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Výroční zprávu zpracovala a sestavila za pomoci  podkladů zaměstnanců školy  

Mgr. Eva Paličková 

 

 

 

 

Předkladatel: ........................................... 

 Mgr. Eva Paličková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Zpráva byla projednána s pedagogickým sborem dne  29.8.2016. 

 

 

 

 

 

 …………………………… 

 Mgr. Eva Paličková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Zpráva byla projednána se školskou radou 29.8.2016 s tímto závěrem: 

Školská rada souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá. 

 

 

 

 

 

 

  

V Ostravě dne  29.8.2016 ………………………….. 

 Mgr. Kateřina Fulnečková 

    předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Výroční zpráva 2015/2016                strana 3 z počtu 48 

1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

1.2 Zřizovatel 

1.3 Součásti školy 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

1.5 Údaje o školské radě 

1.6 Údaje o spolku rodičů při škole 

1.7 Vývoj počtu žáků v ZŠ 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 

1.9 Vývoj počtu žáků v ŠD 

1.10 Materiálně-technické podmínky školy 

1.11 ICT vybavení 

1.12 Komentář 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

2.2 Vzdělávací programy 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy        

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

3.5 Charakteristika pedagogického sboru 

3.5.1 Samostudium 

3.5.2 DVPP 

3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 

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

4.1  Zápis k povinné školní docházce 

4.1.1  Charakteristika zápisu do prvního ročníku 

4.2  Správní řízení 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1.1 Komentář 

5.2  Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

5.4 Údaje o integrovaných žácích 

5.5 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

5.6 Učební plán žáka 1. stupně 

5.7 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 

6.  Úrazy žáků 

6.1 Vyhodnocení úrazů 

7.  Další údaje o aktivitách a činnosti školy 

7.1 Zájmové vzdělávání 

7.1.1 Školní družina 

7.2 Kroužky 

8.  Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy 

9.  Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 

10. Údaje o proběhlých kontrolách  

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

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

13. Spolupráce s odborovou organizací 

14. Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 

Příloha č. 1 Výsledky testování SCIO 

Příloha č. 2 Výroční zpráva mateřské školy 



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

Výroční zpráva 2015/2016                strana 4 z počtu 48 

 

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@zs-proskovice.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 

k 30.9.2015 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 3 61 20,33 12,2 

1. stupeň ZŠ 5 93 18,6 15,5 

Školní družina 3 65 21,66 21,66 

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 Spolku rodičů při ZŠ Ostrava-Proskovice, z.s 

Registrace 1.ledna 2014, L1828 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Zaměření podpora školství 

Kontakt Barbora Urbánková – předsedkyně 

Staroveská 249/81 

Ostrava-Proskovice 

tel.:732 979 223 

barcule@centrum.cz 
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1.7 Vývoj počtu žáků v ZŠ 

 

Historie od roku 2008 

Školní rok 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Počet žáků 89 94 94 95 96 97 100 93 

 

Předpoklad 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2016/2017 94 5 18,8 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 

 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2015/2016 61 3 20,33 

předpoklad 

2016/2017 

50 2 25,00 

1.9  Vývoj počtu žáků v ŠD 
  

    

školní rok počet žáků počet oddělení počet žáků na třídu 

 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 

2014/2015 70 3 23,33 

2015/2016 65 3 21,66 

Předpoklad 16/17 65 3 21,66 

Komentář: 

Celkový počet žáků v ZŠ na konci školního roku byl 93 (55 chlapců, 39 dívek) a vyučovali se 

v pěti třídách. 

Školu navštěvovalo 27 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostravy. 

Na víceletá gymnázia odešlo 7 žáků, 13 přešlo po páté třídě do ZŠ Stará Bělá. 

 

1.10  Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny vyhovující 

Odborné pracovny, knihovna  multifunkční učebna s knihovnou 

Odpočinkový areál, zahrada ZŠ 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  

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami vyhovující 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

počet žákovských PC je pro výuku již 

dostatečný, ale zastarává a bude nutno získat 

peníze na jejich obnovu  
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1.11   ICT vybavení 

 

Pracovní stanice ZŠ 
 

Počet žáků 93 

Počet pedagogických pracovníků 6 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách-notebooky 21 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 
6 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka   

na výuku a k jeho vzdělávání 
8 

Počet pracovních stanic celkem 34 

 

Pracovní stanice MŠ 
 

Počet dětí 61 

Počet pedagogických pracovníků 5 

Pracovní stanice pro práci dětí 1 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka   

na výuku a k jeho vzdělávání 
3 

  

Prezentační a grafická technika ZŠ 
 

Datový projektor 5 

Interaktivní datový projektor 1 

Dotyková tabule 5 

Tiskárny 5 

Z toho kopírovací stroj 2 

Digitální fotoaparát 1 

Vizualizér 2 

Diktafon 1 

Kamera 1 

Tablet 5 

1.12 Komentář 

Základní škola je škola pouze s prvním stupněm, která ve školním roce 2015/2016 poskytovala 

základní vzdělání 93 žákům v 1. - 5. postupném ročníku. Výuka probíhala v šesti třídách, pěti 

kmenových a jedné multifunkční. V multifunkční učebně se vyučoval Aj a ICT. Je zde umístěna 

také žákovská knihovna, takže se zde konaly také dílny čtení. Ve škole je instalováno pět 

interaktivních tabulí, jeden interaktivní dataprojektor, jeden datový projektor a plátno z roku 

2004.  Internet je dostupný ve všech třídách, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

Po zápise do MŠ pro školní rok 16/17 a zjištěné analýze vývoje demografické křivky v obvodě 

jsme přistoupili po dohodě se zřizovatelem ke snížení kapacity mateřské školy (jedna třída pro 15 

dětí byla v budově ZŠ) z počtu 65 zpět na 50, jak bylo do roku 2012. Tím se uvolnila jedna 

místnost pro hernu školní družiny. Tyto jsou dosud v kmenových učebnách, což je 

z psychohygienického hlediska žáků i vyučujících nevhodné. 

Během hlavních prázdnin zřizovatel provedl výměnu nevyhovující podlahové krytiny v jedné 

třídě. V roce 1999 zde byla při rekonstrukci položena laminátová plovoucí podlaha, která se 

postupem času začala rozkližovat a hrozila možnost úrazu. Hlučná laminátová krytina byla 

nahrazena vhodnějším linoleem. 
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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 

 

Stav ke dni 30.6.2016 

3.1   Základní údaje o pracovnících školy        fyzické osoby       přepočtené osoby 

Počet pracovníků celkem 22 20,541 

Počet učitelů ZŠ + AP 7 6,55 

Počet vychovatelů ŠD 3 1,755 

Počet učitelek MŠ  5 4,861 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 2,000 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 1,000 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 4,375 

 

 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Funkce Úvazek 
Roků ped. 

praxe 
Stupeň vzdělání Aprobace 

Zaměstnán/a 

v ZŠ a MŠ        

O-Proskovice 

ředitelka 

E. Paličková 
1,0 31 VŠ 1. stupeň 26 let 

učitelka ZŠ 

K. Holaňová 
1,0 19 VŠ 1. stupeň 4 roky 

učitelka ZŠ 

J. Vahalíková 
1,0 28 VŠ 1. stupeň 15 let 

učitelka ZŠ 

J. Švardalová 
1,0 15 VŠ 

Vychovatelství-

dokončuje PdFOU, 

obor učitelství pro  

1.stupeň ZŠ 

7 let 

učitelka ZŠ 

Z. Langová 
1,0 24 VŠ 1. stupeň 19 let 

učitelka ZŠ 

L. Smreková 
1,0 13 VŠ 1. stupeň 13 let 

vedoucí učitelka 

MŠ 

D. Karasová 

1,0 36 SŠ SPgŠ 11 let 

učitelka MŠ 

D. Vondráčková 
1,0 27 SŠ SPgŠ 8 let 

učitelka MŠ 

Z. Juřicová 
1,0 25 VŠ 

 Speciální pedagogika 

pro MŠ 
16 let 
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učitelka MŠ 

K. Tobolová 
     1,0 24 SŠ SPgŠ 5 let 

učitelka MŠ 

J. Franczyková 
0,935 24 SŠ SPgŠ 3 roky 

vychovatelka 

Š. Slončíková 

zástup za MD 

(do 8.1.16) 

H. Gajdošová 

0,642 

4 

 

 

8 

SŠ 

 

 

VŠ 

 

 

 

PdfOU 

Vychovatelství 

4 roky 

 

 

8 let 

asistentka 

pedagoga 

Š. Slončíková 

0,55 4 SŠ 
Gymnázium – studuje 

VŠ 
4 roky 

vychovatel 

F. Grygar 
0,567 21 VŠ 

učitelství všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

5 let 

vychovatelka 

G. Makarová 
0,45 2 VŠ 

ÚSO-studuje PdFOU 

vychovatelství 
2 roky 

 

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 66,66   

  

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 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 0 6 1 6 0 0 0 0 1 13 

    

  Průměrný věk PP ZŠ je 48,5 roků, PP MŠ 49,5 a vychovatelů ŠD 40 let. 

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 základní škole. Jedna učitelka si doplňuje 

kvalifikační předpoklady podle zákona o pedagogických pracovnících. Studium ukončí v roce 

2017. Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. V únoru požádala učitelka MŠ pracující na 

zkrácený úvazek o rozvázání pracovního poměru dohodou k 29.2.2016. Pracovala u naší 

organizace na dobu určitou (do července 2016).  Její žádosti jsme vyhověli a její úvazek dobírala 

do června vychovatelka ŠD. S pracovnicí provozu, která zajišťovala třídu MŠ v budově základní 

školy, byla ukončena smlouva na dobu určitou (zrušena třída MŠ v budově ZŠ). Ve škole je 

velmi vysoké zastoupení žen. Pracuje zde jen jeden muž, a to na pozici vychovatele ŠD.  

Ředitelka školy je ve funkci od 1.8.2003. Absolvovala funkční studium F1. Od roku 2000 

vykonává také funkci výchovné poradkyně,  pro kterou splňuje požadovanou kvalifikaci. 

Vedoucí učitelka MŠ pracuje ve škole od srpna 2005. Vedoucí pozice ve školní družině není 
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zřízena. Jedna učitelka ZŠ vykonává specializovanou funkci koordinátora ŠVP a jedna učitelka 

koordinátora EVVO. 

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 

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. Využíváme 

především nabídek KVIC a NIDV.  Pedagogové jsou o nich informováni a mají možnost si sami 

vybrat. Školení je plně hrazeno ze státního rozpočtu (ONIV). 

Zákon o pedagogických pracovnících (č.563/2004 Sb., v platném znění) jasně definuje 

kvalifikaci pedagogických pracovníků. V současné době si doplňuje vysokoškolské aprobační 

vzdělání jedna učitelka ZŠ a jedna vychovatelka ŠD.  

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. 

Pokračuje vzdělávání v matematice metodou profesora Milana Hejného.  

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, dále k trendům moderního vaření.  
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Přehled DVPP za školní rok 2015/2016 

 

Název akce Datum Akreditace 

Poč

et 

hod

in 

Účastník 

On si začal, aneb vedeme žáky k 

odpovědnosti 
4.5.2016 12624/2013-201-264 8 

Mgr. Kateřina 

Holaňová 

Metoda dobrého startu - Jana 

Swierkoszová 
21.3.2016 17771/2014-1-527 8 

Mgr. Kateřina 

Holaňová 

Čtení a psaní v 1.třídě - komplexně 15.3.2016 16766/2015-1485 4 
Mgr. Kateřina 

Holaňová 

Rozvoj grafomotorických 

dovedností v předškolním a 

mladším školním věku 

16.2.2016 16766/2015-1-485 8 
Mgr. Kateřina 

Holaňová 

Sfumato aneb Čtení pro všechny 

děti 

11.12.2015 

a 5.2.2016 
29 735/2014-1-663 16 

Mgr. Kateřina 

Holaňová 

Setkávání s Hejného metodou 12.3.2016 1393/2015-1-66 9 Danuše Karasová 

Dílna čtení a psaní 
11.5.2016-

8.6.2016 
43543/2013-1-933 10 Mgr. Zdeňka Langová 

 

Jak sestavit plán pedagogické 

podpory 

6.5.2016 28112/2015-1-717 8 Mgr. Zdeňka Langová 

Vzdělávací lídr 
14.10.2015-

15.10.2015 
38581/2014-1-961 16 Mgr. Eva Paličková 

Vzdělávací lídr 
5.4.2016-

6.4.2016 
38581/2014-1-961 20 Mgr. Eva Paličková 

Zákon o pedagogických 

pracovnících v praxi škol a 

školských zařízení 

14.4.2016 10704/2014-1-354 7 Mgr. Eva Paličková 

Kurz anglického jazyka pro 

začátečníky - 1.část 

8.10.2015-

26.5.2016 
33936/2013-1-718 63 Mgr. Eva Paličková 

Zákon o pedagogických 

pracovnících v praxi škol a 

školských zařízení 

14.4.2016 10704/2014-1-354 7 Kateřina Rusková 

Cestovní náhrady a daň silniční ve 

školství 
8.10.2015 1978/2014-1-140 6 Kateřina Rusková 

Podpora učitelů ve výuce 

matematiky Hejného metodou 
10.10.2016 18457/2014-1-499 6 Mgr. Libuše Smreková 

Konference pro učitele 1.stupně 

ZŠ 
28.11.2015 27409/2015-1-798 6 Mgr. Libuše Smreková 

Dítě s poruchami autistického 

spektra v běžné MŠ 
27.1.2016 29937/2014-1-777 7 Mgr. Libuše Smreková 

Slovní úlohy - žádný problém 22.3.2016 12624/2013-201-264 4 Mgr. Libuše Smreková 

Odpady a obaly 4.5.2016 1469/2015-1-53 4 Mgr. Libuše Smreková 

Knihovnický kurz se specializací 

na práci informačních a studijních 

center ZŠ 

21.9.2015-

5.10.2015 
28295/2011-25-666 14 Mgr. Jana Švardalová 

Podpora učitelů ve výuce 

matematiky Hejného metodou 
12.9.2015 18457/2014-1-499 6 Mgr. Jana Švardalová 

Jak efektivně sestavit individuální 

vzdělávací plán 
17.9.2015 1514/2015-1-110 8 Mgr. Jana Švardalová 

Jak sestavit plán reedukace 

vývojových poruch učení 

15.8.2016-

17.8.2016 
1514/2015-1-110 16 Mgr. Jana Švardalová 

Poznávání neživé a živé přírody 

prostřednictvím pokusů 
29.9.2015 15892/2015-1-507 6 Mgr. Jana Vahalíková 
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3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

hlavní kuchařka 

H. Paličková 
1,000 SOU 

kuchařka 

A. Bavlšíková 
1,000 SOU 

pracovnice provozu 

M. Nováková 
0,8+0,2 DČ SOU 

vedoucí školní jídelny 

J. Makarová 
0,500 SŠ 

referentka 

K. Rusková 
0,9+0,1 DČ SŠ 

uklízečka ZŠ 

M. Šebelová 
1,000 SOU 

uklízečka MŠ 

E. Adámková 
1,000 SOU 

pracovnice provozu 

G. Fulnečková 
0,875 SOU 

DČ: doplňková činnost školy 

 

 

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 2015/2016 

1 22 3 6 

 

Z počtu přijatých dětí pro školní rok 2016/2017 má trvalé bydliště na území Proskovic 16 dětí, 4 

ve Staré Bělé, 1 v Krmelíně a 1 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

4.1.1 Charakteristika zápisu do prvního ročníku 

Do školy byli přijati všichni zájemci, tedy i z jiných spádových obvodů (máme volnou kapacitu).  

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. 

V letošním roce opět proběhl pro zájemce projekt „Těšíme se do školy“ nazvaný Výprava za 

Čtyřlístkem. 

4.2  Správní řízení 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 11 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 6 0 



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

Výroční zpráva 2015/2016                strana 12 z počtu 48 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 22 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka 0 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. 14/13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 

2. 19 0 0 18 19 0 0 0 0 1 0 

3. 19 2 4 17 15 0 0 0 0 0 0 

4. 21 2 2 19 19 0 0 0 0 0 0 

5. 20 5 4 15 16 0 0 1 1 0 0 

Celkem 93/92 9 10 82 82 0 0 1 1 1 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. 14/13 0 0 0     3 0 0 0 0 0 0 

2. 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3. 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

4. 21 0 21 4 5 0 1 0 0 0 0 

5. 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 93/92 0 22 6 9 0 1 0 0 0 0 

 

5.1.1 Komentář 

 

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 sebehodnocení 

a hodnocení svých spolužáků.  Pro tyto evaluační formy vytvářeli vyučující dostatečný prostor. 

V rámci evaluace školy se i ve školním roce 2015/2016 žáci účastnili celostátního testování. 

V tomto školním roce jsme využili testy SCIO. Tradičně testujeme žáky 3. a 5. třídy. Na jaře 

2015 proběhlo testování 3. a 5. ročníku Stonožka-skládalo se z testů českého jazyka, matematiky, 

anglického jazyka, prvouky. Kromě znalostí a dovedností byly testy také zaměřeny na klíčové 

kompetence.  

Čtenářská gramotnost byla testována v projektu Čtenář společností SCIO ve 4. a 5. ročníku. 

Posledním letošním zjišťováním výsledků školy byla Mapa školy, kterým jsme zjišťovali klima 

školy nejen u žáků, ale i u všech zaměstnanců školy a rodičů. 

Výsledky viz příloha č. 1. 

Závěry testování byly rozebrány na metodickém sdružení a vyvozeny další postupy vzdělávání. 

 

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. Nadále je nutné důsledně evidovat i drobné prohřešky proti 

školnímu řádu.  
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5.2  Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

    přijato: z pátého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 7 

soukromá gymnázia 0 

církevní gymnázia 0 

 

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 2 479 3 128 26,66 34,00 0 0 0 0 

Komentář: 

Ve škole jsme neřešili žádný případ záškoláctví.  

 5.4  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 

Autisté 2  

Komentář: 

Základním rysem práce s žáky tohoto typu je důsledný monitoring výskytu těchto vad a 

respektování doporučení poradenských zařízení. Všem žákům je poskytováno vzdělávání formou 

individuální integrace v režimu speciálního vzdělávání v běžné třídě. Každému žáku je 

vypracován celoroční individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), který je schvalován speciálním 

pedagogem pedagogicko-psychologické poradny, odsouhlasen rodiči a dvakrát ročně 

vyhodnocován pedagogem naší školy, který vede reedukaci.  IVP slouží ke kompenzaci obtíží ve 

vzdělávání žáka formou úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. Při jejich vytváření se 

vychází z aktuální situace dítěte a jeho konkrétních možností. 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 6 nových 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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V základní škole byly integrované děti s diagnostikou porucha autistického spektra. K jednomu 

z nich nám byla schválena KÚ asistentka pedagoga. 

V rámci spolupráce s katedrou speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity na naší škole 

vykonávala praxi 1 studentka navazujícího magisterského studia s kvalifikací logopedického 

asistenta.  Probíhala 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. Studentka pracovala 

systematicky a plánovitě jak s dětmi předškolního věku, tak s žáky mladšího školního věku. 

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 

Komentář: 

V letošním roce jsme neměli mimořádně nadané žáky, kteří by měli osvědčení z PPP. U jednoho 

žáka jsme iniciovali vyšetření v PPP, kterým byl zjištěn intelektový vývoj v pásmu vysokého 

nadprůměru, ale zároveň sociální nezralost a nižší vytrvalost v zátěži. 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. 

Ocenění společností SCIO 

Žák 3. ročníku Daniel Mareta byl oceněn za nejlepší výsledky v Moravskoslezském kraji 

v testování třetích tříd mezi žáky základních škol. 

 

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 3 3 3 

Člověk a Svět 2 2 3 3 4 

Matematika 4 4 4 5 5 

TV 2 3 2 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 

Cíle základního vzdělávání jsou naplňovány prostřednictvím učiva v jednotlivých předmětech. 

Učitelům je umožněna tvořivá práce s ohledem na co nejvyšší efektivitu vzdělávání. Všechny 

disponibilní hodiny jsou použity na posílení povinných předmětů. 

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 
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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 

materiály vytvořené pedagogy školy v minulých letech. V 1. až 3. 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. 
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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. Tyto opakující se projekty již tvoří tradice školy. 

 

Projekty, dílny, akce, soutěže 

 

Sportovní  

Kurz bruslení 

Pro žáky 2. - 4. ročníku jsme pořádali již tradiční kurz bruslení. V měsících listopadu a prosinci 

proběhlo pět lekcí na Zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. Žáci byli rozděleni do 

družstev a pod vedením J. Vahalíkové, Z. Langové, K. Holaňové a F. Grygara se učili základům 

bruslení nebo se v nich zdokonalovali. Kurz proběhl bez problémů, bez úrazů. 

 

Kurz inline bruslení 

Ke kurzu klasického bruslení jsme přidali i červnový týdenní kurz inline bruslení, který pořádal 

tým „Buď inline“ na stadionu pro inline bruslení u Ferony. 

 

Lyžování se sluníčkem 

V únoru 2016 se uskutečnil pro zájemce odpolední kurz „Lyžování se sluníčkem“ ve ski areálu 

na Bílé. V nich se žáci kromě zdokonalení sportovních dovedností a dodržování pravidel při 

pohybových činnostech učili přiměřeně a vhodně komunikovat s vrstevníky i věkově mladšími či 

staršími dětmi, navzájem si pomáhat a chovat se k sobě ohleduplně – chování fair play.  

 

Plavecký výcvik 

Plavecká výuka pro žáky 1. a 4. ročníku probíhala v tomto školním roce každé úterý 

v brušperském bazénu od února do června 2016. Žáci byli rozděleni do skupin podle svých 

plaveckých schopností a možností. Během plaveckého výcviku si žáci osvojili základní plavecké 

styly - prsa, kraul, znak, zdokonalili práci paží, nohou, splývání, dýchání do vody, aj. Hodiny 

byly zpestřeny zábavnými vodními hrami. Každý žák opouštěl závěrečnou hodinu plavání 

s mokrým diplomem a s potvrzením o délce uplavané tratě. 

 

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2016 (DSMC 2016) 

Žáci 5. ročníku a žáci 4. ročníku (družstvo 2 dívky a 2 chlapci) se 29. 4. 2016 zúčastnili 

obvodního kola dopravní soutěže Mladý cyklista, kterou pořádala ZŠ Alberta Kučery v Ostravě – 

Hrabůvce. Soutěž se skládala ze čtyř úkolů: testů z pravidel silničního provozu, první pomoci, 

jízdy na dětském dopravním hřišti, jízdy zručnosti. Pátý ročník získal 5. místo z 9 škol v 1. ktg. a 

4. ročník byl poslední (8. místo) v 2. ktg. Čtvrtý ročník si v letošním školním roce vyzkoušel 

všechny soutěžní úkoly, aby v příštím roce mohl podat lepší výsledky v 1. ktg. Žáci obdrželi 

upomínkové předměty BESIPU a diplomy.  

 

Žáci 3. – 5. ročníku se pravidelně 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 bezpečného chování v silničním provozu. V 5. ročníku získávají Průkaz mladého 

cyklisty na základě výsledků testů.   

Dále spolupracujeme s Ostravskými komunikacemi, a.s., oddělením dopravního inženýrství, ing. 

Josefem Lažou, který poskytl odměny pro žáky naší školy. 
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Matematické  

Klokánek (4.+ 5. ročník), Cvrček (2.+ 3.ročník) 

 

Výtvarné a literární  

Žáci naší školy se v průběhu školního roku 2015/2016 zapojili do několika výtvarných a 

literárních soutěží.  

 Požární ochrana očima dětí pro rok 2016; Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; 

Okresní sdružení, Ema Švančarová (3. místo v krajském kole) 

 Město jako literární kulisa (literární soutěž); Svět knihy, Praha 

 Život v temnotě (výtvarná soutěž); SVČ Korunka, Ostrava- Mar. Hory 

Alena Sojková (3. místo), Kristina Kofránková (3. místo) 

 O zvířátkách ze statku (literární část); Příroda kolem nás, o.p.s, Jarošův statek 

Studénka, centrum ekologické výchovy  

 Krásná jako kvítek je ta země….Téma : Rodina; Městské kulturní středisko a Městská 

knihovna Havířov 

 Výtvarná soutěž pro školy; Ovocentrum V+V s.r.o., Valašské Meziříčí 

 

Projekt Tady jsme doma 

Regionální folklor do školy aneb „Čtvrťáci“ ve Strážnici 

Autorkou tohoto projektu je paní PhDr. Alena Schauerová. Projekt běží již desátým rokem pod 

záštitou Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.  Prostřednictvím tohoto projektu získávají 

děti povědomí o životě předků i kultuře své obce či regionu. Žáci se v průběhu dvou let seznámí 

s místní tradiční lidovou kulturou, čím a jak se lidé dříve živili, jak se bavili, jaké obyčeje a 

zvyky dodržovali. Osvojí si lidové písně, říkadla, místní pověsti, tance. Tento projekt přináší 

možnosti k prohloubení vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči i prarodiči, místní 

komunitou. V současné době je do něj zapojena řada škol z celé republiky např. Krmelín, Dolní 

Rožínka, Mělník, Prachatice, Český Těšín, Řevnice, Proskovice a další. 

Protože třídní učitelka této třídy Kateřina Holaňová má k folkloru blízko, myšlenka tohoto 

projektu ji oslovila a ve školním roce 2014/2015 se do projektu se svou třídou – tehdy třeťáky - 

přihlásila.  

Jejím úkolem bylo, aby žáky v rámci běžného vyučování (převážně v hodinách Hv, Čj, ČaS, Tv) 

seznamovala s lidovými tradicemi a životem našich předků, což je hlavním záměrem projektu 

Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.  

Vyvrcholením tohoto projektu a odměnou pro celou třídu je pak účinkování v programu na MFF 

Dětská Strážnice, kde společně s čtyřmi dětskými folklorními soubory ze Slovácka tato třída 

vystoupí.  

Do Strážnice se mimořádně dostali (skupina 13 žáků tehdy třetí třídy) hned v prvním roce 

zapojení do projektu. Děti měly za úkol sehrát (podle scénáře) fiktivní třídu a propojit vystoupení 

ostatních účinkujících – čtyř třídních kolektivů z různých koutů naší republiky a jednoho 

folklorního souboru na MFF Dětská Strážnice 2015 v programu „Písnička k domovu“. Zhostili 

se toho na výbornou.  

Tento rok dostali za úkol vytvořit s dětmi pásmo na téma: „Přišel k nám host…“. K tomuto 

tématu pak směřovala práce v hodinách převážně Hv a Tv, kdy s dětmi pásmo – lašské písně, 

říkadla, škádlivky, dětské lidové hry doprovázené pohybem a propojené v příběh – tvořili a 

nacvičovali. 

Do projektu se prostřednictvím dětí zapojili i mnozí rodiče, ať už se jednalo o zakoupení triček 

s logem projektu, zapůjčení rekvizit, napečení chleba či jiné podpory.  Pan Čeněk Pustka -  

tatínek jedné žákyně – zdokonalil svou hru na akordeon a doprovázel třídu na každém 

vystoupení. Docházel za námi do některých hodin hudební výchovy a stal se tak součástí třídního 

kolektivu - vlastně i projektu. Rodiče a prarodiče nám byli taktéž nápomocní při zhotovování 

krojů. Velkou měrou se o kroje zasloužila paní vychovatelka Gabriela Makarová.  S její velkou 

pomocí také vznikla výstava celoroční práce v projektu, která byla instalována ve Strážnici 

v době festivalu, a ke které také přihlédla hodnotící komise při udělování ocenění.  
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V neposlední řadě na přání dětí, rodičů i vedení školy vznikl ve školním roce 2015/16 pohybově-

dramatický kroužek Klineček (podle místního názvu  - kopec Klinec), ve kterém také uplatňují 

folklorní prvky, a který společně s paní učitelkou Holaňovou vede paní vychovatelka Gabriela 

Makarová.  

Za vystoupení ve Strážnici v červnu 2016 třída získala ocenění „Laureát Strážnice 2016“ nejen 

za překvapivý dětský výkon na jevišti, ale i za naplnění myšlenky tohoto projektu. 

Dne 29.6.2016 byli zástupci třídy společně s paní učitelkou Holaňovou a paní vychovatelkou 

Makarovou přijati panem Štěpánkem, náměstkem primátora města Ostravy.  

 

Ocenění žákovské osobnosti a žákovského kolektivu 

Rada města Ostravy rozhodla dne 26. 4. 2016 usnesením č. 3724/RM1418/56 o ocenění 

žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí. 

Za naši školu jsme do kategorie Žákovská osobnost I. stupeň nominovali žákyni 4. ročníku 

Karolínu Pustkovou za úspěchy na hudebním poli (účasti v okresních a krajských kolech ve hře 

na flétnu) a Emu Švančarovou, žákyni 5. ročníku, za úspěchy na poli sportovním (moderní 

gymnastika-účasti na celorepublikových i mezinárodních soutěžích. Letos se připravuje na 

mistrovství ČR a byla přijata na sportovní gymnázium). 

         

Do kategorie Žákovský kolektiv jsme nominovali kolektiv žáků 4. ročníku za účast 

v celorepublikovém projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož vyvrcholením 

byla účast na mezinárodním festivalu ve Strážnici ve dnech 24. a 25. června 2016. 

Všechny nominace byly úspěšně proměněny v ocenění. 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo dne 1. 6. 2016 v 16 hodin v Divadle loutek Ostrava. Součástí 

bylo i představení Královna Koloběžka I. 
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Ocenění pro školní jídelnu v projektu města Ostravy „Školní jídelny zdravě a chutně“ 

Rada města rozhodla dne 26. 4. 2016 usnesením č. 3723/RM1418/56 o ocenění školních jídelen 

mateřských a základních škol v rámci vyhodnocení  I. etapy kampaně města „Školní jídelny 

zdravě a chutně“. 

Naše školní jídelna získala ocenění v kategorii 3: počet stravujících se žáků ve školním roce 

2015/2016. Slavnostní vyhodnocení proběhne dne 21.6.2016 v Divadle loutek Ostrava. 

Vánoční jarmark, advent 

Adventní období začalo 27. 11. 2015, kdy proběhl v sále restaurace U Psoty vánoční jarmark, na 

kterém prodávali výrobky mimo jiné i žáci naší mateřské a základní školy. O kulturní adventní 

program v podobě vánočních koled se postaral školní pěvecký sbor Proskovjáček pod vedením 

paní učitelky Zdeňky Langové, za hudebního doprovodu paní učitelky Kateřiny Holaňové. Žáci 

4. ročníku pod vedením třídní učitelky Kateřiny Holaňové předvedli program s názvem 

Koledování na Lašsku a školní pohybově – dramatický kroužek Klineček připravil dramatizaci 

pohádky O Červené Karkulce, se kterou vystoupil také v ZŠ Stará Bělá. 

V prostorách školy se dne 8. 12. 2015 se konalo vánoční tvořivé odpoledne, kde si žáci společně 

s rodiči mohli vytvořit drobné vánoční dárky.  

Po vánočních prázdninách žáci 4. ročníku pod vedením paní učitelky Kateřiny Holaňové 

připomněli svátek Tří králů.  

 

Zdravíčko 

23. 10. 2015 v rámci projektu Zdravíčko, připravili studenti SZŠ a SZŠ a VOŠZ Ostrava – 

Vítkovice studijního oboru Nutriční terapeut žákům 1. a 2. ročníku naší školy program s názvem 

Zdravé děti, šťastní rodiče. Podstatou bylo upozornit na dětskou obezitu, na zdravé, nezdravé 

potraviny a pokrmy, jejich konzumaci, množství, kalorie a zdravý životní styl.  

 

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. 

 

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.  

 

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 17. 5. 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže „Školní časopis roku 

2016“ ve SVČ Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. V kategorii 1. stupeň ZŠ „Školní 

časopis roku 2015 - Moravskoslezský kraj“ jsme zvítězili. Celorepublikové finále této soutěže 

proběhne v prosinci 2016 v Brně.  

Floriánek přináší informace o projektech, zábavu i poučení. Žáci naší školy se podílí na obsahu 

každého čísla časopisu, navrhují témata, vybírá literární příspěvky, poskytují zpětnou vazbu a 

podrobnější informace ostatním žákům ve třídě. Časopis vychází 3x ročně. Dohled nad vydáním 
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časopisu má paní učitelka Jana Švardalová, grafickou stránku časopisu zpracovává Bc. Darek 

Stalinský, student PdF OU v rámci recipročních aktivit. 

Dne 1. 12. 2015 náš školní časopis získal 4. místo v kategorii 1. stupeň ZŠ v celorepublikovém 

finále v Brně za rok 2015.  

V únoru a březnu proběhla ve Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková 

organizace výstava ostravských školních časopisů. Celkem se zúčastnilo 15 časopisů, my mezi 

nimi. 

 

Ovoce do škol, školní 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. Je to další způsob, jak dbá škola o zdraví 

dětí. Podrobnější informace dostanete na www.ovocedoskol.eu  

Naši žáci mají možnost si od září 2013 zakoupit mléčné svačinky v našem školním bufetu.  

 

Vzdělávací soutěž Hledej pramen vody 

Projekt je organizován společností Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. OVAK a to pro žáky 4. 

a 5. ročníků ostravských základních škol. Soutěž „Hledej pramen vody“ je dlouhodobá. Naše 5. 

třída se svou píli a vytrvalostí dostala, do finále. Soutěž probíhala od března do června, skládala 

se z teoretické a praktické časti. Žáci získávali za splněné úkoly body, jak v teoretické tak i 

v praktické části. Praktická část obsahovala velké klání na Slezskoostravském hradu, kde 

pětičlenné hlídky plnily různé úkoly. Ve finále na Slezskoostravském hradě děti nejen soutěžily, 

ale také se bavily. Připraven byl pro ně bohatý program plný zábavy a her. Soutěžní týmy dostaly 

trička s emblémem vody. Děti se dozvěděly důležité informace o vodě a uvědomily si, co pro 

člověka voda znamená a jak je třeba o ni pečovat. 

 

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku dne 27. 6. 2016 

Projekt se uskutečňuje každoročně na konci školního roku a je zaměřen na rozvoj prezentačních 

dovedností žáků 5. ročníku v rámci předmětu Informatika, představení závěrečných prezentací 

v elektronické podobě na veřejnosti a posílení sociálních kompetencí žáků. 

Žák zde:  -     pracuje s moderními technologiemi  

- prezentuje digitální i ústní výstup své závěrečné prezentace na veřejnosti 

- dodržuje pravidla společenského chování. 

V první části programu hosté zhlédli žákovské prezentace, téma si zvolili žáci dle svých zájmů 

zpravidla ve dvojici případně trojici. Po celou dobu přípravy (od dubna do června) žáci 

vyhledávali a zpracovávali informace do digitální podoby podle zadaných kritérií, poté si 

připravovali ústní výstup, který byl zaměřen na plynulý a srozumitelný projev. 

V druhé části programu proběhl slavnostní nástup žáků v talárech, ředitelka školy pronesla krátký 

projev a poté následoval zápis do pamětní knihy a předání knižních odměn všem žákům.  

Na závěr se žáci rozloučili a poděkovali jednotlivým zaměstnancům školy za jejich práci. 

 

Září 2015 

01. září   zahájení období školního vyučování, projekt Pasování  

05. - 10. září   zájezd do Worthingu, VB 

14. září   zahájení činnosti kroužků   

    Zahájení sběrové soutěže (starý papír, baterie) 

Říjen 2015 

05. října   Den zvířat – třídní projekty, spolupráce ZŠ, MŠ 

05. října   Kavárna pro rodiče a další zájemce-matematika podle MH  

20. října   porada metodického sdružení  

23. října   Zdravé děti, šťastní rodiče-projekt ve spolupráci   

27. října   projekt Halloween       

http://www.ovocedoskol.eu/
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do 27. října   podány žádosti o dotace na SMO 

Listopad 2015  

06. listopadu   Pisálkova slavnost 1. ročník 

16. listopadu   ředitelské volno   

18. listopadu   ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost  

24. listopadu   pohovory o prospěchu a chování, pedagogická rada, porada MS 

do 30. listopadu  Floriánek č. 1  

3., 10., 24. listopadu  kurz bruslení (2., 3., 4. r.)   

27. listopadu   Vánoční jarmark    

Prosinec 2015 

30. listopadu-20.prosince projekt Advent (Mikulášské dopoledne, rozsvícení ván. stromečku 

v MŠ, vánoční dopolední besídky, besedy s pamětníky v ZŠ,…) 

01., 08. prosince kurz bruslení (2., 3., 4. r.) 

07. prosince zájezd do skanzenu v Rožnově - Vánoce na dědině 

08. prosince tvořivé odpoledne v ZŠ 

09. prosince zájezd do skanzenu v Rožnově - Vánoce na dědině   

15. prosince   porada metodického sdružení      

Leden 2016 

12. ledna třídní schůzky-škola v přírodě, pohovory, porada metodického 

sdružení 

19. ledna   Zápis do 1.r. 

26. ledna   pedagogická porada 

28. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí  

Únor 2016 

08. – 12. února  lyžařský kurz pro 1., 2. r., Bílá (není pobytový) 

16. února   porada metodického sdružení   

    plavecký výcvik ZŠ 

    Floriánek č. 2   

Březen 2016 

    projekt Hrdinové   

15. března   porada metodického sdružení  

    tvořivé odpoledne v ZŠ  

    projekt Velikonoce     

Duben 2016 

19. dubna   pohovory, porada metodického sdružení, pedagogická rad  

22., 23. dubna  Festival Poodří Fr. Lýska  

    Ekoprojekt 

Květen 2016 

    Floriánek č. 3  

17. května   porada metodického sdružení  

    projekt Dny Evropy 

    pasování na čtenáře 1. r. (ve spolupráci s místní knihovnou) 

    fotografování tříd ZŠ i MŠ  

Červen 2016 

07. června   porada metodického sdružení, pohovory o prospěchu a chování 

21. června   pedagogická rada 

27. června   Rozloučení s páťáky 

25. června Svatojánský oheň, vystoupení pro veřejnost, spolupráce s místní 

komunitou 

23. – 25. června   vystoupení žáků 4. r na mezinárodním festivalu ve Strážnici 

30. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 
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Metodické sdružení 

Vyučující se pravidelně jedenkrát do měsíce scházeli pod vedením Jany Vahalíkové na 

schůzkách metodického sdružení. Obsahem schůzek byla příprava projektů a jejich následná 

evaluace, organizace jednotlivých akcí školy, výchovně – vzdělávací proces v naší škole, 

kontrola plnění výstupů a diskuse nad ŠVP „Do školy s úsměvem“. Ve školním roce 2015/2016 

jsme svou pozornost zaměřili na plnění výstupů z šablon projektu Výzva č. 56 – podpora výuky 

cizího jazyka a čtenářská gramotnost. V rámci tohoto projektu vycestovali naši žáci 5. ročníku na 

kulturně poznávací a jazykový kurz do Worthingu ve Velké Británii. Taktéž jsme si vybavili 

žákovskou knihovnu novými tituly a ve třídách 2. – 5. ročníku bylo během školního roku 

realizováno nejméně deset čtenářských dílen. Své úsilí jsme také zaměřili na zkvalitnění 

spolupráce s MŠ především při společném projektu „Těšíme se do školy“. Na konci školního 

roku proběhla příjemně pozitivní schůzka metodického sdružení se spádovou ZŠ Stará Bělá v ZŠ 

Nová Bělá.  

 

Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů   

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola v oblasti prevence zaměřila především na otázku 

kyberšikany  a  netolismu (virtuální drogy). Cílem bylo i nadále monitorovat situaci, poukazovat 

na různorodé aktivity, kterým se žáci mohou věnovat ve svém volném čase a dále nabízet širokou 

nabídku zájmových kroužků ve škole a aktivit mimo školu (spolupráce s dalšími organizacemi, 

zvláště v obci). Nabídnuli jsme žákům 1. – 3. ročníku hodinu pohybu navíc v odpoledních 

hodinách prostřednictvím zapojení naší školy do projektu „Hodina pohybu navíc“. Zaměřili 

pozornost na správné stravovací návyky (prevence poruch příjmu potravy) a opět umožnili 

žákům nákup mléčných výrobků za dotované ceny. 

Proškoleni byli metodikem prevence Janou Vahalíkovou učitelé v oblasti domácího násilí. 

V měsíci září proběhly pro všechny třídy stmelovací programy, které byly pořádány SVČ Ostrava 

– Zábřeh. V průběhu školního roku pak prostřednictvím PPP se uskutečnil pro žáky program o 

šikanování, kyberšikaně a drogách. Nechyběly ani preventivní programy prováděné příslušníky 

Městské policie Ostrava. Třídní učitelky po celý rok monitorovaly své třídní kolektivy, a pokud 

bylo třeba, ihned řešily vzniklé problémy a zařazovaly do výuky aktivity prevence rizikového 

chování. Rezervy u žáků jsou patrné ve vnitřním se ztotožněním s pravidly školy a jejich 

následným dodržováním. Ve školním roce jsme řešili jeden případ vandalismu. 

 

Environmentální výchova 

EVVO vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za nějž je 

považováno vše-od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, 

sociální, technickoekonomická i estetická. Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti 

vztahů člověka a životního prostředí. 

Začleňování environmentální výchovy do všech vzdělávacích oblastí se nám úspěšně daří plnit 

po celý školní rok. 

Environmentální vzdělávání je na naší škole začleněno do předmětu Člověk a jeho svět, ale 

využíváme zavádění environmentálních témat do všech předmětů. Kromě přímé výuky se 

environmentální výchova uskutečňovala i na různých akcích, exkurzích nebo projektech. 

Pátým rokem jsme zapojeni do sběrové soutěže Zelený strom.  

Nasbírali jsme 8 394 Kg. Pro menší skladovací prostory jsme omezeni jen na donášku sběrového 

papíru v určených dnech, a proto je letos téměř o polovinu nasbíraných kilogramů méně než 

v loňském roce. 

Nejlepší sběrači ve sběru papíru: 

 

1. Komendová Melanie 1 317 kg 

2. Rusek Daniel    857 kg 
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3. – 4. Urbánková Kateřina    432 kg 

3. – 4. Mihula Matyáš    432 kg 

 

Jednotlivé třídy za celý školní rok nasbíraly: 

        

 

 

 

 

 

 

 

V celonárodním projektu Recyklohraní, kde pracujeme už 8. rokem, sbíráme drobná nefunkční 

elektro zařízení a prošlé baterie.  

Nasbírali jsme 6 boxů s bateriemi a 3x velký kontejner s drobným elektro zařízením. Navíc 

plníme jednotlivé úkoly, které jsou vyhlašovány organizátorem Recyklohraní. Za sběr i plnění 

úkolů jsme obdrželi 2 658 bodů. 

Nejlepší sběrači v elektro a baterií: 

 

1. Tomisová Kateřina 2000 kusů 

2. Kropáčková Dorota 1960 kusů 

3. Adámková Markéta 864 kusů 

  

 

6.  Úrazy žáků 

 

Počet záznamů v knize úrazů  

(registrované i evidované) 

3 

Počet odeslaných záznamů o úrazech žáků 

(registrované) 

1 

 

6.1 Vyhodnocení úrazů 

 

Došlo ke třem drobným úrazům, které se udály z nepozornosti žáků, k jednomu závažnějšímu 

došlo v tělocvičně při činnosti školní družiny, kdy si chlapec první třídy přilehl ruku a došlo 

k zlomenině záprstní kůstky ukazováčku. 

 

7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: 

 

7.1. Zájmové vzdělávání 

 

7.1.1.  Školní družina 

Ve školním roce 2015/2016 byla školní družina rozdělena do tří samostatných oddělení. Celkový 

počet docházejících žáků činil 65. První oddělení vedl pan vychovatel František Grygar, druhé 

oddělení měla na starosti paní Šárka Slončíková a třetí oddělení paní Gabriela Makarová.  

Začátkem ledna 2016 vystřídala paní Šárku Slončíkovou  paní Hana Gajdošová, která se vrátila 

na pozici vychovatelky školní družiny po mateřské dovolené. 

V rámci školní družiny bylo v tomto školním roce zahájeno pokusné ověřování programu 

„Hodina pohybu navíc“, které vyhlásilo MŠMT a zorganizoval Národní ústav pro vzdělávání. 

„Hodina pohybu navíc“ se konala pod vedením pana vychovatele Františka Grygara 1x týdně: ve 

5. roč. 2893 kg 

4. roč. 2834 kg 

3. roč. 1404 kg 

2. roč. 928 kg 

1. roč. 335kg 

celkem 8 394 kg 
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čtvrtek pro žáky 1. ročníku, ve středu pro žáky 2. ročníku a v pátek pro žáky 3. ročníku. V tomto 

programu děti nejen zdokonalily své fundamentální pohybové činnosti, ale také se naučily mnoha 

dalším aktivitám z oblasti sportu, vyzkoušely nejrůznější druhy sportů, naučily se dodržovat 

pravidla hry a vzájemně spolupracovat s ostatními spolužáky. Program se stal u dětí velmi 

oblíbeným. 

V září se děti seznámily s pravidly školní družiny, s bezpečným chováním a s chodem školní 

družiny. Společně s vychovateli podnikly výlet na místní jízdárnu a také navštívily chovatelskou 

výstavu. 

V říjnu děti ve spolupráci s vychovateli připravily již tradiční akci pro všechny žáky naší školy 

s názvem „Halloween“.  

Listopad a prosinec se nesl v duchu vánočních příprav. Děti tvořily výrobky v podobě svícnů, 

andílků, hvězd, přání apod., kterými následně prezentovaly naši školu na vánočním jarmarku. 

V rámci školní družiny se dále uskutečnily akce s názvem „Pískování“ a „Vánoční tvořivé 

dílny“. 

V lednu děti navštívily zábavný Funk Park Žirafa a s panem vychovatelem se vydaly na výpravu, 

při které pozorovaly život bobrů. Školní družina také zahájila pravidelnou docházku do školní 

knihovny, kde si děti měly možnost knihy nejen prohlédnout a začíst se do nich, ale také si je 

vypůjčit domů. O návštěvu školní knihovny byl poměrně velký zájem.  

S příchodem jara začala školní družina ve větší míře využívat školní hřiště, školní zahradu, 

místní les a povodí řeky Odry. Děti se seznámily se starými tradicemi. Dozvěděly se, co znamená 

jarní rovnodennost, namalovaly k ní obrázek. Naučily se vyrábět vrbovou píšťalku a výrobu 

doprovázely básničkou. Na Velikonoce pak malovaly velikonoční vajíčka a zhotovily Mařenu, 

kterou následně spálily. Děti se také zapojily do tvoření a příprav na FPFL, který se každoročně 

v naší škole koná.  

Začátkem černa vychovatelé pro děti připravili projekt s názvem „Děti slaví svátek“. Na děti 

čekalo mnoho zajímavých aktivit v podobě opičí dráhy, honu na lišku, lukostřelby a dalších 

zábavných činností. Akce byla úspěšná, dětmi kladně hodnocena, zúčastnilo se jí přibližně 60 

dětí. 

Ke konci školního roku děti pomáhaly s úklidem školy a školních družin a také byly odměněny 

za svou pololetní práci a iniciativu ve školní družině. 

 

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. 

 

Zájmové kroužky pořádané v ZŠ:   Zájmové kroužky pořádané v MŠ: 
Název:  

               Název:                                                               

Základy šachu      Nezbedné notičky 

Keramika (2)      Kouzlení s hlínou (2) 

Kreativní tvoření 

Klub plastikových modelářů 

Pohybově-dramatický 

Taneční 

Výtvarný  

 

Kromě zájmových kroužků ve škole jsou žáci zapojeni do dalších zájmových oddílů a činností i 

mimo školu. 
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Ve škole jsou nabízeny další sportovní aktivity, které jsou realizované jinými subjekty. Judo club 

Baník Ostrava (pondělí, středa 15:00-16:30), atletika Sdružení sportovních klubů Vítkovice 

(úterý 15:00 – 16:00), tenisová škola Priesol (úterý, čtvrtek 16:00-19:00), minivolejbal Školní 

sportovní klub Ostrava (pondělí 13:15 – 14:45) 

Naše škola v zájmové činnosti pořádá mimo jiné i kroužek Základy šachu a letos se Tomáši 

Molinovi – žákovi 2. ročníku, podařilo v květnu vyhrát 1. místo v turnaji: Ostravský koník 

v kategorii I. - II. třída, kterého se účastnilo 27 žáků z různých ostravských škol. 

Další výsledky našich žáků: 7. Matyáš Mechel, 10. Matyáš Straka, 11. Roman Kofránek,  

17. František Kavala, 19. Martin Hammond, 20. Alex Bednář. 

Ve starší kategorii od 3. ročníku po 5. ročník bylo umístění: 19. Lukáš Šugárek, 44. Daniel Rusek 

a 51. Barbora Bruzková. Celkem jich v této kategorii hrálo 57. 

Vzhledem k tomu, že někteří naši hráči se teprve v lednu učili, jak se správně táhne figurkami, 

tak je to velký úspěch. 

8. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy 

Při škole pracuje školská rada a rodiče žáků školy mají svůj Spolek rodičů při ZŠ. 

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 Spolkem rodičů 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 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, klubem Kreativ, T.J. Sokol Ostrava-Proskovice, Mob 

Proskovice a Sdružení FPFL.  

Sponzorujeme již devátým 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. 

- Vánoční jarmark pořádaný městským obvodem  

- Halloween 
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- Vánoční a velikonoční tvořivé dílny pro veřejnost 

- Pasování prvňáčků na žáky školy 

- Slavnostní rozloučení s žáky školy 

- Příspěvky žáků a učitelů do obecního zpravodaje Florián 

- Vystoupení sboru Proskovjáček a Klineček na akcích obce 

- Svatojánský oheň-vystoupení pro veřejnost 

 

9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla dne 19.1.2016 inspekční činnost na naší škole zaměřená na 

kontrolu organizace a průběhu zápisu do prvního ročníku základní školy. Kontrolou nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů. 

 

10. Údaje o proběhlých kontrolách 

 
Kontrolní 

orgán 

Termín 

kontroly 
Předmět kontroly 

Kontrolované 

období 

Pozn. 

 

KHS MSK se 

sídlem v Ostravě 

8.4.2016 Odebrané vzorky stěry 

na koliformní bakterie 

8.4.2016 Negativní 

 

OSSZ Ostrava 15.6.2016 Plnění povinností dle 

zákona 

1.8.2013-

30.4.2016 

viz.zápis 

Statutární město 

Ostrava, 

městský obvod 

Proskovice 

5.5.2016 Veřejnoprávní kontrola 2015, plnění 

opatření 

z minulé 

veřejnoprávní 

kontroly ze 

dne 1.12.2014 

Statutární město 

Ostrava, 

městský obvod 

Proskovice 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Projekt eTwinning 

Projektu mezinárodní spolupráce etwinning se naše škola zúčastnila již popáté. V letošním 

školním roce se do něj zapojili žáci 3. ročníku s třídní učitelkou J. Vahalíkovou. Jak už napovídal 

název projektu „Learning in kitchen“, děti se nejen procvičily v angličtině a pracovních 

dovednostech v kuchyni, ale dozvěděly se i některé tradiční recepty, podle kterých se peče 

v italských, španělských a rumunských rodinách. Naši žáci v prosinci společně s maminkami 

upekli vánoční cukroví a recepty s videem a fotkami pak sdíleli v pracovním internetovém 

prostředí twinspace, kde si jej prohlédli ostatní účastníci projektu.  V únoru si na pečení žáci 3. 

ročníku z uvedených cizokrajných receptů vybrali italský recept, který pojmenovali „Mandlové 

kopečky“ a kromě videa a dalšího obrazového materiálu připravili ochutnávku pro ostatní žáky 

školy. Projekt byl uzavřen v dubnu evaluací a všemi partnery byl vyhodnocen jako zdařilý a 

přínosný.   

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

zdrojů 

Projekt v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání, Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – S knihou do světa 

Žádost byla podána v dubnu 2015, a to na tyto klíčové aktivity: 

 Zahraniční jazykový kurz pro učitele (1učitel, 12.9.-26.9.2015, Irsko Galway) 

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (11 žáků, 2 učitelé , 5.9.-10.9.2015, Velká 

Británie, Worthing) 

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
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Z tohoto projektu bylo dále zakoupeno celkem 345 knih do školní knihovny v celkové finanční 

výši 68 607,- Kč. 

Projekt nám byl schválen ve výši 315 461,00 Kč. Byl ukončen v prosinci 2015. Závěrečná 

monitorovací zpráva byla schválena 12.2.2016. Všechny výdaje jsou považovány za způsobilé. 

Pedagog a tablety ve výuce 

V tomto projektu jsme se stali partnery příjemce této dotace, jímž je SHARP Centrum Olomouc 

s.r.o. V tomto projektu jsme získali 5 tabletů a učitelky ZŠ byly proškoleny v práci s nimi. 

Celková výše finančního podílu pro nás byla 207 920 Kč. Projekt byl ukončen v říjnu 2015. 

 

Dotace SMO 

V tomto školním roce jsme žádali o účelovou dotaci SMO na tyto projekty: „Budujeme studijní a 

informační centrum školy, Tvoříme svou vlastní knihu“ pro ZŠ, „Pohyb, hra a zdraví-to je, co 

nás baví“ pro MŠ, a získali jsme finanční podporu v celkové výši 45 000,-Kč.  

 

13. 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.  

Předsedkyně odborové organizace se účastnila obou konferencí, na kterých byly doplaceny 

členské příspěvky za důchodkyni. Členské příspěvky jsou od ledna 2016 vyšší a jsou odváděny 

měsíčně z výplaty jednotlivých členů organizace na účet ZO ČMOS PŠ. 

Předsedkyně odborové organizace se zúčastnila výjezdního zasedání, které se konalo 9. – 11. 10. 

2015 v Rožnově pod Radhoštěm. Zde proběhlo školení BOZP pod vedením Ing. Jana 

Romaněnka. Další přednáška byla zaměřena na právní oblast, kterou vedl právník ČMOS Mgr. 

Martin Kaplan. Všichni členové i vedení školy byli seznámeni s průběhem zasedání. 
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14.  Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2015-31.12.2015 v Kč 

 
Celkové příjmy:    rozpočet: 10 181 199       skutečnost:   10 168 767,19 

Celkové výdaje:    rozpočet: 10 181 199       skutečnost:   10 130 104,64 

Hospodářský výsledek:                                                              38 662,55 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 8 129 399 

Kč. Účelové dotace činily 242 399 Kč. Dotace byly zcela vyčerpány. 

Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 

Platy                     5 689 000                      5 689 000 

Odvody SP           1 422 600                      1 422 628 

Odvody ZP              512 100                         512 148  

Příděl do FKSP         57 000                           56 955 

OPPP                         25 000                           25 000 

Náhrada mzdy             6 500                             6 490 

ONIV                      174 800                         174 779  

Účelové dotace       242 399                         242 399            

Celkem                8 129 399                      8 129 399 

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 816 000 Kč na rok 2015. 

 

Příjmy: rozpočet:  2 051 800                      Skutečnost:  2 039 368,19 

      - příspěvek zřizovatele                         816 000,00 

      - příspěvek na plavání                            42 000,00 

      - příspěvek – SMO - granty                   60 000,00 

      - stravné                                               730 693,00 

      - školné                                                258 210,00 

      - úroky                                                        110,94 

      - převody fondů                                   105 443,25 

      - ostatní výnosy, sběr                            26 911,00 

       P ř í j m y  c e l k e m                      2 039 368,19 

 

Výdaje: rozpočet  2 051 800                      Skutečnost:  2 000 705,64 

Výsledek hospodaření z prostředků obce je 38 662,55 Kč. 

 

Výdaje podle povahy: 

Materiálové výdaje: rozpočet  1 031 500              skutečnost: 1 006 404,62 

- potraviny                                    730 692,92 

- majetek nad 3000                       124 336,25  z toho 12 129 SMO 

- majetek od 500 – 2999 Kč             4 671,00 

- knihy, mat. do vyučování, tisk     29 146,00  z toho 7 871 SMO 

- kancelářské potřeby                      42 611,05 

- materiál na údržbu                          3 523,00 

- čistící prostředky                          23 611,00 

- hračky                                             2 952,00 

- spotřební mat. ostatní                   27 288,40 z toho 66 z daru 

- materiál do ŠJ                                 4 044,00 

- materiál - sběr                               12 038,00  

- spotřební materiál - dotace SMO    1 491,00 

  

Údržba a opravy: rozpočet           143 000           skutečnost:    139 909,94 
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Reprezentace: rozpočet        16 700                      skutečnost:      16 312,00 

 - z toho z rezervního fondu 16 129 

 

Cestovné:                                   500                       skutečnost:                0,00 

 

Spotřeba energie:   rozpočet:  375 000                 skutečnost:    365 442,83 

- elektrická energie                      145 932,66 

- plyn                                            195 513,35 

- voda                                             23 996,82 

 

Služby:          rozpočet:     448 600                         skutečnost:   436 249,25 

- služby pošt, spotřeba cenin            2 383,00 

- služby telekomunikací                 18 122,86 

- stočné                                           15 259,00 

- nepovinný plavecký výcvik         42 000,00 

- účetnictví a mzdy                       143 000,00 

- revize, servisní služby                  92 288,39 

- likvidace odpadu                          16 422,00 

- školení,ostatní služby                   11 029,00 

- praní, čištění                                 40 993,00 

- nájem                                              1 695,00 z toho ÚD 110. let 1210 

- služby peněžních ústavů              19 274,00 

- služby-  dotace SMO                    31 349,00 

- služby - ÚD výročí 110.let RF       1 500,00 

- služby z darů                                     934,00 

 

Mzdové náklady:     rozpočet:  36 000                 skutečnost:    35 950,00 

- OPPP                                           20 700,00 

- OPPP - dotace SMO                     5 950,00  

- OPPP - dar                                    9 300,00 

 

Jiné náklady:   rozpočet:               500                  skutečnost:         437,00 

- ostatní náklady                                437,00 

 

Účelová dotace – tablety do škol 

Příjmy:    rozpočet:  163 061                               skutečnost:  163 061 

Výdaje:   rozpočet:  163 061                               skutečnost:  163 061 

- projekt byl ukončen v roce 2015 

 

Účelová dotace – výzva 56 

Příjmy:    rozpočet:  315 461                               skutečnost:  315 461 

Výdaje:   rozpočet:  315 461                               skutečnost:  315 461 

- příjmy byly účtovány dohadnou položkou ve výši skutečných nákladů, dotace  

  bude zúčtována v roce 2016 

 

Doplňková činnost 

Příjmy:    rozpočet:  487 000                          skutečnost:  486 615,00 

Výdaje:   rozpočet:  487 000                          skutečnost:  364 413,00 

- kroužky                                         9 949,00 

- potraviny                                     90 300,00 

- OPPP                                         109 308,00 

- mzdy                                            56 290,00 
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- odvody                                         26 055,00 

- FKSP+Kooperativa                           923,00 

- plyn                                              30 344,00 

- vodné                                           11 537,00 

- elektrická energie                         27 890,00 

- čistící prostředky                            1 817,00 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 122 202 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2015 

 

401/902 – Fond oběžných aktiv  PS      6 005,16  

                                                     KS     6 005,16 

 

411 – Fond odměn                       PS   45 000,00 

                                                      +    10 000,00 přidělení HV 2014 

                                                     KS  55 000,00 

 

412 – FKSP                                 PS   35 291,49    

                                                      +   59 399,00    základní příděl do fondu 

                                                       -   22 295,00    příspěvek na stravování 

                                                       -     1 500,00    peněžní dar 

                                                       -   11 990,00    ostatní čerpání       

                                                       -     5 194,00    sport, kultura, TV 

                                                   KS   53 711,49 

 

414 – rezervní fond                    PS  222 714,90 

413                                               +     42 000,00    dary 

                                                     -      87 814,25    čerpání darů 

                                                     +     71 746,05    přidělení HV 2014 

                                                     -      17 629,00    čerpání rezervního fondu    

                                                   KS  231 017,70 

 

 

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. 
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Příloha č. 1 Výsledky testování 

SCIO
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Příloha č. 2 Výroční zpráva mateřské školy 

 

Výroční zpráva mateřské školy Ostrava - Proskovice 

Školní rok 2015 - 2016 

 

Kapacita MŠ  - 65 dětí 

 

Počet tříd: 3 

Počet žáků:  61 

Počet žáků na třídu – 20,3 

Počet žáků na učitele – 12,2 

 

Charakteristika a vybavení mateřské školy 

Mateřská škola běžného typu s bezbariérovým přístupem. 
Dvě třídy mateřské školy se nacházejí v budově na ulici Buková, jedna třída s 15-ti žáky je umístěna 
v budově základní školy na ulici Staroveská. Třídy jsou heterogenní a jsou rozděleny na část pracovní  
- stavitelné stoly a židle - pro práci a stravování, herní – plocha pokrytá kobercem slouží i 
k odpočinku dětí. Třídy jsou vybavené nábytkem, pomůckami a hračkami splňujícími požadavky na 
zařízení tohoto typu (otevřené skříňky), které zpříjemňují dětem orientaci a pomáhají ve výběru 
hraček a pomůcek. 
Každá třída má vlastní sociální zařízení a svou šatnu, ve které má každé dítě svou skříňku na osobní 
věci a obuv. V průběhu celého školního roku postupně dovybavujeme třídy potřebným zařízením. 

Snažíme se vybírat vhodné hračky, didaktické pomůcky, vybíráme kvalitní materiály, esteticky i 
výchovně hodnotné věci. 
Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje prostorná zahrada s průlezkami, 
pískovištěm, kačírkem s dětským otočným bagrem. K rozmanitým pohybovým aktivitám  
využíváme i kopce před budovou. Děti zdolávají nerovný terén a v zimě mohou sjíždět kopec na 
lopatách. 
 
Na zahradě jsou další prvky podporující environmentální výchovu: chýše z vrbového proutí a  
nově vyvýšené záhonky a zahradní domek z dotačního programu MMO. V záhoncích pěstujeme 
bylinky k obohacení jídel v MŠ (rajčata, dýně, cuketa, jahody, pažitka, libeček, celer, bazalka) a 

http://www.zs-proskovice.cz/?sect=ms
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k přípravě čajů (meduňka, měsíček lékařský, levandule, máta). Děti pomáhají s úpravou 
záhonků, vyséváním a následnou péčí o rostlinky. Rozvíjíme pracovní činnosti, zodpovědnost, 
vytrvalost, povědomí o zdravém stravování. Odměnou jsou pak plody, které si samy 
vypěstovaly a mohou je ochutnávat. Umývárny s toaletou na zahradě umožňují komfortní 
pobyt venku i v odpoledním čase, kdy si již rodiče volně vyzvedávají děti, probíhá volná hra i 
vzdělávání na zdravém vzduchu.  
 
 

   
 
 
Pedagogická činnost je náročná i na přípravu. V mateřské škole chybí zázemí pro pedagogy, 
klidné místo – sborovna.  
O hlavních prázdninách byla provedena rekonstrukce výdejen jídla při obou třídách. Byly 
vyměněny obklady, dlažba, výměna kuchyňských linek a nově byly zabudovány myčky na 
nádobí. 
   

Charakteristika pedagogického sboru 
  
V rámci dalšího vzdělávání pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy a školení v návaznosti na 
požadavky základní školy (např. matematika podle prof. Hejného). Poznatky využívají v práci s 
dětmi, sledují nové trendy vzdělávání. Naší prioritou do budoucna je podpora dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, budování školy jako učící se organizace, která na sobě 
neustále pracuje. 
Vzdělávání pedagogů probíhá i formou samostudia – k tomu slouží pedagogická literatura ve 
škole, portál RVP pro předškolní vzdělávání a noviny a časopisy odebírané školou. 
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Charakteristika zápisu do MŠ 

V letošním roce v době zápisu do mateřské školy jsme měli 64 dětí, z toho 29 předškolních, 2 
děti jdou na jinou ZŠ (jiné bydliště), 21 dětí nastoupí do 1. třídy, 6 dětí má odklad školní 
docházky – z toho 2 děti přecházejí na jinou MŠ (v místě bydliště).  K zápisu přišlo 15 dětí, 
z toho 6 dětí je mladších 3 let. Po dohodě se zřizovatelem jsme na základě těchto zkušeností 
zažádali o snížení kapacity. Od 1.září 2016 bude kapacita MŠ 50 dětí. 
  

  Obsahem vzdělávání 

 
Zaměření Školního vzdělávacího programu „ Od jara do zimy,“ vypracovaným týmem 
pedagogických pracovnic, je orientován na úzkou spolupráci s rodiči, se základní školou, obcí a 
širokou veřejností. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání 
organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Předškolní vzdělávání představuje 
prvopočátek celoživotního vzdělávání, proto je důležité, aby děti v mateřské škole získaly pro 
celoživotní vzdělávání předpoklady. Vzdělávání je na třídách uskutečňováno ve všech 
činnostech a situacích, jak v činnostech spontánních tak i řízených. Velmi důležité je prožitkové 
učení. 
Začínáme od základních dovedností - pozdravit, poděkovat, zvládnout sebeobsluhu (hygiena, 
oblékání, stolování), pak teprve můžeme pokračovat v náročnějších aktivitách. Po jejich 
zvládnutí mohou děti využívat i nadstandardní nabídky školy – seznamování s anglickým 
jazykem, které probíhalo 2x týdně po 30 –ti  minutách v každé třídě.  
Cílem je, aby z naší mateřské školy odcházely děti dobře připravené pro život, byly zvídavé, 

kamarádské, vzájemně si pomáhaly, vážily si jeden druhého a vytvářely si kladný vztah k životu 

a k přírodě, která nás obklopuje. 

 

Hlavní zásady vzdělávaní na naši MŠ: 

 Vytvářet prostředí, ve kterém se budou děti cítit bezpečně a spokojeně  

 Podporovat v dětech a rozvíjet vlastní aktivitu a tvořivost 

 Uspokojovat každodenní přirozené potřeby dítěte se zřetelem na individuální a věkové 

zvláštnosti dětí 

 Spolupráce s ostatními subjekty: 

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s místní základní školou – společné projekty a aktivity, 
pořádané jednou nebo druhou stranou – den zvířat, společný Halloween, projekt Těšíme se do 
školy. 
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Sdružení Kreativ využívá ke své tvorbě prostory mateřské školy, zároveň jsou jeho členky 
nápomocny při organizování Dne dětí, osazování záhonků a nemalou měrou přispívají svými 
zkušenostmi při společných setkáních s rodiči a dětmi  - Tvořivá odpoledne.  
Dále pak spolupracujeme s Městskou policií, SDH Ostrava – Proskovice, zřizovatelem, 
sdružením Festival Poodří Františka Lýska, místní komunitou. 
 
Využíváme poradenských služeb PPP Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 
 
Logopedická prevence na MŠ  je prováděna formou kroužku 
 

Prezentace školy 

O konání a průběhu všech aktivit informujeme na nástěnce na veřejně přístupném místě u 

obchodu, v místním Floriánu a na webu školy. 
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Září 2015 

Úterý 1. 9. 2015  Pasování prvňáčků v ZŠ 

Čtvrtek 10. 9. 2015 Plavání pro předškolní děti – Fryčovice  

Pondělí 14. 9. 2015  Zahájení práce v kroužcích 14.9. 

Úterý 15. 9. 2015 Třídní schůzka – všechny třídy  

Středa 23. 9. 5015  Divadlo Smíšek v MŠ (všichni) 

           23. 9. 5015  Focení – vánoční motivy 

  

Říjen 2015 

Jak se mění les – pozorování lesa pod MŠ v průběhu celého roku (projektové učení) 

Pondělí 5. 10. 2015 Den zvířat (projekt ZŚ + MŠ) 

Pátek 16. 10 2015 Vítání občánků (Notičky) 

Pátek 23.10. 2015  Zdravíčko 

Úterý 27. 10. 2015 Těšíme se do školy "Halloween ve škole" (předškoláci) projekt ZŠ + MŠ 

Úterý 27. 10. 2015 Halloweenský pochod s rodiči 

  

Lispopad 2015 

Úterý 3. 11. 2015 Svět techniky ("Žabky" + střední "Broučci") 

Středa 11. 11. 2015 Svět techniky (předškoláci "Motýlci a Broučci" + střední "Motýlci") 

Středa 18. 11. 2015 Těšíme se do školy s rodiči v 16.30 hod. (předškoláci) 

Pátek 27. 11. 2015 Lesní škola "Vnímáme les všemi smysly" (předškoláci) 

Pátek 27. 11. 2015 Vánoční jarmark u Psoty 

Brigáda na školní zahradě s rodiči v týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2015 

  

Prosinec 2015 

Středa 2. 12. 2015 Těšíme se do školy (předškoláci) 

Pátek 4. 12. 2015 Rozsvícení vánočního stromu v MŠ + mikulášská nadílka 

Pondělí 7.12. 2015 Vánoce na dědině v Rožnově - projekt ZŚ + MŠ (předškoláci) 

Úterý 8. 12. 2015 Vánoční dílny v ZŠ  

Úterý 15. 12. 2015 Vánoční besídka s nadílkou v MŠ a divadlem Smíšek 

Úterý 22. 12. 2015 Pohádka o Karkulce a Proskovjáček vystupují u Psoty (všichni) 
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Leden 2016 

Týden 11.1. - 15.1. 2016 lyžařský kurz na Bílé v Beskydech 

Zápis do ZŠ 

  

Únor 2016 

Středa 3. 2. 2016 Chemická laboratoř "To je teda hustý" (předškoláci) 

Pondělí 15. 2. 2016 Focení "Jaro" s rodiči od 14.3o hod. 

 

Březen 2016 

Středa 2. 3. 2016 divadlo Smíšek v MŠ "O zlaté rybce" (všichni) 

Čtvrtek 3. 3. 2016 Plavecký kurz II. ve Fryčovicích (malí) 

Čtvrtek 10. 3. 2016 Informativní schůzka - Ozdravný pobyt Beskydy Bílá 

Pátek 11. 3. 2016 Karneval s Hopsalínem ve Staré Bělé (všichni) 

Úterý 15. 3. 2016 Přírodovědné centrum Poruba "Jaro u vody" (předškoláci) 

Pátek 18. 3. 2015 Velikonoční tvořívé odpoledne v ZŠ 

Vítání jara – úklid školní zahrady po zimě 

  

Duben 2016 

4. 4. - 8. 4. 2016 Ozdravný pobyt v přírodě Bílá v Beskydech 

Středa 13. 4. 2016 Zpívánky v MŠ - hudební divadlo 

Úterý 19. 4. 2016 Knihovna (předškoláci) 

Pátek 22. 4. 2016 Festival Poodří Františka Lýska v ZŠ 

Čtvrtek 28. 4. 2016 Zápis do MŠ 

Čtvrtek 30. 4. 2016 Pálení čarodějnic 

  

Květen 2016 

Středa 18. 5. 2016 Focení tříd v 10.oo hod. 

Středa 18. 5. 2016 Besídka pro nejbližší v 16.oo hod. U Psoty 

Čtvrtek 19. 5. 2016 Ukázková hodina plavání ve Fryčovicích pro rodiče 

  

Červen 2016 

Oslavy Dne dětí 

Čtvrtek 2. 6. 2016 Hasiči Proskovice akce MŠ + ZŠ 
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Pátek 3. 6. 2016 Kouzelník v MŠ (všichni) 

Pondělí 13. 6. 2016 Jízdní policie Dubina (předškoláci) 

Čtvrtek 16. 6. 2016 Rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 

Sobota 25. 6. 2016 Oslavy Svatojánského ohně (Nezbedné notičky) 

 
Zprávu za MŠ zpracovala Danuše Karasová 


