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Mgr. Eva Paličková 
 
 
 
 
Předkladatel: ........................................... 
 Mgr. Eva Paličková 
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 …………………………… 
 Mgr. Eva Paličková 
 ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Zpráva byla projednána se školskou radou 23.9.2014 s tímto závěrem: 
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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 65 
Základní škola 102 492 98 100 
Školní družina 120100746 70 
Školní jídelna MŠ 174101881 200 
Školní jídelna-výdejna ZŠ 174101872 115 

 
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 3 65 21,67 10,83 
1. stupeň ZŠ 5 97 19,4 16,17 
Školní družina 3 66 22 22 
Školní jídelna MŠ x 50 x x 
Školní jídelna-výdejna ZŠ x 115 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 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Počet žáků 65 76 89 94 94 95 96 97 

 
 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 
Předpoklad 
2014/2015 

100 5 20 

 
 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 
 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 
2013/2014 65 3 21,67 
předpoklad 
2014/2015 

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 
2013/2014 66 3 22 

Předpoklad 13/14 70 3 23,33 
 
Komentář: 
Celkový počet žáků na konci školního roku byl 97 (50 chlapců, 47 dívek) a vyučovali se v pěti 
třídách. 
Školu navštěvovalo 36 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostravy. 
Do první třídy bylo přijato 17 žáků, do vyšších ročníků byly během roku přijaty 2 žákyně. Na 
víceletá gymnázia odešlo 7 žáků, 13 přešlo po páté třídě do ZŠ Stará Bělá. 
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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 Vyhovující-zakoupeny i-učebnice do 1. r. M, 
Čj, ČaS, 4. a 5.r.Čj, ČaS 

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 97 
Počet pedagogických pracovníků 6 
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách-notebooky 21 
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 

Počet pracovních stanic celkem 34 
 

Pracovní stanice MŠ 
 

 

Počet dětí 65 
Počet pedagogických pracovníků 5 
Pracovní stanice pro práci dětí 1 
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 
výuku a k jeho vzdělávání 

2 

  

Prezentační a grafická technika ZŠ 
 

 

Datový projektor 3 
Interaktivní datový projektor 1 
Dotyková tabule 3 
Tiskárny 5 
Z toho kopírovací stroj 2 
Digitální fotoaparát 1 
Vizualizér 2 
Diktafon 1 
Kamera 1 



Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2013/2014                strana 7 z počtu 30 

 1.12 Komentář 
 
1.12.1 Materiální podmínky v ZŠ 
 
Základní škola je škola pouze s prvním stupněm, která ve školním roce 2013/2014 poskytovala 
základní vzdělání 97 žákům v 1. - 5. postupném ročníku. Výuka probíhala v šesti třídách, pěti 
kmenových a jedné multifunkční. V multifunkční učebně se vyučoval Aj a ICT, 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 jsou nyní tři interaktivní tabule, jeden interaktivní dataprojektor, jeden datový projektor 
a plátno z roku 2004. Internet není ve dvou kmenových třídách. Problém činí připojení k serveru 
z těchto tříd. Na serveru jsou umístěny výukové programy a interaktivní učebnice. Síla signálu 
z wifi je nedostatečná k bezproblémovému spuštění těchto programů. Bude nutno v dalším 
školním roce vyřešit. 
O prázdninách v roce 2012 byly ve škole vytvořeny podmínky pro navýšení kapacity mateřské 
školy. Kapacita byla navýšena z 50 na 65 dětí. Jelikož v budově mateřské školy není vhodný 
prostor (rekonstrukce bývalé prádelny by byla finančně náročná), škola uvolnila místnost školní 
družiny. Tato byla nově vymalována a upravena pro potřeby předškolních dětí. Dle hygienických 
požadavků a norem se navýšil počet umyvadel o 2. Zakoupili jsme šatnové bloky a boxy na 
toaletní potřeby. Výdejna stravy byla vybavena potřebným nádobím.  
Nechali jsme vymalovat třídy ve 2.NP. Do jedné této kmenové třídy jsme přemístili oddělení 
školní družiny. Tuto třídu jsme vybavili novým nábytkem tak, aby byly uspokojeny potřeby pro 
vyučování i odpolední zájmovou činnost. 
Do výdejny stravy jsme dále zakoupili prosklené chladící zařízení, kde jsou uchovávány mléčné 
výrobky a mléko z projektu Školní mléko. Začali jsme provozovat školní bufet, kde prodáváme 
dotované i nedotované mléčné výrobky a pečivo žákům školy. 
Z darů SRPŠ jsme začali pořizovat vnitřně provázané učebnice nakladatelství Fraus (1. ročník M 
– pracovní sešity - 1. a 2. díl, Čj – Živá abeceda, Slabikář). Ve výuce jsou využívány také jejich 
elektronické interaktivní verze. V příštím roce budeme pokračovat. Plánujeme dokoupit do 1. 
ročníku ještě pracovní sešit do předmětu Člověk a svět, matematiku do 2. ročníku. 
 
1.12.2 Materiální podmínky v MŠ 
 
      V budově mateřské školy jsou dvě heterogenní třídy pro 25 žáků. Třídy jsou rozděleny na 
pracovní část a hernu. V pracovní části jsou výškově stavitelné stoly a židle dle ergonomických 
potřeb dětí. Podlaha herny je pokryta kobercem a slouží k dětským hrám a k odpočinku. Nábytek 
tvoří sestava otevřených polic pro jednoduchý a přehledný výběr hraček dětmi. V každé herně je 
klavír, televize a Hi-fi sestava.  Hračky jsou průběžně doplňovány tak, aby rozvíjely dětskou 
fantazii, slovní zásobu, jemnou i hrubou motoriku – labyrinty, mozaiky, různé druhy a velikosti 
kostek, stavebnice, autodráha, vláčkodráha, kinetický písek a jiné. V šatně 1. třídy jsou nové 
šatnové bloky.  
      K výuce mají učitelky možnost vybírat z nových didaktických pomůcek pro rozvoj řeči a 
logického myšlení   Logoco Piccolo, Luk, bambino Piccolo, Jazyk a řeč – soubor k rozvoji řeči a 
slovní zásoby, počítač pro děti KidSmart, který seznamuje se základy matematiky a logiky, 
pomáhá k určování času a prostorové představivosti, přibližuje přirozenou formou zákonitosti 
přírody a s výukovými programy Dětský koutek. Děti pracují na počítači ve dvojicích / trojicích 
max. 15 minut. Nezanedbatelná je také samotná práce na počítači pro rozvoj počítačové 
gramotnosti dětí v MŠ, návyk soustředěnosti, společné řešení problémů, trpělivosti, dokončení 
práce.  
      Pro potřeby pedagogů slouží nově vybavená šatna, k práci využívají 3 notebooky, laserovou 
tiskárnu a kopírku formátu  A3. Kanceláře vedoucí učitelky a vedoucí školní jídelny jsou nově 
vybaveny nábytkem a podlahovou krytinou. 
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       Na školní zahradě jsou dvě pískoviště, lezecká stěna, kladinka, pohyblivý chodník, velká 
průlezka, a skluzavka. Všechny hrací prvky slouží k rozvoji motoriky, rovnováhy, koordinace u 
dětí, stejně tak i odrážedla, koloběžky a trojkolky.  Dřevěný domeček se stolem a lavičkami 
využíváme k manipulačním činnostem, kreslení a v létě i ke svačince.  
 

 
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 22 20,556 
Počet učitelů ZŠ 6 6,000 
Počet vychovatelů ŠD 3 1,761 
Počet učitelek MŠ + AP 6 5,232 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 2,118 
Počet správních zaměstnanců MŠ 1 1,000 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 4,375 

Komentář:  
Vychovatelka ŠD pracovala zároveň jako asistentka pedagoga v MŠ. Vychovatel pracoval 
zároveň jako údržbář. Takže fyzických osob bylo skutečně 22. 

 
 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 29 VŠ 1. stupeň 23 let 
učitelka ZŠ 1,0 17 VŠ 1. stupeň 1 rok 
učitelka ZŠ 1,0 26 VŠ 1. stupeň 13 let 
učitelka ZŠ 1,0 13 VŠ vychovatelství 5 let 
učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ 1. stupeň 17 let 
učitelka ZŠ 1,0 11 VŠ 1. stupeň 11 let 
vedoucí učitelka MŠ 1,0 34 SŠ SPgŠ 9 let 
učitelka MŠ 1,0 26 SŠ SPgŠ 6 let 
učitelka MŠ 1,0 23 VŠ Spec. ped. pro MŠ 14 let 
učitelka MŠ      1,0 23 SŠ SPgŠ 3 roky 
učitelka MŠ 0,732 24 SŠ SPgŠ 1 rok 

vychovatelka 0,75 2 SŠ gymnázium 2 roky 

asistentka pedagoga  0,50 2 SŠ gymnázium 2 roky 
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vychovatel 0,58 19 VŠ 
učitelství všeobecně 

vzdělávacích 
předmětů 

3 roky 

vychovatelka 0,431 1 VŠ 1.stupeň 1 rok 
 

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 66,67   

  
 

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 6 0 6 0 0 0 0 1 13 

 
 

3.5. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Ve školním roce pracovalo ve škole 14 pedagogických pracovníků, z toho 5 v mateřské škole, 6 
v základní škole (včetně ředitelky školy), 3 vychovatelé. Všichni vychovatelé pracovali na 
zkrácený úvazek, stejně tak jedna učitelka v mateřské škole. Jedna vychovatelka zároveň 
vykonávala funkci asistenta pedagoga u dítěte v mateřské škole. Tato pracuje ve škole jako 
zástup za mateřskou dovolenou.  Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný.  V září odešla do 
důchodu učitelka ZŠ. Na její místo byla přijata nová kvalifikovaná síla. Z důvodu rozšíření 
kapacity MŠ byla dále přijata kvalifikovaná učitelka na zkrácený úvazek. Zájem o školní družinu 
stále roste. Přihlášeno bylo 66 žáků, museli jsme otevřít třetí oddělení.  Na nově vytvořené místo 
vychovatelky byla přijata studentka posledního ročníku PdF Ostravské univerzity. Opět se 
jednalo o zkrácený úvazek. Všichni noví zaměstnanci byli přijati na dobu určitou. Na konci 
června byla učitelce ZŠ změněna smlouva na dobu neurčitou, učitelce MŠ prodloužena smlouva 
o další rok a s vychovatelkou rozvázán pracovní poměr dohodou (nastoupila na jinou školu na 
plný úvazek).  
Ve škole je velmi vysoké zastoupení žen. Pracuje tu jen jeden muž, a to na pozici vychovatel ŠD.  
Věkový průměr všech pedagogických pracovníků je 44 let, v MŠ 48 let, v ZŠ 46 let a v ŠD 33 
let. Věkové složení pedagogického sboru odpovídá republikovému průměru.  
Personální zabezpečení je dostačující. Ke spokojenosti rodičů velmi významně přispívá i činnost 
všech tří oddělení školní družiny.  Stále pokračuje postupný nárůst počtu žáků navštěvujících 
školní družinu. 
Ředitelka školy je ve funkci od 1. 8. 2003. Od roku 2000 vykonává také funkci výchovné 
poradkyně.  Vedoucí učitelka MŠ pracuje ve škole od srpna 2005. Vedoucí pozice ve školní 
družině není zřízena. 
Anglický jazyk je ve škole vyučován od 1. ročníku. Týdně je učeno celkem 10 hodin. Výuku pěti 
hodin zajišťuje učitelka, která absolvovala specializační studium jazykového vzdělávání pro 
učitele 1. stupně ZŠ-jazyk anglický, pět hodin vyučuje učitelka, která je absolventkou kurzů 
DVPP na úrovni A2. Dále se v této oblasti vzdělává. 
Všichni pedagogičtí pracovníci měli na školní rok stanoven svůj pedagogický cíl (plán osobního 
pedagogického rozvoje), který si vytvářeli na základě osobních potřeb a v souladu 
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s dlouhodobým plánem rozvoje školy. Jejich plnění bylo na konci školního roku předmětem 
hodnotících rozhovorů s ředitelkou školy. V souladu s těmito plány se učitelé účastnili 
vzdělávacích aktivit. 
 

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 
 

Tak jako každoročně je kladen velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství vzdělávacích akcí. Pedagogové 
jsou o nich informováni a mají možnost si sami vybrat. Školení je plně hrazeno ze státního 
rozpočtu.  
Prioritními oblastmi DVPP je vzdělávání v oblasti jazykové, pedagogiky, osobnostní a sociální 
výchovy, moderních metod v didaktice a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační 
technikou. 
Nové pedagogické pracovnici ZŠ bylo umožněno vzdělávání v základním osmdesátihodinovém 
kurzu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, kterým prošly v minulosti její kolegyně. 
Pokračuje vzdělávání v matematice metodou profesora Milana Hejného (konference v Ostravě, 
týdenní letní škola na OU). 
Různých školení se účastnili i naši nepedagogičtí zaměstnanci, především referentka školy, 
vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka. Šlo zejména o semináře k uplatňování legislativních 
předpisů ve školské praxi, dálek trendům moderního vaření.  
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Přehled DVPP za školní rok 2013/2014 
 

Název akce Datum Akreditace 
Počet 
hodin Účastník 

Výtvarný projev a jeho souvislosti s 
osobností dítěte 13.5.2014 6188/2012-25-111 6 Jana Franczyková 

Rozvoj grafomotoriky dětí s odloženou 
školní docházkou a mladšího školního věku 19.2.2014 22 327/2011-25 4 Bc. Zuzana Juřicová 

Vzdělávací lídr 1.4.2014 38930/2011-25-855 16 Danuše Karasová 
Mateřské školy očima České školní 
inspekce 6.3.2014 28 279/2011-25-668 6 Danuše Karasová 

Občanskoprávní vztahy při řízení školy 11.3.2014 35 722/2012-25-201 6 Mgr. Eva Paličková 

Konference pro učitele 1.stupně 12.10.2013 49 418/2012-201-885 6 Mgr. Eva Paličková 
Hodnotící a motovační rozhovor-
profesionální nástroj manažera 2.6.2014 33936/2013-1-718 8 Mgr. Eva Paličková 

Pedagog body and mind 11.1.2014-
30.3.2014 20 708/2013-1-420 28 Mgr. Jana Švardalová 

Výukové programy pro první stupeň ZŠ 29.4.2014 28 579/2011-25-756 6 Mgr. Jana Švardalová 

Moderní škola 3.10.2013-
23.1.2014 33 968/2013-1-822 56 Mgr. Jana Švardalová 

Inspirujeme vas učebnicemi Fraus aneb Jak 
na moderní výuku 28.11.2013 Fraus 1,5 Mgr. Jana Švardalová 

Matematika jinak 5.11.2013 Fraus 6 Mgr. Jana Švardalová 

Konference pro učitele 1.stupně 12.10.2013 49 418/2012-201-885 6 Mgr. Jana Švardalová 

Abeceda a práce s čítankou 10.10.2013 2540/2013-201-144 4 Mgr. Jana Švardalová 

Videotrénink evaluace vzdělávání 17.10.2013 40 315/2012-201-731 7 Mgr. Jana Švardalová 
Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem 
školní docházky 

8.4., 
29.4.2014 49 414/2012-201-975 12 Mgr. Jana Švardalová 

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni 
ZŠ pro začátečníky 

1.7.2014-
4.7.2014 10569/2014-1-268 24 Mgr. Jana Švardalová 

Videotrénink evaluace vzdělávání 17.10.2013 40 315/2012-201-731 7 Mgr. Jana Vahalíková 
Specifické poruchy učení - důkladně a 
prakticky 

16.12.2013
-16.1.2014 2541/2013-201-67 40 Mgr. Kateřina Holaňová 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 7.11.2013 2540/2013-201-144 4 Mgr. Kateřina Holaňová 

Matematika jinak 5.11.2013 Fraus 6 Mgr. Kateřina Holaňová 

Konference pro učitele 1.stupně 12.10.2013 49 418/2012-201-885 6 Mgr. Kateřina Holaňová 

Abeceda a práce s čítankou 10.10.2013 2540/2013-201-144 4 Mgr. Kateřina Holaňová 
Moderní škola - Příprava k jazykovému 
certifikátu 

24.9.2013-
17.6.2014 33968/2013-1-822 80 Mgr. Kateřina Holaňová 

Specifické poruchy učení - důkladně a 
prakticky 

16.12.2013
-16.1.2014 2541/2013-201-67 40 Mgr. Libuše Smreková 

Geometrie z provázku a překládaného 
papíru 21.10.2013 33 936/2013-1-718 4 Mgr. Libuše Smreková 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a 
vlastivědy 15.10.2013 22 022/2013-1-508 4 Mgr. Libuše Smreková 

Násobilka x - krát jinak 22.10.2013 33 936/2013-1-718 4 Mgr. Libuše Smreková 

Poznejme Pinboard 23.10.2013 33 936/2013-1-718 4 Mgr. Libuše Smreková 

Konference pro učitele 1.stupně 12.10.2013 49 418/2012-201-885 6 Mgr. Libuše Smreková 
Letní škola profesora  Hejného na 1.stupni 
ZŠ pro začátečníky 

1.7.2014-
4.7.2014 10569/2014-1-268 24 Mgr. Libuše Smreková 

Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4.-
5.ročníku 

4.8.2014-
7.8.2014 27650/2012-25-586 24 Mgr. Libuše Smreková 

SOFT CLIL na 1.st.ZŠ - přirozená cesta 6.5.2014 33 936/2013-1-718 4 Mgr. Zdeňka Langová 

Videotrénink evaluace vzdělávání 17.10.2013 40 315/2012-201-731 7 Mgr. Zdeňka Langová 
REFRESH kurz anglického jazyka - vstupní 
úroveň A2 

8.10.2012-
2.6.2014 27309/2012-25-495 137 Mgr. Zdeňka Langová 
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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 0,3+0,7DČ 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 0,875 SOU 

 
 

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 2014/2015 

1 20 3 5 
 
Z počtu přijatých dětí má trvalé bydliště na území Proskovic 12 dětí, 5 ve Staré Bělé,                   
1 z Krmelína a 3 z městského obvodu Ostrava-Jih. 
 

4.1.1 Charakteristika zápisu do prvního ročníku 
 

Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis 
k povinné školní docházce proběhl 4. února 2014. Zápis probíhal-jak je již dlouholetou tradicí -
formou zábavných úkolů, které budoucí prvňáci plnili na několika stanovištích. Vlastnímu zápisu 
předcházela dvě setkání s rodiči a dětmi ve škole v listopadu 2013. Předškolákům se na setkáních 
věnovaly učitelky školy základní i mateřské. Rodiče ve stejné době získávali (většinou 
interaktivní formou) informace o školní zralosti, o našem školním vzdělávacím programu, o 
dalších nadstandardních akcích školy. Rodiče pracovali metodou RWCT při úkolu, jak si 
představují dobrou školu. Tím si také vyzkoušeli jednu z metod práce, kterými ve škole 
pracujeme.   
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 podalo prostřednictvím 
zákonných zástupců jedno dítě, které by dosáhlo věku šesti let teprve v září 2014. Podmínkou 
pro přijetí dětí, které dosáhnou věku šesti let po začátku školního roku, je kladné doporučení 
poradenského zařízeni. Dítěti bylo vydáno kladné vyjádření a dítě do školy nastoupí. 
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. 
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4.2  Správní řízení 
 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 16 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 5 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 25 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka 5 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. 17 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 
2. 21 1 2 20 19 0 0 0 1 0 0 
3. 18/19 3 3 15 16 0 0 0 0 0 0 
4. 19/20 4 6 15 14 0 0 0 0 0 0 
5. 20 6 5 14 15 0 0 3 2 0 0 

Celkem 95/97 14 16 81 81 0 0 3 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. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
3. 18/19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
4. 19/20 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 
5. 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 95/97 0 0 5 6 0 3 0 0 0 0 
 
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 2013/2014 žáci účastnili celostátního testování 
Kalibro. Tradičně testujeme žáky 3. a 5. třídy.  
Nejčastějším okruhem výchovných problémů byla nepozornost žáků, nespolupráce s vyučujícím 
v hodině, nepřipravenost (zapomínání) a neplnění domácích úloh, nerespektování školních 
pravidel, občas až agresivní chování. 
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5.2  Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
     

 přijato: 
z pátého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 6 
soukromá gymnázia 0 
církevní gymnázia 1 

 
5.3  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 

 
Komentář: 
Ve škole jsme neřešili žádný případ záškoláctví. Co je ale problém, jsou pozdní příchody na 
začátek vyučování. Tento problém jsme během roku řešili se třemi zákonnými zástupci.  
 

 5.4  Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení: Počet žáků 
Sluchové postižení 0 
Zrakové postižení 0 
S vadami řeči 2 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami učení a chování 4 
Autisté 1 (MŠ) 

 
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 
integrovaní žáci ZŠ 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 8 nových vyšetření a 1 
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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V mateřské škole bylo integrované dítě s diagnostikou porucha autistického spektra. V této třídě 
pracovala asistentka pedagoga. 
V rámci spolupráce s katedrou speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity na naší škole 
vykonávaly praxi 3 studentky navazujícího magisterského studia s kvalifikací logopedického 
asistenta. Tato probíhala od 20.1.2014 pod garancí Doc. Mgr. Evy Zezulkové, Ph.D. každé úterý 
od 8:00 do 11:40. Intervence probíhala v oblasti logopedické prevence a reedukace dyslálie. 
Pracovaly systematicky a plánovitě jak s dětmi předškolního věku, tak s žáky mladšího školního 
věku. Spolupráci hodnotíme velice pozitivně. Výsledkem je snížení řečových vad u žáků. 

 
5.5 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. 
 

5.6  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 

 
5.7  Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 
 

Mateřská škola 
Mateřská škola je trojtřídní, od 1. 9. 2013 bylo schváleno navýšení kapacity o 15 míst na počet 
65 dětí. 
V 1. třídě bylo 21 dětí ve věku 3 – 4 roky, ve 2. třídě bylo 25 dětí ve věku  od 4 do 6-ti let, ve 
3.třídě  pak 19 dětí předškolního věku.   
Do ZŠ odejde z MŠ k 1. 9. 2014 celkem 18 žáků, z toho do ZŠ O. - Proskovice 15 žáků, tři 
půjdou do ZŠ na jinou školu.  
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 
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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 v Komorní 
Lhotce a zúčastnilo se 25 dětí. 
 
Integrovaní žáci 
Dítě s diagnostikou autistického spektra. Pro integrovaného žáka byl vypracován individuální 
vzdělávací plán 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 se prezentuje na veřejnosti svými otevřenými aktivitami, kterých se může 
účastnit široká veřejnost – Tvořivá odpoledne v MŠ – Podzimní tvoření, Rozsvícení vánočního 
stromu, Velikonoční tvoření, Den otevřených dveří a zápis do MŠ, Svatojánský oheň 
O konání a průběhu všech aktivit informujeme v obecním zpravodaji Florián a na webu školy. 
Akce během školního roku: 
Kurz plavání září – listopad / 10 lekcí 
Divadlo Smíšek – pohádka „ Veselá školička“ 17.9. 
Halloweenské tvoření v MŠ 22.10. 
Halloween v ZŠ 25.10. 
„Těšíme se do školy“ projekt pro budoucí prvňáčky – 1. a 2. setkání 12. a 26.10 
Rozsvícení vánočního stromu u MŠ a mikulášská nadílka 5.12. 
Vánoční jarmark – restaurace U Psoty 6.12. 
Vánoční nadílka v MŠ, hudební pohádka „ O Mášence“ 18.12. 
Lyžařský kurz – Bílá 14. – 18.1.2014 
Chemická laboratoř v MŠ 22.1. (pokusy) 
Plavecký kurz únor – duben / 10 lekcí 
Karnevalové dopoledne s klauny 17.2. 
Zvířátka a loupežníci – divadlo Smíšek 3.3. 
Jaro u vody – přírodovědné  centrum, v Ostravě – Porubě  12.3. 
Návštěva knihovny v Ostravě – Výškovicích 31.3. 
Divadlo v MŠ  1.4. 
Velikonoční tvůrčí dílny pro rodiče a veřejnost  v MŠ 10.4.  
Škola v přírodě – Komorní Lhotka, 14. – 18.4. 
Zápis do MŠ 17.4. 
Den Země s žáky ZŠ 24.4. 
Zahájení Festivalu Poodří Františka Lýska 25.4. 
Pálení čarodějnic 30.4. 
Besídka ke Dni matek v restauraci U Psoty 7.5. 
Kouzelník v MŠ 
Den dětí v MŠ – společné dopoledne s žáky 5. třídy a veřejností 3.6. 
Rozloučení s předškoláky – restaurace U Psoty 20.6. 
Svatojánský oheň 21.6. 
  
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, matematika podle prof. Hejného). 
V ročním plánu jsme se zaměřili především na rozvoj gramotností - čtenářské a informační, 
matematické. Do výuky byly zaváděny dílny čtení. Ve výuce byly využívány digitální učební 
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materiály vytvořené pedagogy školy v minulých letech. V 1. ročníku byla matematika vyučována 
metodou prof. Milana Hejného. V hodinách pedagogové používají metodu anglických 
jazykových sprch. V 1. ročníku je čtení vyučováno analyticko syntetickou metodou. Vyučující 
dále začleňují do výuky prvky kritického myšlení, činnostního učení, osobnostní a sociální 
výchovy, uplatňují projektovou výuku, pracují s interaktivními tabulemi. 
 
Naplňování ŠVP „ Do školy s úsměvem“ 
V letošním školním roce bylo prioritou dle ročního plánu práce začleňování gramotností do 
výuky, především čtenářské, informační a matematické. Cílem je zvýšit motivaci žáků 
k využívání různých zdrojů informací a k rozvoji funkčních a čtenářských dovedností. 
Čtenářskou a informační gramotnost jsme rozvíjeli důsledně nejen v hodinách českého jazyka, 
ale také v ostatních výukových předmětech (ČaS, Aj, M). V činnostech a projevech žáků jsme 
hodnotili především obecné porozumění textu, zaměřili jsme se na různé způsoby získávání a 
využívání informací, vlastní interpretaci přečteného textu, jeho posouzení-nechávali jsme žákům 
prostor vyjádřit se k psanému textu. Kladli jsme důraz na řádné objasnění odborných či cizích 
výrazů. Využívali jsme k tomu v co největší míře metody kritického čtení a psaní. Využívali 
jsme možností školního knižního fondu, spolupráci s knihovnou, internetu. Rozvíjeli jsme 
prožitkové čtení, zaváděli dílny čtení již od 1. ročníku – pravidelně 1x týdně nechat žáky 
samostatně souvisle číst beletristickou knihu, pak k ní hovořit, po přečtení celé knihy hodnotit. 
Čtenářskou gramotnost jsme rozvíjeli ve všech vyučovacích předmětech. Orientovali jsme se na 
práci s naučným i literárním textem. Vybírali především texty, které jsou pro žáky sdělné a 
srozumitelné a zabývají se různými aspekty reálného života. 
Zaváděli jsme do hodin dílny čtení s prvky vizualizace, předvídání, hledání souvislostí. 

Matematická gramotnost nejsou jen matematické vědomosti a dovednosti, ale jejich využití 
v různých situacích a různými způsoby. Prioritou bylo zařazovat řešení praktických úloh 
z prostředí žáků, zajímavé matematické úlohy nebo úlohy, ve kterých využijí poznatky z jiných 
vyučovacích předmětů. Zautomatizovat postupové algoritmy. Rozvíjet také geometrickou 
představivost. Využívali jsme materiálů z absolvovaných školení. Umožňovali jsme žákům 
používat také jiné způsoby řešení než ty, které zvolí vyučující, rozvíjeli logickou úvahu. 
Diferencovali přístup (žák, který zvládá, dostane těžší variantu nebo problémový úkol). Rozvíjeli 
jsme matematické myšlení žáků (matematické uvažování, matematická argumentace, 
matematická komunikace, modelování, vymezování problému a jeho řešení, užívání 
matematického jazyka,..) 

Nedílnou součástí našeho ŠVP  jsou 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. 
 
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. Důležitou součástí byl 
zdravý životní styl.  
Veselé zoubky – projekt ve spolupráci s DM DROGERIE MARKT s. r. o., určený žákům         
1. ročníku. 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.  
Den první pomoci 
Dne 16. 4. 2014 proběhl v rámci projektu Zdravíčko na naší škole Den první pomoci. Studenti   
1. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě studijního oboru Zdravotnický 
záchranář připravili prezentaci a praktické ukázky ošetřování popálenin, zlomenin, žilního a 
tepenného krvácení, resuscitace. 
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Ovoce do škol, mléčné svačinky 
Naše škola se přihlásila v roce 2010 do projektu Ovoce do škol. Dětem na 1. stupni je dodáváno 
ovoce, zelenina nebo ovocné šťávy jedenkrát týdně. Toto je další způsob, jak dbá škola o zdraví 
dětí.  
Naši žáci mají možnost si od září 2013 zakoupit mléčné svačinky v našem školním bufetu.  
Dopravní výchova 
Naše škola celoročně spolupracuje s Městskou policií Ostrava, která připravuje besedy pro žáky 
1. – 5. ročníku. Besedy jsou velmi zajímavé, potřebné a poučné. Spolupracujeme s Ostravskými 
komunikacemi, a.s., oddělením dopravního inženýrství, ing. Josefem Lažou, které poskytují 
odměny pro žáky naší školy s dopravní tématikou.  
Žáci 3. – 5. ročníku se pravidelně (každoročně) účastní výuky na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery, 
Ostrava – Hrabůvka, kde se učí poznávat dopravní značky, jak se má správně chovat chodec, 
cyklista, řidič a zásady dopravní výchovy.  Žáci pátého ročníku absolvovali dva cyklovýlety.  
Dopravní výchova je vyučována především v předmětu ČaS. 
 
Výtvarné soutěže 
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou „Děti, pozor, červená! – Co vidí semafor“ 
Žák 1. ročníku Tomáš Dinaj se se svým obrázkem probojoval mezi 60 nejúspěšnějších 
výtvarných prací, které vybrali metodici dopravní výchovy.  
Všechny barvy zeměkoule aneb planeta mnoha tváří 
Dne 7. 5. 2014 ve SVČ Ostrava - Moravská Ostrava se žákyně 3. ročníku Ivana Křůmalová         
a Amálie Sojčáková zúčastnily slavnostního vyhodnocení výtvarné a keramické soutěže  
Barevný podzim (vyhlašuje: Dům dětí mládeže, Ostrava-Poruba); zúčastnili se : Zoja Vasiliadu, 
Zuzana Sojková, Karolína Pustková . 
Voda a energie (vyhlašuje: Ministerstvo zemědělství); účast: Lucie Obrusníková, Natálie 
Edelsbergerová, Gabriela Kolková. 
Požární ochrana očima dětí 
Dne 17. 6. 2014 proběhlo vyhodnocení krajského kola výtvarné soutěže PO očima dětí                
v Centrální stanici HZS v Ostravě – Zábřehu. Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku 
Tereza Fulnečková.  
Záložka do knihy spojuje školy 
Prostřednictvím československého projektu jsme si s žáky naší partnerské školy na Slovensku 
vyměnili záložky, na které jsme kreslili své oblíbené literární hrdiny.  
 
Školní časopis proskovických žáků Floriánek 
Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Pro účast v celorepublikové části 
soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj.  
Dne 12. 5. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže „Školní časopis roku 
2014“ ve SVČ Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. V kategorii 1. stupeň ZŠ „Školní 
časopis roku 2014 - Moravskoslezský kraj“ jsme zvítězili. Celorepublikové finále této soutěže 
proběhne v prosinci 2014 v Brně.  
Celoročně pracovala 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. Digitálně zpracováván 
byl studentkou PdF OU v rámci recipročních aktivit. 
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. 
Ve Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace proběhla ve 
dnech 27. 1. - 12. 3. 2014 výstava ostravských školních časopisů. Celkem se zúčastnilo 12 
časopisů. Náš časopis dostal ocenění za zajímavosti ze školních lavic.  
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Sportovní soutěže 
Ostravský běžecký pohár mládeže (OBPM ) 
Žáci naší školy se zúčastnili 19. 9. 2013 5. závodu OBPM 2013 na fotbalovém hřišti v Ostravě – 
Proskovicích, 12. 6. 2014 Čokoládové tretry na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích.  
Házená 
Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili několika turnajů v miniházené – školní liga 
v Polance nad Odrou ve sportovní hale. 12. 6. 2014 se konalo finále Children´s Cup na 
fotbalovém hřišti v Polance nad Odrou. Tohoto turnaje se účastnilo cca 60 družstev. V kategorii 
1. – 2. třída vybojovali naši žáci 3. místo, v kategorii 3. – 4. Třídy žáci nepostoupili ze základní 
skupiny, v kategorii 5.tříd jsme obsadili 4. místo. 
Atletický trojboj Brušperk  – letos jsme se účastnili poprvé. Jedná se o soutěžní klání škol 
povodí Ondřejnice. Z každého ročníku reprezentovali školu 2 hoši a 2 dívky, celkem 20 
závodníků za naši školu. Vybojovali jsme tři první místa, jedno druhé a jedno třetí. 
 
Zdravý životní styl 
Soutěž Zlaťáci Zdravé pětky  V rámci vzdělávacího programu Zdravá5, který je zaměřen na 
zdravý životní styl zejména v oblasti stravování, se žáci 5. roč. se ve škol. roce 2013/2014  
zúčastnili soutěžní talentové show Zlaťáci Zdravé5.  
Čtyři soutěžní týmy děvčat plnily během školního roku tři zadané úkoly: učili se orientovat ve 
světě potravin a osvojovali si zásady jejich konzumace ve stolní hře Košík plný rozumu, 
vymysleli a nazpívali písničku a připravili zdravý pokrm studené kuchyně. Tři úspěšné týmy 
postoupily až do krajského kola. 
Cílem soutěže bylo probudit v dětech zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů 
z nich. 
 
Matematické soutěže 
Klokánek (4.+5. ročník), Cvrček (2.+3. ročník) 
Literární soutěže 
3001: Příběh planety, Almanach žákovské a studentské poezie, Pohádky dětí dětem 
 
Září 2013 
02. září   zahájení období školního vyučování, projekt Pasování    
16. září   zahájení činnosti kroužků               
24. září   porada metodického sdružení, zasedání školní rady 
24. září   vydání informačního zpravodaje pro rodiče    
Říjen 2013 
04. října   Den zvířat – třídní projekty, spolupráce ZŠ, MŠ 
22. října   porada metodického sdružení   
22. října   besedy s příslušníky Městské policie 
23. října   tvořivé odpoledne v MŠ     
25. října   projekt Halloween       
29. - 30. října   podzimní prázdniny  
Listopad 2013  
07. listopadu   Pisálkova slavnost 1.r. 
12. listopadu   projekt Těšíme se do školy   
19. listopadu   pohovory o prospěchu a chování, pedagogická rada, porada MS 
26. listopadu   projekt Těšíme se do školy      
do 30. listopadu  Floriánek č. 1  
29. listopadu   tvořivé odpoledne v ZŠ 
6., 12., 19., 26. listopadu kurz bruslení  
13. listopadu   ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost 
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Prosinec 2013  
02. prosince-20.prosince projekt Advent 
03. prosince   kurz bruslení       
17. prosince   porada metodického sdružení  
06. prosince   Vánoční jarmark     
21. prosince -  5. ledna vánoční prázdniny      
Leden 2014 
07. ledna   třídní schůzky-škola v přírodě, pohovory 
14. ledna   pedagogická rada, porada metodického sdružení 
16. - 30. ledna zimní škola v přírodě Karlov pod Pradědem, hotel Moravice, 

dotace SMO    
30. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí 
31. ledna   pololetní prázdniny   
Únor 2014 
04. února   zápis do 1. r. 13:00-17:00 
10. - 16. února  jarní prázdniny    
18. února   porada metodického sdružení    
do konce února  Floriánek č. 2   
Březen 2014 
3. - 7. března   projekt Hrdinové   
18. března   porada metodického sdružení      
28. března   Den učitelů     
Duben 2014 
    testy Kalibro 3. r. 
15. dubna   pohovory, porada metodického sdružení, pedagogická rada 
17. - 18. dubna  velikonoční prázdniny    
26., 27. dubna   Festival Poodří Fr. Lýska     
22. dubna   ekoprojekt    
Květen 2014 
6.– 9. května    projekt Dny Evropy (eTwinning) 
30. května   Floriánek č. 3  
20. května   metodické sdružení 
27. května   metodické sdružení tří škol –Pr., S.B., N.B.   
27. května   pasování na čtenáře 1.r.  
červen 2014 
01. června   Den dětí (spolupráce ZŠ, MŠ, SDH) 
03. června   porada metodického sdružení, pohovory o prospěchu a chování 
20. června   rozloučení s páťáky 
21. června Svatojánský oheň, vystoupení pro veřejnost, spolupráce s místní 

komunitou 
24. června   pedagogická rada 
27. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 
  
Všechny třídy se účastnily zajímavých kulturních představení a navštívily knihovnické lekce. 
Konec školního roku věnují tradičně páťáci přípravě svých výstupních závěrečných prací, které 
prezentují před svými rodiči, spolužáky a všemi zaměstnanci školy. Tato akce se konala v rámci 
projektu Rozloučení s páťáky. 
 
Spolupráce s MŠ 
Na vysoké úrovni fungovala spolupráce základní školy se školou mateřskou – pořádání 
společných akcí, projektů. Viz výše.  
Předškolákům pravidelně předčítali žáci pátého ročníku. 
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Metodické sdružení 
Ve školním roce 2013/14 pracovalo metodické sdružení pod vedením Jany Vahalíkové, která na 
začátku školního roku sestavuje plán práce tohoto metodického orgánu. Pravidelně jednou do 
měsíce se scházeli všichni vyučující, pozváni byli i vychovatelé ŠD a učitelky MŠ. Své úsilí jsme 
také zaměřili na spolupráci s MŠ, která se nadále prohloubila a zkvalitnila. 
Rozšířili jsme spolupráci s dalšími základními školami. Proběhla příjemně pozitivní schůzka se 
spádovou ZŠ Stará Bělá a ZŠ Nová Bělá.  
 
Prezentace školy 
Škola po celý školní rok využívala k informacím široké veřejnosti webové stránky, které byly 
velmi intenzivně naplňovány. Vydáváme 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 
Jako nejdůležitější podmínkou pozitivního sociálního chování našich žáků a zvyšování jejich 
odolnosti proti sociálně patologickým jevům chápeme vytváření pozitivního klimatu školy, 
k němuž cíleně směřují veškeré aktivity popsané v předchozí části výroční zprávy. 
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. 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, školu 
v přírodě a další aktivity. Na I. stupni je největším problémem rizikového chování šikana. Již 
tradičně proběhl na naší škole dotazníkový průzkum na výskyt šikany. Spolupracují na něm 
školní metodik prevence a třídní učitelé. Metodik prevence je následně vyhodnocuje a staví na 
něm úkoly do dalšího školního roku. V pátém ročníku se také objevily případy vulgárního 
vyjadřování o přestávkách. Zjištěné případy byly následně ihned řešeny třídní učitelkou. 6áci naší 
školy mají také možnost svěřovat se se svými problémy prostřednictvím schránky důvěry, kterou 
také využívají.  
 
Ozdravný pobyt 16. – 30. ledna 2014, hotel Moravice, Karlov pod Pradědem, dotace SMO 
Školy v přírodě se zúčastnili celkem 74 žáci 1. - 5. ročníku a 8 dospělých osob. 
Hlavní program byl zaměřen na posílení organismu, osvojení si základů lyžování a 
zdokonalování lyžařských dovedností.  Dále zde probíhal plavecký výcvik. Žáci byli rozděleni do 
skupin podle úrovně lyžování a plavání. Kurz probíhal dopoledne i odpoledne na nedalekém 
lyžařském svahu. Plavecký výcvik probíhal v bazénu hotelu Kamzík.. 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. Škola 
v přírodě byla velmi, velmi náročná na organizaci. V příštích letech již nebudeme konat školu 
v přírodě, kde by byly organizovány dva sportovní kurzy. Celý kurz hodnotili všichni žáci i 
rodiče žáků velmi kladně. Učitelé však přijeli totálně vyčerpaní.  
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Environmentální výchova 
Environmentální výchova ve škole se rozvíjela především uplatňováním ekologických aspektů ve 
výuce jednotlivým předmětům i při jejich mezipředmětové integraci. 
Začleňování environmentální výchovy do všech vzdělávacích oblastí se nám úspěšně daří plnit 
po celý rok včetně výukových a oborových cílů. 
Třetím rokem jsme zapojeni do sběrové soutěže Zelený strom, kde soutěží 84 školy v celém 
Moravskoslezském kraji. 
Nasbírali jsme 15 600 kg a skončili tak na 15. místě.  
V přepočtu na jednoho žáka – 162,50 kg, jsme se umístili na 2. místě.  
 
A nejlepší sběrači ve sběru papíru: 
                  kg 

1. Komendová Melánie z 3. roč. 1 265  
2. Podhorný David z 1. roč. 803 
3. Rusek Daniel z 2. roč. 745 

 
 
V soutěži Recyklohraní sbíráme drobná elektro zařízení a prošlé baterie.  
Nasbírali jsme 12 boxů s bateriemi, což je 294 kg baterek a dvakrát velký kontejner s drobným 
elektro zařízením– 52 kg  
Získali jsme 2 903 body. 
Nejlepší sběrači v elektro a baterií: 
                kusy 

1. Tomisová Gabriela z 5. roč. 6 751 

2. Tomisová Kateřina z 3. Roč. 5 500 

3. Laryš Michal ze 4. roč. 2 238 
 
Nejlepší sběrači pak měli možnost jet na společné výlety s polskou výpravou - na Pustevny  
a do ZOO. 
Další akce mimo sběrové aktivity:  
 - Pramen vody (4. roč.) - projekt ostravských vodáren a kanalizací 
 - Rozchodník  

-  Zázračné jaro (1. a 2. ročník) 
-  Lesohrátky (3. a 4. ročník) 

   -  U jezera (5. ročník) 
 - Kopřivnice Hájenka  

- Jak pomoci víle Mlžence: Odpady, třídění odpadů, druhotné 
suroviny (1. ročník) 

-  Nech brouka žít: Potravní vztahy v přírodě, kladný vztah ke všem 
živočichům (2. ročník) 

- Chraňme naše bohatství: Ochrana druhové bohatosti, ohrožené 
druhy živočichů, velké šelmy (3. ročník) 

- Zlato na talíři: Jak se dělá chleba, vztah ke chlebu, plýtvání 
potravou (4. ročník) 

- Kdo šetři, má za tři: Energie, elektrárny, obnovitelné 
a neobnovitelné zdroje, šetrná spotřeba energie (5. ročník) 

-  Exkurze v OZO 
- Exkurze do Lesní školy v Ostravě 
- Škola v přírodě v Karlově pod Pradědem - spojená s lyžařským a plaveckým 

výcvikem 
- Kraje v ČR: Naše bohatství – prezentace žáků 4 ročníku 
-      Den zvířat – (ve třídách)  
- Zdravíčko – školní projekt 
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- Ekoprojekt: Vítání jara, úklid lesa, Velikonoce, Den úsměvů  
- Putování okolní krajinou – třídní projekty 
- Ovoce do škol 
- Vycházka CHKO Poodří - využití přírodovědné naučné stezky 
- Vycházka ke krmelci, stopy – zimní období – 1. až 5. ročník 
-  Koordinátor EVVO studuje specializační studium EVVO 

 
 

6.  Úrazy žáků 
 

Počet záznamů v knize úrazů (registrované i 
evidované) 

4 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 
žáků(registrované) 

2 

 
6.1 Vyhodnocení úrazů 
 

Došlo ke dvěma drobným a dvěma závažnějším úrazům, které bylo nutno odškodnit. Jelikož má 
škola sjednané pojištění, hradili jsme pouze spoluúčast, která činí 1 000,-Kč/žák.  
 
 

7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: 
 

7.1. Zájmové vzdělávání 
 

7.1.1.  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. Do činnosti 
školní družiny jsou cíleně zařazovány aktivity osobnostní a sociální výchovy. 
Pro svou činnost nemá samostatné herny. Všechna tři oddělení pracují v kmenových třídách. 
Vybavení nábytkem je dostačující. V letošním roce byla nábytkem pro školní družinu vybavena 
jedna třída, byly zakoupeny nové didaktické hry a hračky. Přetrvávajícím problémem byla časová 
nepravidelnost docházky žáků (odchody ze ŠD), které brání koncepční práci. 
 

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  v ZŠ:   Zájmové kroužky pořádané v MŠ: 
Název                Název____________ 
Sportovní       Veselé pískání 
Keramika (2)       Kouzlení s hlínou (2) 
Mladý objevitel      Nezbedné notičky 
Klub plastikových modelářů 
Zumbatomic 
Minivolejbal (2) 
Výtvarný (2) 
Základy šachu 
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 škola 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. 
Školská rada při základní škole byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a na základě 
usnesení rady městského obvodu č. 748/70 ze dne 25.7.2005. Počet členů školské rady jsou tři. 
Funkční období jsou tři roky. Školská rada je svolávána jejím předsedou. Na zasedáních se řídí 
svým jednacím řádem. Její povinnosti jsou dány zákonem - schvaluje výroční zprávu školy o 
činnosti, školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, 
vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI. 
Stejně jako v dřívějších letech škola velmi úzce spolupracovala se SRPŠ při ZŠ. Tato spolupráce 
se stále rozvíjí. Ve spolupráci s tímto sdružením jsou organizovány akce především 
v odpoledních hodinách. Každoročně pořádá maškarní ples pro děti a zisk věnuje škole. 
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. V listopadu a květnu 
jsme organizovali ukázkové hodiny pro rodiče, kteří se tak mohli účastnit dopolední výuky a 
mohli vidět své děti přímo ve vyučovacím procesu. Pro rodiče na začátku školního roku 
vydáváme informační zpravodaj, ve kterém jsou informováni o důležitých kontaktech na 
pracovníky školy, o tom, jak omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole, jak přihlašovat a odhlašovat 
obědy, o provozu školní družiny. Součástí je také kalendář akcí, které proběhnou ve školním 
roce. 
Úzká spolupráce s rodiči je prioritou školy. Zájem musí také vycházet i ze strany rodičů. Důležitý 
je včasný a funkční tok informací z obou stran, tedy jak ze strany školy, tak i ze strany rodičů. 
Důležité je řešit problémy ihned v počátcích a nenechat problém vygradovat.  
I nadále se rozvíjela spolupráce s SDH, ZO ČSŽ a T.J. Sokol Ostrava-Proskovice, Mob 
Proskovice a Sdružení FPFL.  
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Sponzorujeme již sedmým 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 přinášet do činnosti školy nové užitečné poznatky a impulzy. 
- Účast žáků na slavnostním vítání občánků 
- Vánoční jarmark pořádaný městským obvodem  
- 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 
 
Spolupráce s Ostravskou univerzitou 
V tomto školním roce se prohloubila spolupráce s PdF OU. Největší spolupráce probíhala 
s katedrou speciální pedagogiky, kdy tři studentky magisterského studia logopedie prováděly ve 
škole pravidelně 1x týdně logopedickou prevenci u žáků školy i předškoláků pod odborným 
dohledem  Doc. Mgr. Evy Zezulkové, Ph.D. 
Další odbornou praxi ve školní družině měly tři studentky. 
V srpnu jsme zažádali Ostravskou univerzitu  o udělení statutu Fakultní škola. 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 
 

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. 
 
 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

EU peníze školám 
Projekt s názvem „S jazyky do světa“ byl ukončen závěrečnou monitorovací zprávou, odeslanou 
26. 9. 2013. Celkem bylo z této dotace čerpáno 100%, tedy 704 129,00 Kč. V rámci tohoto 
projektu bylo mimo jiné vypracováno celkem …. digitálních učebních materiálů z finanční 
gramotnosti a anglického jazyka pro žáky školy. 
 
Projekt eTwinning 
Pro etwinningový projekt ve školním roce 2013/14 jsme zvolili s naší partnerskou polskou 
školou v Gorze Ropczyckiej  téma olympijských her při příležitosti konání ZOH v Soči. Děti 1. – 
3. ročníku  vytvořily  obrázkový slovník olympijských sportů  v českém  jazyce.  Polská strana 
pak přidala názvy polské a anglické. Obrázkové karty sloužily dětem k osvojování si názvů 
olympijských sportů. Žáci 4. a 5. ročníku pracovali na elektronických prezentacích o národních 
sportovcích a vyměnili si je s partnerskou školou. Projekt vyvrcholil návštěvou žáků a pedagogů 
z Polska v Proskovicích od 6. do 9. 5. 2014. Část nákladů projektu byla hrazena z obdrženého 
grantu Magistrátu města Ostravy. Projekt od začátku vede paní učitelka Jana Vahalíková. 
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Projekt Záložka do knihy spojuje školy: můj oblíbený literární hrdina. 
Projekt vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Cílem 
projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny záložek do knih.  
Děti vytvořily záložky do knihy, na kterých libovolnou technikou ztvárnily svého oblíbeného 
literárního hrdinu a vyměnily si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Naší partnerskou 
školou na Slovensku se stala ZŠ sv. Krstiteľa  Spišské Vlachy. Spolupráce pokračovala i během 
školního roku mezi žáky 5. ročníku naší a slovenské školy. Prostřednictvím ICT technologií si 
žáci připravili prezentaci o škole se základními informacemi, napsali krátké texty o sobě 
v českém i anglickém jazyce a vyměnili si je navzájem s žáky partnerské školy. V projektu vedla 
žáky pátého ročníku paní učitelka Langová. 
 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 
V tomto školním roce jsme žádali o dotaci SMO na tyto projekty: Rok ve škole i po škole, 
Reciproční návštěva partnerské polské školy z Górzy Ropczyckiej, Tradice, zvyky a obyčeje 
v proskovické mateřské škole. Obdrželi jsme dotaci v celkové výši 50 000,-Kč.  
V loňském školním roce jsme požádali o dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. 
V září nám byla schválena dotace ve výši 360 000,- Kč pro 80 žáků školy. Ozdravného pobytu 
v Karlově pod Pradědem se nakonec zúčastnili 74 žáci. Vratka činila 28 412,- Kč. 

 
 
12. Spolupráce s odborovou organizací 

 
Výbor základní organizace i v tomto školním roce spolupracoval s vedením základní školy. 
Odborová organizace byla přítomná při důležitých poradách vedení školy a byla předem 
informována o jejich záměrech a rozhodnutích. Jednání obou partnerů byla korektní a vždy došlo 
ke shodě názorů. Obě dvě strany dohlížejí na správném čerpání fondu FKSP. 
K 1.7.2014 ukončily svou činnost členky Dagmara Vondráčková a Kateřina Tobolová.  
Předsedkyně odborové organizace se účastnila obou konferencí, na kterých byly řádně zaplaceny 
členské příspěvky. 
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13.  Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2013-31.12.2013 v Kč 
 
Celkové příjmy:    rozpočet:  8 986 900        skutečnost:   8 979 973,12 
Celkové výdaje:    rozpočet:  8 986 900        skutečnost:   8 985 780,52 
Hospodářský výsledek:                                                           - 5 807,40 
 
Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 
Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 7 086 000 
Kč. Dotace byly zcela vyčerpány. 
Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 
Platy                     5 115 000                      5 115 000 
Odvody SP           1 281 000                      1 281 001 
Odvody ZP              461 500                         461 553  
Příděl do FKSP         51 500                           51 571 
OPPP                        20 000                           20 000 
Náhrada mzdy          42 100                           42 089 
ONIV                     114 900              
                    - učebnice                                      9 744 
                    - školení                                      18 738 
                    - učební pomůcky                       59 729 
                    - ochranné pomůcky                     6 024 
                    - pojištění Kooperativa               20 551 
Celkem                7 086 000                      7 086 000 
 
Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 
Celkový příspěvek na provoz byl schválen 816 000 Kč na rok 2013. 
 
Příjmy: rozpočet:  1 900 900                      Skutečnost:  1 893 973,12 
      - příspěvek zřizovatele                         816 000,00 
      - příspěvek na plavání                           37 275,00 
      - příspěvek – časopis,modelář                 5 000,00 
      - příspěvek na opravy                            65 000,00   
      - stravné                                               660 375,00 
      - školné                                                220 478,00 
      - úroky                                                   11 569,82 
      - převody fondů                                     59 593,30 
      - ostatní výnosy, sběr                             18 682,00 
       P ř í j m y  c e l k e m                       1 850 931,82 
 
Výdaje: rozpočet  1 900 900                      Skutečnost:  1 899 780,52 
 
Ztráta z prostředků obce je 5 807,40 Kč. 
 
Výdaje podle povahy: 
Materiálové výdaje: rozpočet  1 014 400              skutečnost: 1 014 748,44 
- potraviny                                   660 397,43 
- majetek nad 3000                      120 093,00 
- majetek nad 3000 - dar                11 999,00 
- majetek od 500 – 2999 Kč          49 037,50 
- knihy, mat. do vyučování, tisk    21 373,49 
- kancelářské potřeby                     37 020,00 
- prádlo                                           26 566,00 
- materiál na údržbu                         9 600,00 
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- čistící prostředky                         23 523,50 
- hračky                                            1 579,00 
- spotřební mat. ostatní                  29 851,52 
- materiál do ŠJ                                4 576,00 
- materiál – modelář                         5 000,00 
- materiál - sběr                              10 119,00  
- hračky - dar                                    4 013,00 
  
Údržba a opravy: rozpočet   89 000                    skutečnost:       88 465,37  
  
Reprezentace: rozpočet        500                          skutečnost:            308,00 
Cestovné:                               400                          skutečnost:            498,00 
 
Spotřeba energie:   rozpočet:  416 900                skutečnost:    416 672,15 
- elektrická energie      157 809,12 
- plyn                           233 650,77 
- voda                            25 212,26 
 
Služby:          rozpočet:     363 100                        skutečnost:   362 361,16 
- služby pošt, spotřeba cenin         1 687,00 
- služby telekomunikací              26 224,46 
- nepovinný plavecký výcvik      37 275,00 
- účetnictví a mzdy                    128 900,00 
- revize, servisní služby               79 739,70 
- likvidace odpadu                       14 996,00 
- školení,ostatní služby                  8 800,00 
- praní, čištění                              42 623,00 
- programy                                        135,00 
- nájem                                                  1,00 
- služby peněžních ústavů           15 617,00 
- služby - sběr                                6 363,00 
Mzdové náklady:     rozpočet:    9 500                 skutečnost:      9 418,00 
- Kooperativa                               148,00 
- OPPP                                      9 270,00 
 
Jiné náklady:   rozpočet:     7 100                        skutečnost:      7 309,40 
- ostatní pojištění                3 771,40 
- ostatní náklady                 3 538,00 
 
Účelová dotace – šablony 
Příjmy:    rozpočet:  160 000                               skutečnost:  158 189 
Výdaje:   rozpočet:  160 000                               skutečnost:  158 189 
- příjmy byly účtovány dohadnou položkou ve výši skutečných nákladů, dotace  
  byla zcela utracena a vyúčtována 2013 
 
Doplňková činnost 
Příjmy:    rozpočet:  490 000                          skutečnost:  486 285 
Výdaje:   rozpočet:  490 000                          skutečnost:  480 477,60 
- kroužky                                       12 882,00 
- potraviny                                   105 800,00 
- OPPP                                           91 063,00 
- mzdy                                          133 763,00 
- odvody                                         50 563,00 
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- FKSP+Kooperativa                       1 912,00 
- plyn                                             22 629,00 
- vodné                                            7 116,50 
- elektrická energie                        26 165,00 
- čistící prostředky                           2 116,50 
- účetnictví a mzdy                        13 350,00 
- kancelářské potřeby                       5 000,00 
- OOPP                                                664,00 
- praní a čištění                                5 033,60 
- ostatní materiál                             2 420,00       
 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 5 807,40 Kč.   
Stav a pohyb fondů v roce 2013 
 
401/902 – Fond oběžných aktiv  PS  6 005,16  
                                                    KS  6 005,16 
 
411 – Fond odměn             PS   25 000,00 
                                               +  20 000,00   přidělení z HV 2012 
                                           KS   45 000,00 
 
412 – FKSP                 PS   18 149,49    
                                        +  52 941,00    základní příděl do fondu 
                                          - 19 870,00    příspěvek na stravování 
                                          -   9 000,00    peněžní dar 
                                          -      496,00     nepeněžní dar 
                                          - 18 000,00    ostatní čerpání       
                                          -   9 450,00    sport, kultura, TV 
                                     KS  14 274,49 
 
414 – rezervní fond      PS 176 160,95 
413                                +     29 822,25    schválený hospodářský výsledek 2012 
                                       +    34 000,00    dary 
                                        -    16 012,00    čerpání darů 
                                        -    43 581,30    čerpání rezervního fondu 
                                     KS 180 389,90 
Závěr: 
§ 7 odst. 3 – organizace použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji 
omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 
 
Účelová dotace – EU Peníze školám 
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 
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- 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. 


