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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  29.8.2017. 

 

 

 ……………………… 

 Mgr. Eva Paličková 

 ředitelka školy 

 

 

Zpráva byla projednána se školskou radou 29.8.2017 s tímto závěrem: 

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

 

 

 

 

  

V Ostravě dne  26.9.2017 ………………………… 

 Mgr. Štěpán Vozárik 

 předseda školské rady 
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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@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 50 

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 
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Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků 

k 30.9.2016 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 50 25,00 12,5 

1. stupeň ZŠ 5 94 18,8 15,67 

Školní družina 2 60 30 20 

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. Štěpán Vozárik – předseda 

Starecká 249/26 

Ostrava-Stará Bělá 

tel.: 777 103 275 

stepan.vozarik@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 2009 

Školní rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Počet žáků 94 94 95 96 97 100 93 94 

 

Předpoklad 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2017/2018 93 5 18,6 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2016/2017 50 2 25,00 

předpoklad 

2017/2018 

50 2 25,00 

1.9  Vývoj počtu žáků v ŠD 
  

    

školní rok počet žáků počet oddělení počet žáků na třídu 

2009/2010  55 2 27,5 

2010/2011 59 2 29,5 

2011/2012 60 2 30,00 

2012/2013 60 2 30,00 

2013/2014 66 3 22,00 

2014/2015 70 3 23,33 

2015/2016 65 3 21,66 

2016/2017 60 2 30,00 

Předpoklad 17/18 70 3 23,33 

Komentář: 

Celkový počet žáků v ZŠ na konci školního roku byl 93 (55 chlapců, 38 dívek) a vyučovali se v pěti 

třídách. 

Školu navštěvovalo 29 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostravy. 

Na víceletá gymnázia odešlo 7 žáků, 14 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 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  

1.11   ICT vybavení 

Pracovní stanice ZŠ  

Počet žáků 94 

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 50 

Počet pedagogických pracovníků 4 

Pracovní stanice pro práci dětí 0 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 

výuku a k jeho vzdělávání 
3 
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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 

 

 

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 6,6, ( od 1.3. 7,0) 

Počet vychovatelů ŠD 3 1,52 
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Počet učitelek MŠ  5 4,000 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 2,000 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 1,000 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 4,000 

 

 

 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 32 VŠ 1. stupeň 27 let 

učitelka ZŠ 1,0 20 VŠ 1. stupeň  5 let 

učitelka ZŠ 1,0 29 VŠ 1. stupeň 16 let 

učitelka ZŠ 1,0 16 VŠ 1. stupeň  8 let 

učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ 1. stupeň 20 let 

učitelka ZŠ 1,0 14 VŠ 1. stupeň 14 let 

vedoucí učitelka MŠ 1,0 37 SŠ SPgŠ 12 let 

učitelka MŠ 1,0 28 SŠ SPgŠ 9 let 

učitelka MŠ 1,0 26 VŠ 
Speciální pedagogika 

pro MŠ 
17 let 

učitelka MŠ 1,0 25 SŠ SPgŠ  6 let 

asistentka pedagoga 

 

0,6 

od 1.3. 

1,0 

5 SŠ Gymnázium  5 let 

vychovatelka 0,18 5 SŠ Gymnázium 5 let 

vychovatel 

 
0,567 21 VŠ 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

6 let 

vychovatelka 0,76 2 SŠ 
Ped. studium pro 

vychovatele 
  3 roky 
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3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % 
Aprobovanost  

ve výuce 
% 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

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 4 1 5 0 2 0 0 1 12 

    

  Průměrný věk PP ZŠ je 49,33 roků, PP MŠ 50 let a vychovatelů ŠD 40,67 let. 

 

3.5. Charakteristika pedagogického sboru 

Ve školním roce pracovalo ve škole 13 pedagogických pracovníků, z toho 4 v mateřské škole, 6 

v základní škole (včetně ředitelky školy), 3 vychovatelé. Všichni vychovatelé pracovali na zkrácený 

úvazek. Jedna vychovatelka zároveň vykonávala funkci asistenta pedagoga u dítěte v základní škole. 

Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. S pracovnicí provozu, která zajišťovala pomoc při výdeji 

stravy v budově základní školy na poloviční úvazek, byla ukončena smlouva na dobu určitou. Tato 

pozice nebude od září obsazena z finančních důvodu (překračujeme počet zaměstnanců určený 

krajem na školní rok). 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 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, dále nové legislativy ve školství. Byly také 
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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. 

 

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). 

Prioritními oblastmi DVPP je vzdělávání v oblasti jazykové, pedagogiky, osobnostní a sociální 

výchovy, moderních metod v didaktice. 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.  

Přehled DVPP za školní rok 2016/2017 

Název akce Datum Akreditace 
Počet 
hodin 

Účastník 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 29.9.2016 28112/2015-1-717 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

Zábavná angličtina - metodika, říkanky, 
malování 

9.12.2016 10894/2016-1-289 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1.- 3. 
ročník ZŠ 

23.2-
21.4.2017 

25405/2016-1-671 46 Mgr. Kateřina Holaňová 

ADHD - metody práce se žáky 27.4.2017 914/2016-1-76 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně 
podpůrných opatření na ZŠ 

23.5.2017 16225/2016-1-496 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí 6.3.2017 
11747/2013-201-

307  
Mgr. Zdeňka Langová 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1.- 3. 
ročník ZŠ 

23.2-
21.4.2017 

24505-2016-1-671 16 Mgr. Zdeňka Langová 

Kurz anglického jazyka A2 -.část 
4.11.2015-
30.11.2016 

33936/2013-1-718 69 Mgr. Zdeňka Langová 

Vzdělávací lídr 
4.10-

5.10.2016 
38581/2014-1-961 16 Mgr. Eva Paličková 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 29.9.2016 28112/2015-1-17 8 Mgr. Eva Paličková 
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Učíce učíme se, aneb rozvoj 
matematické gramotnosti žáka i učitele 

12.-15.4.2017 25253/2016-1-660 32 Mgr. Eva Paličková 

FKSP a závodní stravování 7.12.2016 10704/2014-1-354 5 Kateřina Rusková 

Metodická poradna 23.6.2017 38581/2014-1-961 4 Kateřina Rusková 

Zábavná angličtina - metodika, říkanky, 
malování 

9.12.2016 10894/2016-1-289 8 Šárka Slončíková 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 29.9.2016 28112/2015-1-717 8 Mgr. Libuše Smreková 

PLPP a práce s žákem v rámci 1.stupně 
podpůrných opatření na ZŠ 

4.11.2016 16225/2016-1-496 8 Mgr. Libuše Smreková 

Žák s potřebou podpůrných opatření v 
běžné základní škole 

18.10.2017 15110/2011-25 8 Mgr. Libuše Smreková 

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného 
podpůrného opatření 

30.11.2016 15110/2011-25 8 Mgr. Libuše Smreková 

Učíce učíme se, aneb rozvoj 
matematické gramotnosti žáka i učitele 

5.7-8.7.2017 25253/2016-1-660 32 Mgr. Libuše Smreková 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 29.9.2016 28112/2015-1-717 8 Mgr. Jana Švardalová 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 29.9.2016 28112/2015-1-717 8 Mgr. Jana Vahalíková 

Multikulturní výchova a její nové formy 
aplikace ve výuce 

24.5.2017 32748/2016-1-911 8 Mgr. Jana Vahalíková 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1.-
3.ročník ZŠ 

1.-16.6.2017 25405/2016-1-671 16 Mgr. Jana Vahalíková 

 

3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

hlavní kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

pracovnice provozu 0,6+0,4 DČ SOU 

vedoucí školní jídelny 0,500 SŠ 

referentka 0,9+0,1 DČ SŠ 

školnice ZŠ 1,000 SOU 

uklízečka MŠ 1,000 SOU 

DČ: doplňková činnost školy 
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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 2017/2018 

1 21 4 1 

 

Z počtu přijatých dětí pro školní rok 2017/2018 má trvalé bydliště na území Proskovic 12 dětí, 5 ve 

Staré Bělé, 3 na území obvodu O. - Jih, 1 v obvodu O. – Poruba. 

4.2  Správní řízení 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 23 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 21 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka 1 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. 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 

2. 13 0 1 12 12 0 0 0 0 1 0 

3. 19/18 1 2 17 16 0 0 0 0 1 0 

4. 19 2 5 17 14 0 0 0 0 0 0 

5. 21 4 6 16 15 0 0 0 0 0 0 

Celkem 94/93 7 14 85 79 0 0 0 0 2 0 
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 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. 22 0 0 1     0 0 0 0 0 0 0 

2. 13 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 

3. 19/18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. 19 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

5. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 94/93 0 0 3 6 1 1 1 0 0 0 

 

5.1.1 Komentář 

V prvním pololetí byl žákům vydán výpis 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 2016/2017 žáci 5. ročníku účastnili národního 

testování SCIO  (ČJ, Ma, OSP-obecné studijní předpoklady) a výběrového zjišťování výsledků žáků  

5. ročníků ZŠ ČŠI (Ma, kombinované výchovy, Aj). Kromě znalostí a dovedností byly testy také 

zaměřeny na klíčové kompetence.  

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. Nadále je nutné důsledně evidovat i drobné prohřešky proti školnímu řádu. Velmi účinné 

je společné vytváření třídních pravidel na začátku školního roku, kdy pravidla formulují sami žáci 

tak, aby jim byla srozumitelná. 

5.2  Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

    přijato: z pátého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 5 

soukromá gymnázia 1 

církevní gymnázia 1 
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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 3748 3375 39,87 36,29 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 

Souběžné postižení více vadami 1 

S vývojovými poruchami učení a chování 5 

Autisté 1  

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. Individuální vzdělávací plán 

(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. 

V tomto školním roce začala platit nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška zcela změnila dosavadní praxi jak ve vykazování těchto 

žáků, tak i diagnostice a následných opatřeních ve škole. Souběžně platí i stará vyhláška pro žáky, 

jejichž vyšetření ještě je platné (platnost většinou 2 roky).  

Vyučující jsou dostatečně a prokazatelně seznámeni s diagnostikou těchto žáků. 

V letošním roce byly podány žádosti na PPP  a SPC v Ostravě -Zábřehu o 3 nová vyšetření a 2 

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. 
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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. 

V základní škole byly integrované děti s diagnostikou porucha autistického spektra. K jednomu 

z nich nám byla schválena KÚ asistentka pedagoga. 

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.  

5.6  Učební plán žáka 1. stupně     

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

Český jazyk 9 9 9 7 7 

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 

Člověk a Svět 2 2 2 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 

TV 2 2 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 

Informatika 0 0 0 0 1 

Celkem 21 22 24 25 26 
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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 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 4. 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“ 

Od 1. 9. 2016 nabyl účinnosti nově upravený ŠVP , který byl uveden do souladu s RVP ZV ve znění 

Opatření ministryně školství ze dne 22. 2. 2016 – změny se týkaly oblasti zabezpečení vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (nově žák s přiznanými podpůrnými opatřeními – týká 

se i žáků nadaných). Současně koordinátor ŠVP zavedl celý dokument do informačního systému ČŠI 

– InspIS ŠVP. 

Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti inkluze (plán pedagogické podpory, individuální 

vzdělávací plán). Navázala se také spolupráce se školním psychologem, který byl nápomocen nejen 

žákům, ale i rodičům a pedagogům. 

Během školního roku si pedagogové na metodickém sdružení pravidelně předávali své zkušenosti 

a konzultovali případné návrhy týkající se vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními – 

naplňování PLPP, IVP, kde je velmi důležitá spolupráce s rodiči. Probíhaly diskuse zejména v 

oblasti hodnocení žáka s upravenými očekávanými výstupy (minimální doporučená úroveň), kde 

by pedagogové uvítali více informací.  

Ve druhém pololetí se pracovníci aktivně zapojili do tvorby strategie rozvoje ZŠ a MŠ do roku 2022 

a v následujícím školním roce proběhnou úpravy ŠVP, aby byly v souladu s novou strategií (systém 

projektů, exkurzí apod.) 

Na základě diskuse byly také navrženy změny v osnovách jednotlivých předmětů – zejména snížit 

počet výstupů, případně upravit některé formulace. Vzhledem k plánované revizi RVP ZV v roce 

2018 se změny zapracují současně s touto revizí.  

V květnu 2017 bylo vydáno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

RVP ZV  

1.  Na titulní straně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „RVP 

ZV“) se mění text „leden 2016“ na „březen 2017“.  
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2.  V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2. období doplňují 

další výstupy:  

„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v 

souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou 

techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti“.  

3.  V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících úroveň pohybových 

dovedností v 8. odrážce označené jako „plavání“ nahrazují slova „dopomoci tonoucímu“ slovem 

„bezpečnosti“  

4. V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21:  

• Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích 

hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků 

rozhoduje ředitel školy. 

________________________________________________________________________  

21.  Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu jeho 

rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou výuku dočasně 

přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné 

školní docházky.“ 

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění tohoto 

opatření, je účinný od 1. září 2017. 

PROJEKTY V ŠVP  

Název 

projektu 

 

anotace 

 

Zdravíčko 

 

 

Osobnostní rozvoj dovedností pro pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému, 

hledání pomoci při potížích. Vztah člověka k prostředí – jeho vliv na zdraví, uplatňování 

základních hygienických návyků. Prevence: zásady bezpečnosti. 

Receptivní činnosti-vliv a role médií na život (i jednotlivce.) 

 

PT-OSV, EV, MEV  

Pasování 

prvňáčků 

Sociální rozvoj – poznávání lidí, integrace do života školy. Zapojení žáků do života školy 

a místní komunity, spolupráce školy se společenskými organizacemi, obcí, MŠ, rodiči. 

 

PT- OSV, VDO  

 

Rozloučení 

s páťáky 

 

Participace žáků v životě školy, tvorba výstupů (ústního i digitálního) a jejich 

prezentace. Utváření týmů, rozdělení úkolů a stanovení si cíle. Vzájemná spolupráce a 

rozvoj mezilidských vztahů. 

PT-OSV, VDO 
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Dny 

Evropy 

 

Poznávání života, kulturních zvyků a tradic národů Evropy. Vnímání odlišností lidí a 

jejich vzájemná rovnost. Uvědomování si významu cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění. 

PT-VEG, MUV, e-twinning 

Svátky 

 

 

Pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, uvolnění - relaxace. Spolupráce 

školy se společenskými organizacemi, obcí, MŠ, rodiči. Poznávání kult. zvyků a tradic 

 (i jiných národů). Ochrana přírody a kulturních památek. Vliv a role médií na život.  

 

PT-OSV, VDO, VEG, MUV, EV, MEV  

 

Ekoprojekt 

 

 

Praktické pozorování přírody v CHKO Poodří, posílení pozitivního vztahu k přírodě. 

Respekt k tradicím a místu, kde žijeme.  

Význam pobytu a pohybu ve zdravém prostředí. 

PT- EV,  

Hrdinové 

 

 

Sociální rozvoj- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, cvičení pozorování a naslouchání; 

lidová slovesnost, zvyky a tradice, poznávání vlastní kultury; uvědomění si rozdílu mezi 

informativním, zábavným a reklamním sdělením. 

PT- OSV, MEV 

Škola v 

přírodě 

 

 

Poznávání ekosystémů, rozvoj vztahu člověka k prostředí, ochrana přírody, vnímání 

vlivu prostředí na zdraví. Rozvíjení mezilidských vztahů, vzájemné poznávání se, 

spolupráce mezi ročníky. Rozvoj sociálních dovedností. 

PT - EV, OSV 

Časopis 

Floriánek 

Sociální rozvoj - spolupráce, stanovení cíle, rozdělení úkolů. 

Produktivní činnosti- tvorba mediálního sdělení, spolupráce s partnerskými školami. 

 

PT-OSV, MEV 

Těšíme se 

do školy 

Sociální rozvoj – vzájemné poznávání předškoláků a žáků ZŠ.  

Občanská společnost a škola-spolupráce školy a MŠ. 

Prevence-zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky, pedagogy, rodiči. 

PT-OSV, VDO, prevence 

 

Školní poradenské zařízení - školní psycholog 

V souladu se strategií ŠPP se školní psycholog podílí na vytváření pozitivního školního klimatu, na 

preventivních aktivitách, na řešení aktuálních problémových situací, jak ve třídách, tak 

v individuálních případech (práce s žákem i rodičem). 

V průběhu školního roku realizováno:  

 Průběžná účast ve vyučování ve všech třídách- zmapování třídní konstelace, podněty pro 

TU. Účast v komunitních kruzích. 
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 Zjištění sociálního klimatu ve 3., 4. třídě, s následným rozborem s TU a třídou a dalšími 

průběžnými konzultacemi s TU podle jejich potřeby. 

 5.třída:  2 aktivity zaměřené na řešení konfliktů, přednáška: Jak se správně učit 

 2.třída - vstupy zaměřené na vztahy ve třídě, spolupráci, intervence s Mgr. Hlaváčem (AZ 

Help), pravidelné konzultace s TU. 

 1.tř.- účast ve vyučování (třídní učitelkou vyžádaná zpětná vazba). 

 Spoluúčast na programech AZ Helpu  ( vč.spolupráce  na zacílení programu ve 2.,4.tř.). 

 Účast na školních i mimoškolních akcích. 

V oblasti konzultační, poradenské, intervenční činnosti: 

 Individuální případová práce s žáky s problémem: jednorázově i opakovaně: 9 žáků 

 Konzultace s rodiči (jednorázově i opakovaně):  13 rodičů 

 Konzultace s PPP, SPC pro PAS a vady řeči, ZŠ Čkalovova (metodické pomůcky) 

 Vyšetření 1 předškoláka- školní zralost 

 Metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům (vychovatelům ve 

školní družině)- průběžně během školního roku. 

 

Projekty, dílny, akce, soutěže 

Sportovní  

Kurz bruslení 

Ve školním roce 2016/17 kurz bruslení probíhal v pěti lekcích, vždy v úterý, od 11. 10. do 8. 11. 

2016 s výukou od 11 do 12 hodin na Zimním stadiónu Sareza  v Ostravě – Porubě.  Žáci byli 

rozděleni do tří družstev, ve kterých se pod vedením J. Vahalíkové, Z. Langové a E. Paličkové učili 

základům tohoto sportu. Také upevňovali vztahy nejen se svými vrstevníky, ale i s dětmi napříč 

ročníky.  Kurz proběhl bez problémů, bez zranění. 

Kurz inline bruslení 

21 žáků se zúčastnilo kurzu inline bruslení v týdnu od 19. do 23. června 2017. Ten probíhal 

v areálu Sareza u Ferony a závěrečná páteční lekce plná her a soutěží proběhla v Trojhalí na 

Karolíně. Kurz vedli certifikovaní instruktoři z Buď INline pod vedením Marka Švajného. Děti se 

zde učily základům tohoto sportu, spolupracovat v týmu a jednat v duchu fair play.  

Plavecký výcvik 

Plavecká výuka pro žáky 1. až 4. ročníku probíhala v krytém bazénu ZŠ V. Martínka Brušperk.  Žáci 

byli rozděleni do 4 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 

obdržel v závěrečné hodině plavání mokrý diplom s údajem o délce uplavané tratě.  
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Matematické  

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

 

Výtvarné a literární  

Žáci naší školy se v průběhu školního roku 2016/2017 zapojili do několika výtvarných a literárních 

soutěží. V žádné nedosáhli v tomto roce na ocenění. 

 

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 

Dne 1. 12. 2016 v celorepublikovém finále v Brně za rok 2016 náš školní časopis získal 3. místo 

v kategorii 1. stupeň ZŠ – TITULKA a 4. místo v kategorii ZŠ - 1. stupeň. 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. 2017 proběhlo 

slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2017“ v Městské knihovně Třinec. 

V kategorii 1. stupeň ZŠ „Školní časopis roku 2017 - Moravskoslezský kraj“ jsme zvítězili. 

Celorepublikové finále této soutěže proběhne v prosinci 2017 v Brně.  

Floriánek přináší informace o projektech, školních akcích, zábavu, poučení, informace pro 

chovatele domácích mazlíčků, aj. Žáci naší školy se pravidelně podílejí na obsahu jednotlivých čísel 

časopisu, navrhují nová témata, vybírá literární příspěvky, ilustrace, poskytují zpětnou vazbu 

k vydaným číslům. Časopis vychází 3x ročně. Na vydávání časopisu dohlíží paní učitelka Jana 

Švardalová, s grafickou stránkou časopisu a zpracováním nám pomáhá Bc. Darek Stolinský, student 

FF OU v rámci recipročních aktivit. 

 

Almanach žákovské a studentské poezie 2017 

14. 6. 2017 se konal ve Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková 

organizace slavnostní křest Almanachu studentské a žákovské poezie. Z naší školy bylo 

vyhodnoceno 5 žáků s nejlepšími básničkami.  
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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  

 

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku dne 23. 6. 2017 

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. 

 

Akce během školního roku 

Září 2016 

01. září    zahájení období školního vyučování, projekt Pasování  

20. září    porada metodického sdružení, třídní schůzky ZŠ  

30. září    zahájení činnosti kroužků 

zahájení sběrové soutěže (starý papír, baterie) 

Říjen 2016 

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

11., 18., 25. října  kurz bruslení (2., 3., 4. r.) 

18. října   porada metodického sdružení    

25. října   projekt Halloween       

Listopad 2016  

08. listopadu   Pisálkova slavnost 1. ročník 

http://www.ovocedoskol.eu/
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1., 8. listopadu   kurz bruslení (2., 3., 4. r.)  

18. listopadu   ředitelské volno   

24. listopadu   ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost  

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

do 30. listopadu  Floriánek č. 1  

15., 22., 29. listopadu  plavecký výcvik (1., 2., 3., 4.r.)  

25. listopadu   Vánoční jarmark    

Prosinec 2016 

25. listopadu-22.prosince projekt Advent 

6., 13., 20. prosince plavecký výcvik (1., 2., 3., 4.r.) 

08. prosince tvořivé odpoledne v ZŠ 

13. prosince   porada metodického sdružení      

Leden 2017 

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

sdružení 

24. ledna   pedagogická porada 

31. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí  

Únor 2017 

14. února   tvorba strategie školy 

16. února   porada metodického sdružení  

22. února   projekt Hrdinové 

    Floriánek č. 2   

Březen 2017 

    projekt Zdravíčko  

13. - 26. března  ozdravný pobyt pro žáky 1. - 5. r., Hynčice pod Sušinou 

28. března   porada metodického sdružení , práce na strategii školy  

Duben 2017 

06. dubna   tvořivé odpoledne  

11. dubna   zápis do 1. ročníku 

24. dubna pohovory, porada metodického sdružení, pedagogická rada, tvorba 

strategie školy 
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28., 29. dubna   Festival Poodří Fr. Lýska  

18. dubna   první kolo přijímacího řízení na gymnázia 

Květen 2017 

03. května   Ekoprojekt  

29. května   Floriánek č. 3  

23. května   porada metodického sdružení , tvorba strategie školy  

31. května   projekt Dny Evropy 

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

Červen 2017 

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

20. června   pedagogická rada 

23. června   rozloučení s páťáky 

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

komunitou 

30. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 

  

Metodické sdružení  

Metodické sdružení ve školním roce 2016/17 pracovalo opět pod vedením J. Vahalíkové. Vyučující 

se scházeli pravidelně jednou měsíčně, celkem na deseti schůzkách; v případě potřeby proběhly 

krátké operativní porady. Náplní byla především příprava projektů a jejich následné hodnocení, 

výchovně – vzdělávací proces v naší škole, DVPP, ŠVP, spolupráce se školní psycholožkou 

P.Štalmachovou, projekt „Šablony 22“, projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava“. Ve druhém pololetí jsme své úsilí soustředili na spolupráci všech pracovníků školy, MŠ i 

zástupců z řad rodičů na tvorbě strategie školy na roky 2017 – 2022.  

 

Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů   

Ve školním roce 2016/17  se naše škola v oblasti prevence zaměřila především na otázku šikany, 

kyberšikany a netolismu. Pracovníci školy a rodiče se mohli zúčastnit programu na toto téma s Bc. 

Tomášem Veličkou.  Žáci byli s tímto tématem seznámeni v rámci čtyř bloků programu organizace 

AZ help, s kterou jsme nově navázali spolupráci. Po prvním bloku třídní učitelé prostřednictvím 

ŠMP a paní psycholožky P. Štalmachové efektivně a zdařile komunikovali s vedoucím organizace J. 

Hlaváčem o náplni dalších bloků, aby tak byly co nejvíce „šity na míru“ konkrétním třídám.   

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. V práci s třídními 

kolektivy jim byla velice nápomocná školní psycholožka. Ta také pracovala dle potřeby 

individuálně dle požadavků pedagogů a rodičů s jednotlivými žáky.  
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Během školního roku byl ŠMP řešen jeden případ krádeže a jeden případ nepříznivých vztahů mezi 

rodiči a učitelkou.  

 

Environmentální výchova 

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

celý školní rok.Environmentální vzdělávání je na naší škole zařazeno do předmětu Člověk a jeho 

svět, ale využíváme zavádění environmentálních témat do všech předmětů. Např. podle charakteru 

předmětu a typu hodiny aplikujeme různé formy, útvary a metody: slohové práce, referáty, 

výpočty, kvízy, pokusy, vycházky do přírody, výlety, exkurze apod.  

Šestým rokem jsme zapojeni do sběrové soutěže Z e l e n ý  s t r o m.  

Nasbírali jsme 8 012 Kg. Pro menší skladovací prostory jsme omezeni jen na donášku sběrového 

papíru v určených dnech, a proto je letos asi o 300 nasbíraných kilogramů méně než v loňském 

roce. Ale i tak jsme na 11. místě ze 79 přihlášených škol. 

Nejlepší sběrači ve sběru papíru: 

1. Rusek Daniel    964 kg 

2. Bruzková Barbora    798 kg 

3.  Sedláček Vojtěch    413 kg 

  

Jednotlivé třídy za celý školní rok nasbíraly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V celonárodním projektu  R e c y k l o h r a n í  pracujeme už 9. rokem. V rámci tohoto programu, 

který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci 

sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení a prošlých baterií i nadále přispívají 

k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát 

environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám 

podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. 

5. roč. 2893 kg 

4. roč. 2834 kg 

3. roč. 1404 kg 

2. roč. 928 kg 

1. roč. 335kg 

celkem 8 394 kg 



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

Výroční zpráva 2016/2017                strana 27 z počtu 46 

Vytřídili jsme 134 kilogramů drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 3,25 MW/h elektřiny, 230,86 

litrů ropy a 0,06 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,6 tun CO2 

ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 2,57 tun. 

 Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL. 

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

úkolů jsme obdrželi letos 1669 bodů.  

Nejlepší sběrači v elektro a baterií: 

 

1. Adámková Viktorie 1012 kusů 

2. Rusek Adam 398 kusů 

3. Dinaj Tomáš 244 kusů 

 

 Kromě sběrových aktivit se naše škola zúčastnila dalších projektů, které vyhlašuje město Ostrava: 

Týdny zdraví a Bylinkování (obojího se účastnil 3. ročník), dny DNA (5. ročník). 

Navíc v zimě přikrmujeme ptactvo, pozorujeme stopy zvířat, zajímavé stromy a dění v přírodě. 

V červnu žáci prvního, druhého a třetího ročníku navštívili zoologickou zahradu v Ostravě.  

 

6.  Úrazy žáků 

Počet záznamů v knize úrazů  

(registrované i evidované) 

1 

Počet odeslaných záznamů o úrazech žáků 

(registrované) 

0 

 

6.1 Vyhodnocení úrazů 

Došlo pouze k jednomu drobnému úrazu, který se udál z nepozornosti žáka. 
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7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: 

7.1. Zájmové vzdělávání 

7.1.1.  Školní družina 

V rámci školní družiny pokračovalo v tomto školním roce 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 3x týdně: ve čtvrtek pro žáky 1. 

ročníku, ve středu pro žáky 2. ročníku a v úterý 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.  

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 „Vánoční tvořivé dílny“. 

Školní družina také opět pravidelně docházela 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. 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. 
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Zájmové kroužky pořádané v ZŠ:   Zájmové kroužky pořádané v MŠ: 

Název:               Název: 

Základy šachu      Kouzlení s hlínou (2) 

Keramika (2) 

Kreativní tvoření 

Klub plastikových modelářů 

Pohybově-dramatický 

Taneční 

Výtvarný 

 

Šachy ve škole 

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

umístili v turnaji: Ostravský koník v kategorii I.- II. třída, kde bylo 28 žáků z různých ostravských 

škol takto:  

      7.  Roman Kofránek 

    15. Šimon Genserek 

    18. Matyáš Straka 

    22. Kryštof Vozárik 

    27.  David Rusek 

 Ve starší kategorii od 3. ročníku po 5. ročník, kde bylo 82 účastníků, je umístění našich žáků:  

      7. Matyáš Mechel 

    11.  Lukáš Šugárek 

    14. Tomáš Molin 

    35. Filip Peterek 

    36. Daniel Rusek 

    40. Patrik Galeziok 

    41. Barbora Bruzková 

    50. Max Mechel 

Kromě T. Molina, který přestupoval do vyšší kategorie a měl to těžší, se všichni naši žáci, kteří 

navštěvovali kroužek „Základy šachu“ v loňském roce, zlepšili i o několik míst, za což jim patří 

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

mimo školu. 

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 – 14:15) 

 

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. V letošním školním roce došlo 

k doplňkovým volbám za zástupce rodičů. Za paní Kateřinu Fulnečkovou, jejíž dítě odešlo z naší 

školy na druhý stupeň do ZŠ Stará Bělá, byl zvolen pan Štěpán Vozárik. 

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. 

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 a Sdružení 

FPFL.  

Sponzorujeme již desátým 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 

- Vánoční a velikonoční tvořivé dílny pro veřejnost 
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- 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 

 

Reprezentace naší školy na mimoškolních akcích   

(vystoupení žáků 5. ročníku a vystoupení žáků navštěvující pohybově-dramatický kroužek 

Klineček) 

- 14. 9. 2016 Vystoupení v Domově Magnolie ve Vítkovicích  

- 25. 9. 2016 Vystoupení na starobělských dožínkách  

- 25. 11. 2016 Vystoupení na vánočním jarmarku U Psoty  

- 5. 12. 2016 Vystoupení na Masarykově náměstí  

- 19. 12. 2016 Vystoupení v Domově Magnolie ve Vítkovicích  

- 12. 1. 2017 „U nás aneb Od cimbálu o lidové kultuře – přímý přenos TV Noe  

- 29. 4. 2017 Vystoupení na FPFL v sále restaurace U Psoty (Klineček) 

- 12. 5. 2017 Vystoupení s pásmem Čarovné kvítí v Domnově magnolie (Klineček) 

- 24. 6. 2017 Vystoupení s pásmem Čarovné kvítí na Svatojánském ohni (Klineček)  

- 22. 12. 2016 a 30.1. 2017 Vystoupení v ZŠ a MŠ (Vašek cestovatel mezi lidojedy) (Klineček) 

 

9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná inspekční činnost 

 

10. Údaje o proběhlých kontrolách 

Kontrolní 

orgán 

Termín 

kontroly 

Předmět 

kontroly 
Kontrolované období 

Pozn. 

 

Statutární město 

Ostrava, městský 

obvod 

Proskovice 

9.5.2017 Veřejnoprávní 

kontrola 

2016, plnění opatření 

z minulé 

veřejnoprávní 

kontroly 

Statutární město 

Ostrava, městský 

obvod Proskovice 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt eTwinning 

Projekt ve školním roce 2016/17 nesl název „Send a card“ a byl založen na tom, aby se zúčastnění 

partneři dozvěděli navzájem více o školách a místech, kde žáci žijí. Do projektu se na začátku 
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zapojilo 16 partnerských škol z pěti zemí. Mezi nejaktivnější partnery patřily kromě naší školy, 

která byla administrátorem projektu, školy v Itálii, Řecku a Rumunsku.  

 

Průběh projektu: 

1. Registrace projektu – říjen. 

2. Výměna informací o žácích, škole, městě, zemi – listopad, prosinec. 

3. Vytváření pohlednic (obrázky, videa, fotky prezentace, vybrané informace) o místě, kde žijeme – 

prosinec, leden. 

5. Srovnávání získaných informací v tabulce – stejné a rozdílné – únor. 

6. Vytvoření společné elektronické mapy Evropy s vyznačenými městy partnerů, fotkami, 

informacemi, popř. videi – březen, duben. 

7. Sdílení společné mapy, evaluace projektu – květen. 

 

Projekt byl úspěšný, splněn podle výše uvedeného plánu. Partneři jej hodnotili jako přínosný a byly 

rádi, že navázali kontakty s dalšími školami. 

 

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

Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem  

„S úsměvem do školy reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002785 

Dotace byla poskytnuta ve výši 726 953,00 Kč na tyto aktivity: 

ZŠ 

1. Číslo aktivity: II/2.1b 40 512 Kč  

DVPP - matematická gramotnost-16hodin    

 

2. Číslo aktivity: II/2.10 50 952 Kč 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 

3. Číslo aktivity: II/3.2  51 831 Kč 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 

4. Číslo aktivity: II/3.3  34 092 Kč 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

5. Číslo aktivity: II/4.1  220 560 Kč 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

MŠ 

 

1. Číslo aktivity: I/1.5   161 350,- Kč  

Chůva-personální podpora MŠ   

 

2. Číslo aktivity: I/2.3  27 008,- Kč  

DVPP-Inkluze-16hodin   
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3. Číslo aktivity: I/2.4  40 512,-Kč  

DVPP – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 24 hodin 

 

4. Číslo aktivity: I/2.6  33 968,- Kč 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 

5. Číslo aktivity: I/3.3  66 168,- Kč 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ 

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – spolupracující škola 

V tomto projektu realizujeme projektové aktivity:  

 prevence školní neúspěšnosti-podpora školního poradenského pracoviště (školní 

psycholog s úvazkem 0,3) 

 rozvoj pedagogických pracovníků (DVPP) 

V tomto projektu jsme byli uvedeni jako příklad dobré praxe 

„ZŠ Staroveská je školou pro žáky 1. stupně, navštěvuje ji aktuálně 94 žáků, kteří jsou vyučováni 

podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem, s výukou 

cizího jazyka angličtiny od 1. ročníku. Výchovně vzdělávací proces ve škole doplňuje a zpestřuje 

velké množství akcí během roku, školní soutěže, besedy, kurz bruslení a plavání, kulturní 

představení, škola v přírodě.  

ŠPP tvoří výchovná poradkyně (ředitelka školy), metodička prevence a díky realizovanému 

projektu i školní psycholožka (0,3 úvazku). 

Prioritami ŠPP  jsou: 

- iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů 

mezi všemi subjekty školy 

- rozšíření oblastí primární prevence 

- zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole 

- omezení školní neúspěšnosti 

V souladu se strategií ŠPP se školní psycholožka podílí na vytváření pozitivního školního klimatu, 

na preventivních aktivitách, na řešení aktuálních problémových situací, jak ve třídách, tak 

v individuálních případech (práce s žákem i rodičem). V průběhu školního roku se ŠP průběžně 

zúčastňovala vyučování ve všech třídách s cílem zmapovat třídní konstelaci, nabídnout podněty TU, 

účastnila se pravidelných pondělních komunitních kruhů. Na základě zakázky TU proběhlo zjištění 

sociálního klimatu v některých třídách, s následným rozborem s TU a třídou a dalšími průběžnými 

konzultacemi s TU podle jejich potřeby. Ve třídě se vztahovými problémy pak uskutečněny častější 

vstupy a intervence, úzká spolupráce s TU, s organizací AZ Help, která na škole realizovala 4 dílný 

preventivní program. 

Velký prostor je věnován TU a jejich potřebám – např. vyžádaná zpětná vazba pro TU, pokud jde o 

její styl učení, konzultace žáků s dílčími oslabeními ve výkonu, žáků se spec. vzdělávacími 

potřebami, kontakty se ŠPZ, podněty pro práci s třídním kolektivem, podpora samotného učitele 

v náročné životní situaci. A také jejich podpora v komunikaci s rodiči, spoluúčast na konzultacích 

s nimi.   
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V individuální případové práci převažovaly konzultace s žáky, s rodiči, výjimečně krizové 

intervence (žák 4.tř., nárazově nezvládající absenci otce, který je ve vězení a má sebepoškozující 

myšlenky, dívenka 2.tř., citově velmi vázaná na matku, která odmítá vejít do školy, třídy a má 

psychosomatické potíže).  Mezi rodiči, se kterými probíhaly konzultace, byli rodiče úzkostní, 

obávající se o své dítě, rodiče, kteří jsou pracovně vytíženi a nemají na děti čas (a děti pak mají 

„výukové výpadky“), rodiče bezradní - jejich dítě zlobí, nerespektuje autoritu, neposlouchá…   

Výraznými pozitivy školy jsou dlouhodobý zájem, zaangažovanost a spolupráce vedení školy a 

samotných učitelů, vychovatelů, jejich profesní poctivost a zanícení. I proto měla a má školní 

psycholožka pro svou práci výborné zázemí, má možnost propojit všechny oblasti - výuku, družinu, 

školní akce, spolupráci učitele, asistentky pedagoga, vychovatele, má podporu ředitelky školy a ve 

většině případů i spolupracující rodiče.“ 

 

Dotace SMO 

V tomto školním roce jsme žádali o účelový neinvestiční příspěvek SMO na tyto projekt MŠ: 

„Anglický jazýček-k bráně do světa klíček“, na který jsme získali příspěvek ve výši 37 000,- Kč. Bude 

využit na didaktické pomůcky, CD přehrávač a DPP lektora angličtiny. 

Neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 252 000,- Kč 

Ozdravný pobyt se konal ve dnech 13. - 26. března 2017 v Hynčicích pod Sušinou (oblast 

Králického Sněžníku). Ozdravného pobytu se účastnilo 48 žáků 3. - 5. ročníku. Program byl 

zaměřen na podporu zdravého životního stylu ozdravného charakteru. Žákům byl umožněn pobyt 

na čerstvém horském vzduchu a podporovány byly pohybové aktivity, především lyžování a 

turistika. 

 

13. Spolupráce s odborovou organizací 

Výbor základní organizace i v tomto školním roce spolupracoval s vedením základní školy. 

Odborová organizace 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 2017 vyšší a jsou odváděny měsíčně z výplat 

jednotlivých členů organizace na účet ZO ČMOS PŠ. Členka Danuše Karasová se zúčastnila 

výjezdního zasedání, které se konalo 21. 10. – 23. 10. 2016 v hotelu Odra Paradise na Ostravici. 

Zde proběhlo školení FKSP pod vedením Mgr. M. Seidlové. Další přednáška byla zaměřena na 

Školský zákon, 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 1.1.2016-31.12.2016 v Kč 

Celkové příjmy:    rozpočet: 10 075 766         skutečnost:   10 040 931,54 
Celkové výdaje:    rozpočet: 10 075 766         skutečnost:   10 027 424,32 
Hospodářský výsledek:       13 507,22 
 
Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 
Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 7 998 666 Kč. 
Účelové dotace činily 163 666 Kč. Dotace byly zcela vyčerpány. 
Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 
Platy                      5 639 000                      5 639 000 
Odvody SP            1 415 500                      1 415 867 
Odvody ZP                   510 000                         510 025  
Příděl do FKSP                84 800                           84 760 
OPPP                                22 000                           22 000 
Náhrada mzdy                  12 000                           11 657 
ONIV                           151 700                         151 691 
Účelové dotace            163 666                         163 666            
Celkem                 7 998 666                      7 998 666 
 
Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 
Celkový příspěvek na provoz byl schválen 816 000 Kč na rok 2016. 
Příjmy:  rozpočet:  2 077 100                       Skutečnost:  2 042 265,54 
      - příspěvek zřizovatele                  816 000,00 
      - příspěvek na plavání                           78 000,00 
      - příspěvek – SMO - granty                   55 000,00 
      - stravné                                                706 108,00 
      - školné                                                 217 500,00 
      - úroky                                                                 36,73 
      - převody fondu                                    133 843,81 
      - převody fondu - dary                           35 777,00 
       P ř í j m y  c e l k e m                         2 042 265,54 
 
Výdaje:  rozpočet  2 077 100                       Skutečnost:  2 028 758,32 
 
Výsledek hospodaření z prostředků obce je 13 507,22 Kč. 
 
Výdaje podle povahy: 
Materiálové výdaje:  rozpočet  1 094 200               skutečnost: 1 055 558,90 
- potraviny                                    706 107,55 
- majetek nad 3000                       171 318,61   z toho 35 000 SMO, 111 974,61 RF 
- majetek od 500 – 2999 Kč             33 919,30   z toho 20 000 SMO, 1 490 dar 
- knihy, mat. do vyučování, tisk      23 414,40 
- kancelářské potřeby                       42 425,11 
- materiál na údržbu                              3 338,00 
- čistící prostředky                           26 823,50 
- spotřební mat. ostatní                    35 509,23  z toho 500 z daru, 278,30 RF 
- materiál do ŠJ                                     3 582,00 
- látky, kroje - RF                                  7 739,00  
- prádlo, OOPP                                      1 382,20 
  
Údržba a opravy:  rozpočet    155 000            skutečnost:    154 272,64 
  
Cestovné, reprezentace: rozpočet     2 100            skutečnost:        1 892,00 
 
Spotřeba energie:    rozpočet:  346 000                  skutečnost:    342 251,20 
- elektrická energie                       142 467,86 
- plyn                                             176 226,34 
- voda                                                  23 557,00 



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

Výroční zpráva 2016/2017                strana 36 z počtu 46 

Služby:            rozpočet:     440 000          skutečnost:   435 738,58 
- služby pošt, spotřeba cenin                   3 076,00 
- služby telekomunikací                          9 026,51 
- stočné                                                13 052,07 
- nepovinný plavecký výcvik             78 000,00 
- účetnictví a mzdy                        130 700,00 
- revize, servisní služby                      81 453,10 
- likvidace odpadu                              15 873,00 
- školení,ostatní služby                       25 960,00   z toho 3 050 dar  
- programy                                          12 721,90   z toho 7 731,90 RF, 4 990 dar 
- praní, čištění                                     47 229,00 
- nájem                                                           401,00 
- služby peněžních ústavů                        8 924,00 
- služby z darů                                          9 322,00 
 
Mzdové náklady:      rozpočet:  38 300                  skutečnost:    37 690,00 
- OPPP                                                 15 145,00 
- OPPP - RF - kroje                                6 120,00  
- OPPP - dar                                        16 425,00 
Jiné náklady:    rozpočet:   1 500              skutečnost:     1 355,00 
Doplňková činnost 
Příjmy:     rozpočet:  600 000                           skutečnost:  586 587,00 
Výdaje:    rozpočet:  600 000                           skutečnost:  495 204,00 
- kroužky                                             3 740,00 
- potraviny                                    127 164,00 
- OPPP                                         103 725,00 
- mzdy                                                92 800,00 
- odvody                                             38 754,00 
- FKSP+Kooperativa        1 755,00 
- plyn                                                  31 272,00 
- vodné                                               12 462,00 
- elektrická energie                      35 131,00 
- čistící prostředky                       2 276,00 
- stočné                                              5 850,00   
- výuka jazyků                            32 186,00 
- ostatní náklady                              8 089,00 
   
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 91 383 Kč.   
 
 
Stav a pohyb fondů v roce 2016 
 
401/902 – Fond oběžných aktiv   PS    6 005,16  
                                                       KS   6 005,16 
 
411 – Fond odměn                        PS  55 000,00 
                                                       KS  55 000,00 
 
412 – FKSP                                   PS 53 711,49    
                                                        +   87 964,00    základní příděl do fondu 
                                                         -    23 030,00    příspěvek na stravování 
                                                         -    10 500,00    peněžní dar 
                                                         -      3 720,00    ostatní čerpání       
                                                         -   10 470,00    sport, kultura, TV 
                                                     KS 93 955,49 
 
414 – rezervní fond                      PS  231 017,70 
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413                                                 +      47 000,00    dary 
                                                       -      35 777,00    čerpání darů 
                                                       +    160 864,55   přidělení HV 2014 
                                                              133 843,81  čerpání rezervního fondu    
                                                     KS  269 261,44 
 
 
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 a ČŠI 

Výsledky testování SCIO 
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 ČŠI – 5. ročník ZŠ  
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Příloha č. 2 Výroční zpráva mateřské školy 

 

Výroční zpráva mateřské školy Ostrava - Proskovice 

Školní rok 2016 - 2017 

 

Kapacita MŠ  - 50 dětí 

Počet tříd: 2 

Počet žáků:  50 

Počet žáků na třídu – 25 

Počet žáků na učitele – 12,5 

 

Charakteristika a vybavení mateřské školy 

Mateřská škola běžného typu s bezbariérovým.  
Třídy mateřské školy jsou rozděleny –     1. třída - děti od 2,5 roku do 4,5 roku                                                                                  
                                                                           2. třída – děti od 4,5 roku do nástupu do ZŠ 
Docházka celodenní, zajištěné stravování celodenní.  
V létě proběhla rekonstrukce odvětrávání školní kuchyně.   
Třídy jsme dovybavili novými hračkami pro dvouleté děti a novými hrami a pomůckami pro práci 
s předškolními dětmi. Doplnili jsme lůžkoviny o nové povlečení, nepropustná prostěradla a 
molitanové podložky na lehátka. 
 
 
Charakteristika pedagogického sboru 
 
V mateřské škole pracují 4 učitelky na plný úvazek, včetně vedoucí učitelky, jedna učitelka má 
vysokoškolské vzdělání – obor speciální pedagogika. 
V rámci dalšího vzdělávání se učitelky MŠ zúčastnily školení k integraci dětí v MŠ.  V měsíci květnu 
proběhlo i „vzájemné sdílení“ – výměna zkušeností s mateřskou školou Beruška ve Zlatých Horách. 

http://www.zs-proskovice.cz/?sect=ms
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Poznatky se setkání a školení využíváme v další práci, snažíme se o nové trendy ve vzdělávání.  
Vzdělávání pedagogů probíhá i formou samostudia – k tomu slouží pedagogická literatura na škole, 
portál RVP pro předškolní vzdělávání a noviny a časopisy odebírané školou. 
 

Charakteristika zápisu do MŠ 

V letošním roce v době zápisu do mateřské školy jsme měli 48 dětí, z toho 18 předškolních, 17 
nastoupí do 1. třídy, 1 dítě má odklad školní docházky. K zápisu přišlo 17 dětí, z toho 6 dětí je 
mladších 3 let.  Od 1.září 2016 je stanovená kapacita MŠ 50 dětí. 
  
  
Obsahem vzdělávání 

Vzdělávání v mateřské školy vychází ze ŠVP, který pro následující období inovujeme v souladu 

s novou koncepcí základní a mateřské školy.  Vycházíme při tom ze sociokulturních, ekonomických 

podmínek naší obce, tradic a potřeb obyvatel obce.  Při organizaci vzdělávací práce jsme vycházeli z 

vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mateřská škola zajišťovala péči o děti 

ve věku od 2,5 - 6 /7/ let v návaznosti na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou. Veškerá 

činnost a organizace dne byla podřízena a přizpůsobena dětem. Podmínky, které máme, se staly 

základem vize našeho Školního vzdělávacího programu: 

 
Hlavní zásady vzdělávaní na naši MŠ: 

 pomáháme dětem uvědomit si samy sebe a své místo ve škole, v rodině a společnosti;  

 vedeme děti k hodnotám - kamarádství, přátelství, lásky; 

 upevňujeme vztahy k místu, kde děti žijí se svou rodinou;  

 vytváříme vztahy k lidem, ke kultuře a kulturně - historickým tradicím; 

 upevňujeme vztahy k přírodě, která nás obklopuje, a učíme se přírodu chránit 

 
 

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 a 
Advent. 

Sdružení Kreativ využívá ke své tvorbě prostory mateřské školy.   
Dále pak spolupracujeme s Městskou policií, SDH Ostrava – Proskovice, zastupiteli obce – Festival 
Poodří Františka Lýska, Svatojánský oheň. 
 
Využíváme poradenských služeb PPP Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 
 
Logopedickou prevenci na MŠ  - formou kroužku 

   

 

  

Pasování prvňáčků v ZŠ 

Plavání pro předškolní děti – Fryčovice  

Zahájení práce v kroužcích  

Prožitkové akce v roce 2016/2017 

Září 
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Třídní schůzka – obě třídy  

Divadlo Smíšek v MŠ (všichni) 

Focení – vánoční motivy 

Lesní škola "Vnímáme les všemi smysly" (předškoláci) 

  

Říjen  

 

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

Těšíme se do školy  

Halloween ve škole" (předškoláci) projekt ZŠ + MŠ 

Halloweenský pochod s rodiči 

  

Listopad  

 

Svět techniky   

 Vánoční jarmark u Psoty 

Brigáda na školní zahradě s rodiči     

  

Prosinec  

 

Těšíme se do školy (předškoláci) 

Rozsvícení vánočního stromu v MŠ + mikulášská nadílka 

Vánoční dílny  + Advent v ZŠ s předškolními dětmi 

Vánoční besídka s nadílkou v MŠ a divadlem Smíšek 

Pohádka o Karkulce a Proskovjáček vystupují u Psoty (všichni) 

  

Leden  

 

Týden 9. -13.1. 2017  lyžařský kurz na Bílé v Beskydech 

  

Únor  

 

Chemická laboratoř "To je teda hustý" (předškoláci) 
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Focení "Jaro"  

Plavecký kurz II. ve Fryčovicích (malí) 

Karneval s Hopsalínem ve Staré Bělé (všichni)                 

 

 

 

 

Březen  

Přírodovědné centrum Poruba "Jaro u vody" 

(předškoláci) 

Velikonoční tvořivé odpoledne v ZŠ 

Vítání jara – úklid školní zahrady po zimě 

Informativní schůzka - Ozdravný pobyt  

 

 

 Duben  

 

Knihovna (předškoláci)  

Festival Poodří Františka Lýska v ZŠ  
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Květen  

 

Focení tříd v 10.oo hodin 

Besídka ke Dni matek v MŠ   

Ozdravný pobyt v přírodě Bílá v Beskydech 15. -19.5.2017 

Ukázková hodina plavání ve Fryčovicích pro rodiče 

 

 Červen  

 

Oslavy Dne dětí 

Hasiči Proskovice akce MŠ + ZŠ 

 

  

Kouzelník v MŠ (všichni) 

HZS Ostrava - Zábřeh 

Rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 

  

  

 

  

  


