosáhnou věku šesti let po 
začátku školního roku, je kladné doporučení poradenského 
zařízeni. Jednomu dítěti bylo vydáno kladné a druhému záporné 
vyjádření. Rodiče dítěte, kterému byl vstup do školy doporučen, 
žádost nakonec stáhli a dítě do školy nenastoupí. 
Velmi úzká spolupráce byla s mateřskou školou v rámci 
projektu Těšíme se do školy, kdy na něm participovaly jak 
učitelky školy základní, tak i mateřské. 
Letošní zápis byl motivován pohádkou Mach a Šebestová. 
Do školy byli přijati všichni zájemci, tedy i z jiných spádových 
obvodů. Do první třídy nastupují nejen děti z Proskovic. Zájem 
o školu je výborným vysvědčením pro všechny učitele, vedení 
školy i ostatní, kteří se starají o děti ve volném čase či ve školní 
jídelně. 
 

4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
     

 přijato: 
z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 6 
soukromá gymnázia 0 
církevní gymnázia 0 

 
 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Přehled o prospěchu 
Třída Počet 

žáků 
Z toho 

prospělo 
I.            II. 

Z toho s vyz. 
 

I.         II. 

Z toho 
neprospělo 
I.          II. 

Z toho žáci s 
dostatečnou 
I.          II. 

Z toho 
nehodnoceno 

I.          II. 
1. 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 
2. 17 0 2 17 15 0 0 0 0 0 0 
3. 19 0 1 19 18 0 0 0 0 0 0 
4. 19 5 5 14 14 0 0 3 3 0 0 
5. 19 9 9 11 10 0 0 3 0 0 0 

Celkem 95 14 17 82 78 0 0 6 3 0 0 
 

 Přehled o chování    

Třída 
Počet 
žáků 

Pochvaly ŘŠ 
 

  I.        II. 

Napomenutí 
TU 

   I.         II. 

Důtky TU 
 

  I.        II. 

Důtky ŘŠ 
 

 I.        II. 

Snížená 
známka  

z chování 
1. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3. 19 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 
4. 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
5. 19 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Celkem 95 0 3 0 7 0 1 0 0 0 0 
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5.1.1 Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání 
 

V prvním pololetí byl žákům vydán výpis z vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení. 
Hlavním účelem hodnocení a klasifikace bylo pozitivně motivovat žáka a poskytnout mu 
nezbytnou zpětnou vazbu. Žáci si zpětnou vazbu vytvářeli také sami a učili se tak kritickému 
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy vytvářeli vyučující 
dostatečný prostor. 
V rámci evaluace školy se i ve školním roce 2012/2013 žáci účastnili několika testování. Testy 
Kalibro tradičně testujeme žáky 3. a 5. třídy. Žáci 5. třídy absolvovali testy NIQES(celoplošné 
testování ČŠI), které ověřuje zvládání standardních znalostí oborů Čj, M, Aj. 
 

 5.2  Údaje o zameškaných hodinách 
 

 
Počet omluvených 

hodin 
I.            II. 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

I.            II. 

Počet 
neomluvených 

hodin 
I.            II. 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 
I.                 II. 

Celkem 2160 4829 22,5 50,83 0 0 0 0 

 
 5.3  Údaje o integrovaných žácích 

 
Druh postižení: Počet žáků 

Sluchové postižení 0 
Zrakové postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami učení a chování 5 

 
Všem žákům je poskytováno vzdělávání formou individuální integrace v režimu speciálního 
vzdělávání v běžné třídě. Každému žáku je vypracován celoroční individuální vzdělávací plán, 
který je schvalován speciálním pedagogem pedagogicko psychologické poradny, odsouhlasen 
rodiči a dvakrát ročně vyhodnocován pedagogem naší školy, který vede reedukaci. Všichni žáci 
absolvovali hodinu reedukace týdně. Reedukační péče je prováděna speciálně vyškoleným 
pedagogem naší školy. Zpráva z vyšetření na PPP, kterou rodič předloží škole a individuální plán 
je podkladem pro uplatňování požadavků ředitelky školy na navýšení finančních prostředků 
z MŠMT a je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  
Vyučující jsou dostatečně a prokazatelně seznámeni s diagnostikou těchto žáků. 
V letošním roce byly podány žádosti na PPP v Ostravě -Zábřehu o 2 nová vyšetření a 3 kontrolní. 
Odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení byly systematicky 
shromažďovány a zajištěny v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 
Při vlastní výuce jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podporováni různými způsoby 
podle toho, které metody či formy jsou v dané hodině používány. Je brán zřetel na individuální 
možnosti týkající se pracovního tempa, využívají se v hojné míře pochvaly i za nepatrný pokrok.  
Kontrolu a hodnocení podpory žákům se SVP provádí pravidelně ředitelka školy, která současně 
vykonává funkci výchovného poradce, při hospitacích, na jednání pedagogických rad, 
metodickém sdružení. 
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5.4. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

0 0 0 0 0 0 

 
V letošním roce jsme neměli  mimořádně nadané žáky, kteří by měli osvědčení z PPP. V naší 
škole se věnujeme a cíleně pracujeme s talentovanými žáky a se žáky se zájmem. Ve vyučování 
se snažíme volit takové učební strategie, které jim umožňují osobní rozvoj ve prospěch jeho 
osobního maxima. Individualizace vzdělávacího procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. 
Učitelé se snaží rozvíjet talent a nadání žáků, snaží se evokovat zájem. Tito žáci mají možnost se 
zapojit do různých soutěží, ale i aktivit školy rozvíjející demokratické prostředí školy – například 
do žákovské rady či do redakční rady školního časopisu. 
 

Projekty, dílny, akce, soutěže 
Zdravé zuby                                                                                                          
Po celý školní rok se 1. – 5. ročník zabýval projektem pod názvem Zdravé zuby. Žáci se naučili 
hygienickým návykům - správně si čistit zuby, jak předcházet zubnímu kazu a jiným zubním 
onemocněním, dozvěděli se informace o životosprávě v jejich věku.  
Studentky 3. ročníku Zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, členky sdružení 
Dentalalarm (zabývá se osvětou v oblasti zdraví dutiny ústní), přišly dne 31. 5. 2013 žákům  
1. – 5. ročníku představit bezplatný kurz dentální hygieny skládající se z teoretické a praktické 
části. Vysvětlily proč a jak pečovat o zuby, s žáky nacvičily správné čištění zubů správným 
zubním kartáčkem, názorně ukázaly špatně čištěná místa v dutině ústní pomocí obarvení zubního 
plaku a promítly prezentaci o zdravých a nezdravých zubech. Podstatou bylo zvýšit zájem o péči 
o dutinu ústní. 
 

Veselé zoubky – projekt  ve spolupráci s dm 
drogerie markt s. r. o., určený žákům 
1.ročníku proběhl v březnu 2013.  
Děti se nejprve dozvěděly prostřednictvím 
filmu s Hurvínkem, proč je důležité pečovat o 
zoubky. Při řešení zábavných úkolů na 
interaktivní tabuli si vyzkoušely, zda si něco 
o péči zubů zapamatovaly. Na závěr děti 
čekalo překvapení. 
Každý žák dostal úhledný balíček. Hned 
druhý den ráno děti paní učitelce hlásily, že 
použily na zuby nový zubní kartáček a dobu 
čistění měřily na přesýpacích hodinách.  

 
Dopravní výchova 
Dne 26. 4. 2013 od 8. 30 do 12.30 hod probíhalo na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery 20,  
Ostrava – Hrabůvka obvodní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Smíšené soutěžící družstvo 
1. kategorie tvořili žáci 4. a 5. ročníku a obsadili 8. místo z 11 škol v této kategorii. Soutěžní 
disciplíny: testy z pravidel silničního provozu, první pomoc, jízda na dětském dopravním hřišti, 
jízda zručnosti.  
Naše škola celoročně spolupracuje s ostravskou Městskou policií, která připravuje besedy pro 
žáky 1. – 5. ročníku. Besedy jsou velmi zajímavé, potřebné a poučné.  
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Žáci 3. – 5. ročníku se pravidelně 2x ročně 
účastní výuky na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery, 
Ostrava – Hrabůvka. Dopravní výchova je 
součástí předmětů Člověk a svět, Tělesná 
výchova, Český jazyk a Pracovní činnosti. 
 
 
Matematické soutěže 
Klokánek (4.+5. ročník), Cvrček (2.+3. ročník) 
 
Finanční gramotnost 
Žáci 5. ročníku se prostřednictvím webových 
stránek ČNB účastnili projektu „Chráníme 
korunu“. 
 
Výtvarná výchova 
Žáci 4.ročníku zaslali své výkresy do soutěže Okno do kraje. 
Žáci celé školy malovali do soutěže Děti, pozor, červená. 
 

5.5.  Učební plán žáka 1. stupně     
 

 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

Český jazyk 9 9 9 8 8 

Cizí jazyk 1 1 2 3 3 

Člověk a Svět 2 2 3 3 4 

Matematika 4 4 4 5 5 

TV 2 3 3 2 2 

HV 1 1 1 1 1 

VV 0 0 0 2 2 

PČ 0 0 0 1 1 

Estetické činnosti 2 2 2 0 0 

Celkem 21 22 24 25 26 

 
5.6  Správní řízení 

 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 35 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 3 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka 3 0 
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5.7  Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 
 

Mateřská škola 
Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle ŠVP „ Od jara do zimy.“   
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a při všech situacích, se kterými se dítě 
v mateřské škole setkává v průběhu celého dne. 
Vytváříme elementární povědomí o okolním světě, jeho proměnách a zákonitostech, okolním 
dění, o vlivu člověka na přírodu a na život kolem.  
Podle potřeby zařazujeme děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně 
postižené.                                       
Mateřská škola pořádá kurz plavání, kurz lyžování a školu v přírodě – letos proběhla ve Staré Vsi 
u Rýmařova s programem „ Maxipes Fík.“  
 
Integrovaní žáci 
S vývojovými poruchami učení a chování:   1 žák 
Pro integrovaného žáka byl vypracován individuální vzdělávací plán, vypracovaný pedagogem 
naší MŠ dle pokynů speciálního pedagoga z SPC Ostrava-Zábřeh. S plánem byli seznámeni 
rodiče integrovaného žáka. Tomuto žáku byla poskytována individuální péče ve vzdělávání 
vyučujícím, který byl dostatečně seznámen s jeho diagnostikou a asistentem pedagoga. 
 
Prezentace školy 
Mateřská škola připravila projekty pro rodiče a širokou veřejnost, které se konaly v odpoledních i 
dopoledních hodinách (Podzimní tvoření v MŠ, Rozsvícení vánočního stromu, Den otevřených 
dveří a zápis do MŠ, Rozloučení s předškoláky). 
O životě v MŠ a všech pořádaných aktivitách informujeme v místním Floriánu. 
 
Přehled akcí a projektů v MŠ – školní rok 2012/2013 
 
  13.9.     Plavecký kurz ve Fryčovicích – 10 lekcí od 13.9 do 22.11. 
  19.9.      Focení v MŠ – vánoční motivy 
  26.9.      Divadlo Smíšek – pohádka „O kocourovi Čičinovi“ 
  5.10.      Vítání občánků – vystoupení dětí z MŠ s krátkým programem 
16.10.      Nemocnice pro medvídky – spolupráce se studenty lék fakulty 
24.10.      Tvořivé odpoledne s rodiči – „Podzimní dekorace“ 
30.10.      Halloweenský pochod Proskovicemi  
  1.10.      Návštěva dětí z MŠ – „Mach a 

Šebestová“ – 5.třída ZŠ 
  6.11.      Začátek projektu – „Těšíme se do 

školy“ – 2 setkání 
  4.12.      Zábavné dopoledne v ZŠ – Mikuláš 
  5.12.      Kouzelník v MŠ 
  5.12.      Rozsvícení vánočního stromu 
10.12.      Zdravá pětka – program na podporu 

zdraví, zdravá výživa 
13.12.      Vánoční program – 4. třída ZŠ 
17.12.      Vánoční besídka u stromečku, 

slavnostní oběd 
  14.1.      Lyžařský kurz  Bílá 14. - 17.1.2013 
  29.1.      Interbubak – předání loutkového divadla pro MŠ, TV Polar - nahrávka  
  12.3.      Návštěva Planetária v Ostravě – Porubě 
    8.4.      Škola v přírodě Stará Ves u Rýmařova 8. -12.4. 2013 
  17.4.      O ztraceném pejskovi – program pro děti připravili žáci 5.třídy ZŠ 
  18.4.      Dravci – ukázka práce s dravými ptáky 
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  23.4.      Divadlo Smíšek v MŠ – pohádka „O hloupém Honzovi“ 
  26.4.      Festival Poodří 
  30.4.      Pálení čarodějnic 
  14.5.      Besídka v MŠ ke Dni matek 
  21.5.      Návštěva Přírodovědného centra v Ostravě – Porubě 
  24.5.      Fotografování tříd 
  30.5.      MDD – hry, soutěže v MŠ, spolupráce s žáky z 5.třídy a zástupců ČSŽ 
  31.5.      Návštěva jízdárny ve Staré Bělé 
    4.6.      Návštěva hasičské zbrojnice v Ostravě – Zábřehu 
    5.6.      Loutkové divadlo v MŠ – 1. vystoupení Interbubak, pohádka „ Perníková chaloupka“ 

20.6. Rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 
   22.6.     Svatojánský oheň 
 
Základní škola 
Ve všech ročnících bylo vzděláváno podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do 
školy s úsměvem. Proti roku, kdy jsme podle tohoto programu začali učit, je ve škole viditelná 
změna v práci pedagogů. U některých můžeme sledovat změnu vycházející zejména z cíleného 
dalšího vzdělávání (kurz Kritického myšlení, činnostní učení). 
 
Naplňování ŠVP „ Do školy s úsměvem“ 
V tomto školním roce jsme nadále pokračovali v projektu  EU Peníze do škol a dokončili jsme 
sady digitálních učebních materiálů  pro oblast  finanční gramotnost ( 1.-5. ročník)  a  anglický 
jazyk (1.-5.roč.) .  Zaměřili jsme se na výstupy z oblasti finanční gramotnosti a  zařazovali je do 
výuky během celého školního roku.  
Nedílnou součástí našeho ŠVP  jsou také celoroční, dlouhodobé i krátkodobé projekty  a  školní 
akce ve spolupráci s jinými subjekty, do kterých se v tomto školním roce zapojili všichni 
pracovníci i žáci školy, spolupracovali jsme také s MŠ. 
Od 1. 9. 2013 nabývá účinnosti upravený RVP ZV, který zpřesňuje text nebo dopracovává či 
upravuje některá aktuální témata. Změny nabývají účinnosti pro všechny ročníky a zahrnují: 

1) Oborové změny -  zavádí se další cizí jazyk na 2. st. ZŠ v oblasti Matematika se úpravy 
týkají očekávaných výstupů a učiva pro 2. období (zavádí se učivo o zlomcích ve čtvrtém a 
pátém ročníku) 
2) Průřezové změny – povinná součást základního vzdělávání zahrnuje části : 
Dopravní výchova (DV) 
Finanční gramotnost  (FG) 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 
Korupce (2.st ZŠ) 
Obrana vlasti (2.st.ZŠ) 

 
Oborové změny – učivo o zlomcích máme v ŠVP zařazeno, proto nedochází k žádným úpravám. 
Průřezové změny – v oblasti FG využíváme vytvořené digitální učební materiály.  
Pro jednotlivé ročníky jsme zpracovali  témata Dopravní výchova a Ochrana člověka  za běžných 
rizik a mimořádných událostí  a zařadili je formou dodatku k ŠVP, který bude platný od 
1.9.2013.  

Projekty + spolupráce s MŠ - školní rok 2012/13 
 

 název termín odpov.  ZŠ odpov.  MŠ 
Září První den ve škole 3.9.2012 BH KT 
 Divadlo MŠ +1.roč 26.9. BH PP 
Říjen Halloween 30.10. (Út) LS DK 
 Tvořivá dílna v MŠ 

(Halloween) 
23.10. (Út) FG ZJ 

 Výrobky pro jarmark do 26.11. TU  
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Listopad Těšíme se do školy 6.11. (Út) 
20.11(27.11) Út 

ZL KT,DV 

 Vánoční jarmark 30.11. (pá) EP  
 Kurz bruslení  JV  
 Floriánek   JŠ  
Prosinec  Advent  1.12.-21.12. BH  
 Rozsvícení ván. stromku u 

MŠ, Mikuláš 
6.12.  KT 

Leden Zápis do 1.roč. 15.1.2013 ZL KT,DV 
Únor Zdravíčko  JŠ  
 Floriánek  JŠ  
Březen Škola v přírodě-zimní  4.-8.3.2013 JV  
 Hrdinové 11.-21.3. ZL  
Duben Ekoprojekt- dravci 

Záchranná stanice 
Bartošovice 

18.4. 
 
2.5. 

FG  

 FPFL 26.-27.4. EP  
Květen Dny Evropy  JV  
 Škola v přírodě - letní 10.-14.6.2013 ZL  
 Floriánek  JŠ  
 Informační schůzka pro 

budoucí prvňáčky 
20.6. EP, JV DK 

Červen Den dětí 30.5. ŠD, 5.roč JV, PP 
 Rozloučení s páťáky 21.-22.6. JV - 
 Svatojánský oheň 22.6. JŠ,BH předškoláci 
  
Redakční rada, školní časopis 
Pracovala také redakční žákovská rada, která připravovala vydávání školního časopisu Floriánek. 
Zpravidla vychází 3x ročně, někdy vydáváme navíc speciální číslo v rámci školního projektu. 
Redakční rada pracovala pod vedením paní učitelky Švardalové.  
Floriánek přináší informace o projektech, zábavu i poučení. Redakční rada má 11 členů a schází 
se 2x měsíčně. Podílí se na obsahu každého čísla časopisu, navrhuje témata, vyjadřuje se 
k připomínkám žáků, vybírá literární příspěvky a poskytuje zpětnou vazbu a podrobnější 
informace ostatním žákům ve třídě. 
 
Spolupráce s MŠ 
Na vysoké úrovni fungovala spolupráce základní školy se školou mateřskou – pořádání 
společných akcí, projektů. Podařil se prohloubit projekt Těšíme se do školy pro rodiče a 
předškoláky. Na metodickém sdružení základní školy rovněž učitelky MŠ informují o 
připravenosti dětí na vstup do 1. třídy. 
 
Metodické sdružení 
Ve školním roce 2012/13 pracovalo metodické sdružení pod vedením Jany Vahalíkové. 
Pravidelně jednou do měsíce se scházeli všichni vyučující, pozván byl i vychovatel ŠD a učitelky 
MŠ. Svou práci jsme především zaměřili na úspěšné naplnění všech výstupů projektu Peníze EU 
do škol, a to jak v oblasti DVPP, vytváření inovativních výukových materiálů, tak i v počtu 
navýšených odučených hodin v Aj 3. a 5. ročníku, ICT v 5. ročníku. Své úsilí jsme také zaměřili 
na spolupráci s MŠ, která se nadále prohloubila a zkvalitnila. Nově jsme úspěšně přidali pomoc 
žáků 5. ročníku s organizací Dne dětí v MŠ. 
Rozšířili jsme spolupráci s dalšími základními školami. Proběhla příjemně pozitivní schůzka se 
spádovou  ZŠ Stará Bělá a ZŠ Nová Bělá. Na zkušenou některé pracovnice vyjely do ZŠ 
v Příboře (ukázka práce s tablety) a do Darkoviček (ukázky výuky matematiky podle profesora 
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Hejného). Naopak my jsme připravili náslechové hodiny s využitím metod RWCT a IWB pro 
pedagogické pracovníky ze ZŠ v Krmelíně.  
 
Prezentace školy 
Máme školní web, prostřednictvím kterého pravidelně informujeme o dění ve škole. Vydáváme 
také školní bulletin, který je rodičům předáván u příležitosti zápisu do 1. třídy. 
K prezentaci činnosti školy na veřejnosti slouží především projekty pořádané v odpoledních 
hodinách nejen pro žáky školy, ale hlavně pro širokou veřejnost (Halloween, Vánoční jarmark, 
Těšíme se do školy, Slavnostní pasování prvňáčků na žáky proskovické školy, Slavnostní 
rozloučení s žáky 5. ročníku, ukázkové hodiny pro veřejnost, Svatojánský oheň a další). 
Ve škole se každoročně uskutečňuje úvodní část Festivalu Poodří Františka Lýska. Zahájení se 
účastní významní představitelé města i kraje. Škola se prezentuje v místním tisku (Florián). 
  
Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů 
Ve funkci metodika prevence pracovala i v tomto školním roce Jana Vahalíková. Během 
školního roku byly metodikem i ostatními pedagogy řešeny pouze nevýznamné přestupky – 
schovávání věcí, náznaky počínající možné šikany. Ke konci školního roku jsme však 
zaznamenali několik případů nestandardního chování mezi chlapci a děvčaty v 5. ročníku 
(osahávání na intimních horních partiích žákyně) a žáka 3. ročníku (pokus o focení mobilem 
intimních partií spolužáků). Toto bylo řešeno domluvou během rozhovoru s žáky a oznámeno i 
rodičům dotyčných žáků. Škola tradičně spolupracuje s organizací Renarkon – program 
specifické prevence Buď OK pro všechny třídy, Městskou policií v Ostravě (dohled na akcích 
pro děti a veřejnost), s oddílem Prevence  - besedy, s PPP v Ostravě – Zábřehu a dalšími 
subjekty. Pro posílení příznivého školního klimatu jsme opět pořádali kurz bruslení a školu 
v přírodě – v letošním roce dvě – zimní v termínu  4. 3. - 8. 3.2013(Staré Město pod Sněžníkem) 
a letní v termínu 10. 6. – 14. 6. 2013(Kunčice pod Ondřejníkem); pro žáky je v odpoledních 
hodinách určena široká nabídka zájmových kroužků; zúčastnili jsme se mnoha sportovních, 
přírodovědných a kulturních akcí. 
 
Škola v přírodě  4 . - 8. 3. 2013, chata Uničovka, Staré Město pod Sněžníkem 
Školy v přírodě se zúčastnilo celkem 29 
žáků 1.- 5. ročníku a 4 dospělé osoby. 
Hlavní program byl zaměřen na posílení 
organismu, osvojení si základů lyžování 
a zdokonalování lyžařských dovedností.   
Žáci byli rozděleni do tří skupin podle 
úrovně lyžování- začátečníci, mírně 
pokročilí a pokročilí. Kurz probíhal 
dopoledne i odpoledne na nedalekém 
lyžařském svahu, kam byli žáci 
převáženi skibusem. Začátečníci měli 
k dispozici dětský vlek, pokročilí lyžaři 
využívali pomu nebo sedačkovou 
lanovku. Večerní program patřil 
společenským hrám a zábavě.  
 Příznivé počasí i přírodní podmínky umožnili všem účastníkům úspěšné zvládnutí kurzu, 
největší pokrok byl zaznamenán zejména u začátečníků.  
Během pobytu nebyl zaznamenán žádný úraz nebo onemocnění, celý kurz hodnotili všichni 
účastníci i rodiče žáků kladně.    
    
Škola v přírodě  10. - 14. 6. 2013, penzion Krkoška, Kunčice pod Ondřejníkem 
Školy v přírodě se zúčastnilo celkem76 žáků 1. - 5. ročníku a 8 dospělých osob.  
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Aktivity žáků byly zaměřeny především na rozvoj tělesné zdatnosti- hry v přírodě, sportovní 
činnosti, orientace v přírodním terénu , chůze na delší vzdálenost. 
Blízké okolí poskytovalo mnoho možností pro turistické výlety i dostatečné sportovní vyžití 
přímo v areálu. V případě nepříznivého počasí sloužila k činnostem a hrám klubovna 
s posezením, prostorná jídelna nebo krytá hala.  

Mladší žáci navštívili v okolí dřevěný kostel sv. Prokopa a sv. Barbory a v místní ZŠ shlédli 
expozici výtvarných děl v Galerii K Svolinského. Žáci 4.-5. ročníku vystoupali na nedaleký 
vrchol Skalka, zúčastnili se výstupu na Lysou horu  a vyzkoušeli svou sílu a zdatnost v lanovém 
centru Tarzanie. Zábavu si všichni užívali při společných hrách, na diskotéce nebo u táboráku.  
Celý pobyt hodnotili žáci i ostatní účastníci velmi kladně. 
 
Environmentální výchova 
Začleňování environmentální výchovy do všech vzdělávacích oblastí se nám úspěšně daří plnit 
po celý rok.  
Druhým rokem jsme zapojeni do sběrové soutěže Zelený strom.  
Nasbírali jsme 14 460 kg a skončili jsme na 16. místě v celém Moravskoslezském kraji.  
V přepočtu na jednoho žáka – 150,63 kg, jsme se umístili na 3. místě.  
A nejlepší sběrači ve sběru papíru: 
                      

1. Komendová Melánie z 2. roč. 2 364 kg 
2. Pustková Karolína z 1. roč. 821 kg 
3. Vašíček Tomáš z 5. roč. 793 kg 

 
V soutěži Recyklohraní sbíráme drobná elektro zařízení a prošlé baterky.  
Nasbírali jsme 9 boxů s bateriemi a 2x velký kontejner s drobným elektro zařízením.  
Získali jsme 5 138 bodů, které jsme vyměnili za stolní fotbal a soubor her Prehistoric do školní 
družiny. 
Nejlepší sběrači v elektro a baterií: 
         

1. Tomisová  Gabriela ze 4. roč. 5 403 ks 
2. Borovec Tomáš z 2. roč. 4 046 ks 
3. Pustková Kateřina ze 4. roč. 1428 ks 

 
Další akce mimo sběrové aktivity: Dravci – ukázky sokolnictví, návštěva záchranné stanice 
v Bartošovicích, Pramen vody (4. roč.) - vědomostní a dovednostní soutěž Ovaku, ekoprojekt – 
Já strom (3. roč.) 
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6.  Úrazy žáků 
 

Počet záznamů v knize úrazů 2 
Počet odeslaných záznamů o úrazech žáků 1 

 
6.1 Vyhodnocení úrazů 
 

Došlo k jednomu drobnému a jednomu závažnějšímu úrazu, který bylo nutno odškodnit. Jelikož 
má škola sjednané pojištění, hradili jsme pouze spoluúčast, která činí 1 000,-Kč. 
 
 

7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: 
 

7.1.1.  Zájmové vzdělávání 
 
7.1.2.  Školní družina 

 
Školní družina je přístupná pro všechny žáky školy. Poplatek je stanoven na 90 Kč/měsíc. Ranní 
družina je otevřena od 6:30, odpolední od 11:40 do 16:10. 
Ve školní družině projevila většina dětí zájem o kreativní a sportovní činnost, proto byly aktivity 
přizpůsobeny potřebám dětí. Program školní družiny navazuje na učivo 1. stupně, především na 
předměty Člověk a svět, výtvarná výchova, estetické činnosti, pracovní činnosti a tělesná 
výchova. Vychovatelé vytvářeli projekty k jednotlivým ročním obdobím, různým výročím a 
svátkům. Úzce spolupracují s třídními učiteli, účastní se pobytových akcí školy.  
Družina během roku využívala multifunkční hřiště, školní zahradu i tělocvičnu. 
 

7.2. Kroužky 
 
V doplňkové činnosti 
nabízíme dětem a 
rodičům kroužky a 
jiné volnočasové 
aktivity, které dětem 
umožňují smysluplně 
prožít volný čas. 
Cílem práce s dětmi, 
žáky naší školy, ale 
i z okolí, je nenechat 
je toulat po ulicích, 
poskytnout zázemí, ve 
kterém tráví aktivně 
svůj volný čas pod 
odborným vedením a 
rozvíjejí své 
dovednosti a 
schopnosti. 
V kroužcích mají 
možnost dotvářet svou osobnost, usměrňovat vhodným způsobem svůj temperament. 
Cena kroužků zahrnuje hodinovou mzdu lektora, energie, služby (úklid, opotřebení didaktické 
techniky), a případně i další materiál. Platby jsou vybírány 2x ročně, v září a lednu. 
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Zájmové kroužky pořádané ZŠ:   Zájmové kroužky pořádané MŠ: 
 
Název                Název____________ 
Sportovní       Veselé pískání 
Keramika (2)       Kouzlení s hlínou (2) 
Mladý objevitel      Nezbedné notičky 
Klub plastikových modelářů 
Zumbatomic 
Minivolejbal (2) 
Jehla, háček, jehlice 
Výtvarníček  (2) 
 
Kromě zájmových kroužků ve škole jsou žáci zapojeni do dalších zájmových oddílů a činností i 
mimo školu. 
 
 

8. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy 
 

Mateřská škola 
Pomoc rodičů na podzim a na jaře při úklidu školní zahrady. Společná tvořivá odpoledne 
v mateřské škole-podzim, zima, jaro. Besídka ke dni matek 
Mateřská škole úzce spolupracuje se ZO ČSŽ v Proskovicích. Připravuje s dětmi pro ně 
vystoupení k MDŽ, Dni matek. Členky organizace na oplátku pro děti připravují odměny ke Dni 
dětí, na Mikuláše, na rozloučení s předškoláky. 
Mateřská škola také spolupracuje s Městskou policií. 2x ročně proběhnou besedy v mateřské 
škole, děti navštíví jízdárnu ve Staré Bělé. 
 
Základní škola 
Při škole pracuje školská rada a rodiče žáků školy mají své rodičovské sdružení.  
Stejně jako v dřívějších letech škola velmi úzce spolupracovala se SRPŠ při ZŠ. Ve spolupráci 
s tímto sdružením jsou organizovány akce především v odpoledních hodinách.  
Pětkrát za rok proběhla tradiční setkání s rodiči zabývající se prospěchem a chováním žáků. 
Ukazuje se, že nejefektivnější jsou jednání, kterých se účastní 
učitel, rodič i žák. K dokumentování žákových pokroků se 
používá mimo jiné i jeho portfolio. I nadále se rozvíjela 
spolupráce s SDH, ZO ČSŽ a T.J. Sokol Ostrava-Proskovice, 
Mob Proskovice a Sdružení FPFL.  
Sponzorujeme již  šestým rokem africkou dívku jménem 
Aicha Diaby, která je z Nové Guiney, v rámci projektu 
adopce afrických dětí na dálku (školné, školní pomůcky, 
školní uniforma). Na sponzoring si žáci školy vydělali 
sběrem starého papíru. 
V rámci komunitního programu zajišťujeme také komerční 
využívání prostor školy ke krátkodobým i dlouhodobým 
pronájmům. Nejvíce je využívána tělocvična. Nájem za 
prostory se stává příjmem doplňkové činnosti školy, stejně 
jako prodej obědů cizím strávníkům. 
 
Účast školy na životě v obci 
Škola si plně uvědomuje nezbytnost toho, aby nebyla 
uzavřena sama do sebe, aby byla otevřená všem formám 
spolupráce s rodiči, zřizovatelem, ostatními složkami v obci 
a okolí a všem, kteří o spolupráci mají zájem a mohou 
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přinášet do činnosti školy nové užitečné poznatky a impulzy. 
- Účast žáků na slavnostním vítání občánků 
- Vánoční jarmark pořádaný městským obvodem ve spolupráci se ZO ČSŽ 
- Halloween 
- Velikonoční tvořivé dílny pro veřejnost 
- Maškarní karneval  
- Pasování prvňáčků na žáky školy 
- Slavnostní rozloučení s žáky školy 
- Příspěvky žáků a učitelů do obecního zpravodaje Florián 
- Vystoupení sboru Proskovjáček na akcích obce 
- Svatojánský oheň-vystoupení pro veřejnost 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 
 

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. 
 
 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

EU peníze školám 
K 1. 3. 2011 byla schválena naše žádost S jazyky do světa o prostředky z projektu Investice do 
rozvoje vzdělávání (EU peníze školám) ve výši 704 129 Kč. Tento projekt bude ukončen v srpnu 
2013. Byly splněny všechny výstupy a vyčerpány všechny nám přidělené finanční prostředky.  
Proběhla finalizace projektu, kompletace dokumentace, zajištění udržitelnosti a projekt bude 
ukončen po schválení závěrečná monitorovací zprávy, která bude zaslána v září 2013. 
 
Projekt eTwinning 
V pořadí již třetí etwinningový projekt naší školy nesl název  Let´s know more. Spolupracovali 
na něm žáci 5. ročníku pod vedením p. uč. Jany Vahalíkové a žáci 6. ročníku polské základní 
školy v Gorze Ropczyckiej pod vedením p. uč. Olgy Rožanské. Prostřednictvím chatu, prezentací 
MS Power Point a dalších nástrojů se v průběhu školního roku dozvěděli více o našich třídách, 
školách, obcích a státech. V dubnu žáci ve všech třídách sepsali otázky o Polsku, které je 
zajímaly. Ty jsme odeslali polské škole a čekali jsme, až nám pošlou odpovědi. Žáci polské 
základní školy v Górze Ropczyckiej je zpracovali do prezentace. Žáci naší školy na oplátku 
taktéž zpracovali prezentaci, v níž odpověděli na otázky, které se týkaly České republiky. V 
květnu si žáci 5. ročníku pod vedením paní učitelky Jany Vahalíkové připravili program o 
Polsku. Spolužákům pověděli mnoho zajímavých informací o této zemi. Aby se ujistili, že 
spolužáci byli pozornými posluchači, předložili jim úkoly a křížovku k řešení. Všichni si také 
mohli prohlédnout výstavku o Polsku, která se konala tento den ve škole. 
 
 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 
V tomto školním roce jsme žádali o dotaci Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy  
v projektu Partnerství škol Comenius s názvem Raconte moi une historire: littérature, culture, 
pedagogie/Tell me a store:litterature, culture, teaching. Žádost nebyla schválena pro nedostatek 
finančních prostředků v rozpočtu přiděleném české Národní agentuře komisí ve výzvě 2013. 
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12. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Výbor základní organizace spolupracoval s vedením základní školy. Odborová organizace byla 
předem informována o důležitých záměrech a rozhodnutích školy. Jednání obou partnerů byla 
korektní a vždy došlo ke shodě názorů. 
U příležitosti Dne učitelů, kterého se zúčastnili jak členové, tak i nečlenové odborové 
organizace, proběhly v základní organizaci volby do nového výboru ZO. Bylo to z důvodu 
odchodu stávající předsedkyně Blanky Hrachovinové do starobního důchodu. Většinou hlasu 
byla do výboru zvolena Zuzana Juřicová, která převezme funkci předsedy ZO od 1. 7. 2013. 
 
 
 13. Významné stavební akce 
 
Byla provedena oprava atiky na budově základní školy. 
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14. Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2012-31.12.2012 v Kč 
 
Celkové příjmy:    rozpočet:  8 541 900        skutečnost:   8 536 279,00 
Celkové výdaje:    rozpočet:  8 541 900        skutečnost:   8 532 943,75 
Hospodářský výsledek:                                                              3 335,25 
 
Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 
Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 6 630 000 
Kč. Dotace byly zcela vyčerpány. 
Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 
Platy                     4 842 000                      4 842 000 
Odvody SP           1 211 300                      1 211 248 
Odvody ZP              437 000                         437 093  
Příděl do FKSP         48 600                           48 604 
OPPP                         15 000                           15 000 
Náhrada mzdy           18 500                           18 432 
ONIV                        57 600              
                    - učebnice                                      6 770 
                    - školení                                         2 780 
                    - učební pomůcky                        25 426 
                    - ochranné pomůcky                      1 821 
                    - pojištění Kooperativa                20 826 
Celkem                6 630 000                       6 630 000 
 
 
Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 
Celkový příspěvek na provoz byl schválen 816 000 Kč na rok 2012. 
Příjmy: rozpočet:  1 911 900                      Skutečnost:  1 906 279 
      - příspěvek zřizovatele                         816 000,00 
      - příspěvek na plavání                           39 900,00 
      - příspěvek – časopis,modelář                 2 000,00 
      - stravné                                               644 333,00 
      - školné                                                180 520,00 
      - úroky                                                   12 600,00 
      - převody fondů                                      61 982,00 
      - ostatní výnosy, sběr                                  965,00 
      - příspěvek ŠVP                                   117 979,00 
      - zúčtování FO                                        30 000,00    
       P ř í j m y  c e l k e m                       1 906 279,00 
Výdaje: rozpočet  1 911 900                      Skutečnost:  1 902 943,75 
 
Hospodářský výsledek z prostředků obce je 3 335,25 Kč. 
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Výdaje podle povahy: 
Materiálové výdaje: rozpočet  874 400               skutečnost: 868 398,92 
- potraviny                                   644 323,58 
- majetek nad 3000                        67 157,00 
- majetek od 500 – 2999 Kč          33 309,00-z daru 3103,00 
- knihy, mat. do vyučování, tisk    24 335,73 
- kancelářské potřeby                     35 138,90 
- materiál na údržbu                       17 311,00 
- čistící prostředky                           8 887,20 
- spotřební mat. ostatní                  23 337,51 
- materiál do ŠJ                                   708,00 
- OOPP                                             2 090,00 
- modelář                                          4 601,00 
- materiál – dar                                 3 684,00 
- hračky od 500-2999-dar                 3 516,00 
 
Údržba a opravy: rozpočet   60 000                    skutečnost:     59 992,80  
  
Reprezentace: rozpočet     1 000                          skutečnost:       1 135,00 
Cestovné:                            1 000                          skutečnost:          757,00 
 
Spotřeba energie:   rozpočet:  391 000                skutečnost:  389 652,87 
- elektrická energie      160 816,88 
- plyn                           213 096,67 
- voda                            15 739,32 
Došlo k poklesu energií oproti roku 2011 z důvodu opravného vyúčtování za rok 2011. 
 
Služby:          rozpočet:     510 300                        skutečnost:  508 787,76 
- služby pošt, spotřeba cenin         1 454,00 
- služby telekomunikací              37 551,96 
- nepovinný plavecký výcvik      39 900,00 
- účetnictví a mzdy                    102 200,00 
- revize, servisní služby               66 820,00 
- likvidace odpadu                       13 725,00 
- školení,ostatní služby                19 341,00 
- praní, čištění                              52 468,80 
- programy z daru                        47 160,00 
- ŠVP                                         117 979,00 
- nájem                                              501,00 
- služby peněžních ústavů             9 687,00 
 
Mzdové náklady:     rozpočet:  47 200                 skutečnost:   47 223,00 
- mzda+odvody FO                40 563,00 
- OPPP                                      6 660,00 
 
Jiné náklady:   rozpočet:   27 000                         skutečnost:   26 996,40 
- ostatní pojištění                5 640,40 
- ostatní náklady                 1 340,00 
- technické zhodnocení     20 016,00 
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Účelová dotace – šablony 
Příjmy:    rozpočet:  448 000                               skutečnost:  447 425 
Výdaje:   rozpočet:  448 000                               skutečnost:  447 425 
- příjmy jsou účtovány dohadnou položkou ve výši skutečných nákladů, dotace  
  bude vyúčtována 2013 
 
Doplňková činnost 
Příjmy:    rozpočet:  535 000                          skutečnost:  533 985 
Výdaje:   rozpočet:  535 000                          skutečnost:  487 498 
- kroužky                                       10 333,00 
- potraviny                                   120 058,00 
- OPPP                                         112 605,00 
- mzdy                                          113 042,00 
- náhrady mezd                                3 221,00 
- odvody                                        45 951,00 
- FKSP+Kooperativa                      1 599,00 
- plyn                                             26 228,00 
- vodné                                            8 418,00 
- elektrická energie                        29 746,00 
- čistící prostředky                           2 438,00 
- účetnictví a mzdy                        13 200,00 
 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 46 487,00 Kč.   
 
Stav a pohyb fondů v roce 2012 
 
401/902 – Fond oběžných aktiv  PS  6 005,16  
                                                    KS  6 005,16 
 
411 – Fond odměn             PS   37 000,00 
                                               + 18 000,00   přidělení z HV 2011 
                                                -  30 000,00  čerpání  
                                           KS   25 000,00 
 
412 – FKSP                 PS   18 915,49    
                                        +  50 135,00    základní příděl do fondu 
                                          - 20 590,00    příspěvek na stravování 
                                          -   3 000,00    peněžní dar 
                                          -  4 007,00     nepeněžní dar 
                                          - 17 364,00    ostatní čerpání       
                                          -   5 940,00    sport, kultura, TV 
                                     KS  18 149,49 
 
414 – rezervní fond      PS 157 157,51 
413                                +     43 985,44    schválený hospodářský výsledek 2011 
                                       +    37 000,00    dary 
                                        -    61 982,00    čerpání darů 
                                     KS 176 160,95 
Závěr: 
§ 7 odst. 3 – organizace použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ni nenastává žádná skutečnost, která by ji 
omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 


