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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  27.8.2019. 

 

 

 ……………………… 

 Mgr. Eva Paličková 

 ředitelka školy 

 

 

Zpráva byla projednána se školskou radou 12.9.2019 s tímto závěrem: 

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

 

 

 

 

  

V Ostravě dne 12.9.2019 ………………………… 

 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 
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1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků 

k 30.9.2018 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 49 24,5 12,25 

1. stupeň ZŠ 5 84 16,8 14 

Školní družina 3 70 23,33 23,33 

Školní jídelna MŠ x 50 x x 

Školní jídelna-výdejna ZŠ x 77 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 2011 

Školní rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Počet žáků 95 96 97 100 93 94 93 84 

 

Předpoklad 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2019/2020 86 5 17,2 

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu 

2018/2019 50 2 25,00 

předpoklad 

2019/2020 
50 2 25,00 

 

   1.9 Vývoj počtu  

 

žáků v ŠD 
  

školní rok počet žáků počet oddělení počet žáků na třídu 

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 

2017/2018 70 3 23,33 

 2018/2019 70 3 23,33 

Předpoklad 19/20 70 3 23,33 

Komentář: 

Celkový počet žáků v ZŠ na konci školního roku byl 84 (53 chlapců, 31 dívek) a vyučovali se v pěti 

třídách. 

Školu navštěvovalo 31 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostravy. 

Na víceletá gymnázia odešlo 5 žáků, 13 přešlo po páté třídě do ZŠ Stará Bělá a 1 do ZŠ Brušperk. 



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

Výroční zpráva 2018/2019  Stránka 8 z 44 

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 

1.11  ICT vybavení 

Pracovní stanice ZŠ  

Počet žáků 84 

Počet pedagogických pracovníků 6 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách-notebooky 40 

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 54 

 

Pracovní stanice MŠ  

Počet dětí 49 

Počet pedagogických pracovníků 4 

Pracovní stanice pro práci dětí 1 

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 3 

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 Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 5 

 

 

2.2   Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Do školy s úsměvem“ 5 

 

3.  Přehled pracovníků školy 

Stav ke dni 30.6.2019 

3.1  Základní údaje o pracovnících školy        fyzické      přepočtené z toho hrazené   

z DČ 

Počet pracovníků celkem 22 20,0494 0,400 

Počet učitelů ZŠ + AP 7 7,000 0 

Počet vychovatelů ŠD 3 1,7164 0 
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Počet pracovníků ZŠ hrazených 

z prostředků EU (školní psycholog 0,5, 

školní asistent 0,4) 

2 0,9 0 

Počet učitelek MŠ  4 4,000 0 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 2,000 0,100 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 1,000 0 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 3,500 0,300 

 

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 34 VŠ 1. stupeň 29 let 

učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ 1. stupeň  7 let 

učitelka ZŠ 1,0 31 VŠ 1. stupeň 18 let 

učitelka ZŠ 1,0 18 VŠ 1. stupeň  10 let 

učitelka ZŠ 1,0 27 VŠ 1. stupeň 22 let 

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

vedoucí učitelka MŠ 1,0 39 SŠ SPgŠ 14 let 

učitelka MŠ 1,0 30 SŠ SPgŠ 11 let 

učitelka MŠ 1,0 28 VŠ 
Speciální pedagogika 

pro MŠ 
19 let 

učitelka MŠ 1,0 27 SŠ SPgŠ  8 let 

asistentka pedagoga 1,0 7 SŠ Gymnázium 7 let 

vychovatelka 0,133 7 SŠ Gymnázium 7 let 

vychovatel 

 
0,800 23 VŠ 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

8 let 

vychovatelka 0,783 4 SŠ 
Ped. studium pro 

vychovatele 
  4 roky 

Školní psycholog 0,5 46 VŠ Psychologie 1 rok 
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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 100  100 

Školní psycholog 100  100 

  

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 3 1 4 0 4 0 1 1 13 

    

  Průměrný věk PP ZŠ je 53,3 roků, PP MŠ 52 let a vychovatelů ŠD 42,6 let. 

3.5. Charakteristika pedagogického sboru 

Ve školním roce pracovalo ve škole 14 pedagogických pracovníků, z toho 4 v mateřské škole, 8 

v základní škole (včetně ředitelky školy, asistentky pedagoga a školního psychologa), 3 

vychovatelé. Všichni vychovatelé pracovali na zkrácený úvazek. Jedna vychovatelka pracovala 

zároveň jako asistent pedagoga. Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. 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. Další 

učitelka vykonává funkci metodika prevence, specializovanou funkci nemá vystudovanou. 

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. 

Od 1.1.2019 pracuje ve škole školní psycholog s úvazkem 0,5.   Je hrazen z   projektu OPVVV 

Šablony II. 
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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 

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. 

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). 

Od září 2018 studuje jedna paní učitelka v programu celoživotního vzdělávání na Ostravské 

univerzitě Výchovné poradenství. Jedna paní učitelka ukončila v tomto programu Prohlubující 

metodicko-jazykové studium Aj pro 1. stupeň. 

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

výchovy, moderních metod v didaktice.  

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 2018/2019 

Název akce Datum Akreditace 

Počet 

hodin Účastník 

I-dílna před vzájemnými návštěvami 14.03.2019 projekt CESTA 4 Danuše Karasová 

Kolegiální podpora 

22.10.2018-

7.2.2019 projekt CESTA 56 Danuše Karasová 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Eva Paličková 

Kurz anglického jazyka A1-2.část 

3.10.2019-

22.5.2019 16225/2016-1-496 80 Mgr. Eva Paličková 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Jana Švardalová 

Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci 

podpůrných opatření jako nástroje 

inkluzivního vzdělávání 25.11.2018 

projekt: Přímá 

podpora školní 

inkluze 40 Mgr. Jana Švardalová 

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s 

potřebou podpory 13-14.5.2019 25849/2018-1-743 8 Mgr. Jana Švardalová 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Jana Vahalíková 

Společně to všichni zvládneme. Vzdělávací 

metody a projektové činnosti pro žáky s 

mentálním postižením v běžné škole. 02.05.2019 16225/2016-1-496 8 Mgr. Jana Vahalíková 
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Kurz anglického jazyka A1-2.část 

3.10.2019-

22.5.2019 16225/2016-1-496 80 Mgr. Kateřina Holaňová 

Specifika práce v heterogenní třídě 04.06.2019 1338/2019-1-74 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Kateřina Holaňová 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Libuše Smreková 

Prohlubující metodicko-jazykové studium 

anglického jazyka pro 1.stupeň ZŠ 15.02.2019 1456/2016-1-124 198 Mgr. Zdeňka Langová 

Práce učitele s dokumenty Google 18.04.2019 7387/2017-1-365 8 Mgr. Zdeňka Langová 

Pedagogické studium pro vychovatele a 

pedagogy volného času 16.02.2019 

program 

celoživotního 

vzdělávání 250 Šárka Slončíková 

 

3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

hlavní kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

pracovnice provozu 0,7 HČ + 0,3 DČ SOU 

vedoucí školní jídelny 0,500 SŠ 

referentka 0,9 HČ + 0,1 DČ SŠ 

školnice ZŠ 1,000 SOU 

uklízečka MŠ 1,000 SOU 

školní asistentka 0,4 VŠ 

 

HČ: hlavní činnost (hrazena ze státních prostředků) 

DČ: doplňková činnost školy (hrazena z doplňkové činnosti) 

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 2018/2019 

1 19 4 0 

Z počtu přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 má trvalé bydliště na území Proskovic 7 dětí, 5 ve 

Staré Bělé, 3 na území obvodu O. - Jih, 1 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 1 v Nové Bělé, 1 v Krmelíně, 1 

v Českém Těšíně. 
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4.2  Správní řízení 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 18 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 0 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 19 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. 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

2. 20/21 0 1 20 20 0 0 0 0 0 0 

3. 22 1 5 21 17 0 0 0 0 0 0 

4. 11/10 3 4 8 6 0 0 0 1 0 0 

5. 19 5 5 14 14 0 0 1 0 0 0 

Celkem 84/84 12 18 81 75 0 0 1 1 0 0 

Jedna žákyně opakuje v dalším školním roce 2. třídu ze zdravotních důvodů. 

 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. 12 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 

2. 20/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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4. 11/10 0 0 3 2 2 1 0 2 0 0 

5. 19 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 

Celkem 84/84 0 0 4 6 2 2 0 2 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 2018/2019 žáci 3. a 5. ročníku účastnili národního 

testování SCIO  (ČJ, Ma, OSP-obecné studijní předpoklady, SCATE-Aj). Kromě znalostí a dovedností 

byly testy také zaměřeny na klíčové kompetence.  

Výsledky testování SCIO 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. V letošním roce dále agresivita a vulgární vyjadřování. 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 3 

soukromá gymnázia 2 

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 2709 4305 32,25 51,25 0 0 0 0 

Komentář: 

Ve škole jsme neřešili žádný případ záškoláctví.  

 



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

Výroční zpráva 2018/2019  Stránka 16 z 44 

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 0 

S vývojovými poruchami učení a chování 5 

Autisté 1  

Komentář: 

K 30. 6. 2019 bylo evidováno 6 žáků se SVP, tj. 5,04% z celkového počtu žáků ve škole. 4 žáci s 2. 

stupněm podpůrných opatření, jeden se 4. stupněm, všichni s individuálním vzdělávacím plánem. 

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. Mezi 

důležitá podpůrná opatření patří podpora samostatnosti, motivace k učení, zohlednění pracovního 

tempa, strukturace činností. K samozřejmosti patří různé druhy hodnocení a sebehodnocení.  

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

kontrolní. 

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 letošním roce ve spolupráci s paní učitelkou, která studuje výchovné poradenství a 

připravuje se na převzetí funkce výchovného poradce a dále ve spolupráci se školní psycholožkou. 

V základní škole byla integrovaná žákyně s diagnostikou porucha autistického spektra. 

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. 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. Jeden žák prvního ročníku byl odeslán na vyšetření 
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do SPC s podezřením na poruchu autistického spektra a zároveň mimořádného nadání. Mimořádné 

nadání bylo potvrzeno. Bude mu vypracován IVP. 

Ředitelka školy a jedna učitelka absolvovaly na podzim 2018 vzdělávací program Qiida, tzv. Qiido 

Akademii-práce s nadanými dětmi. 

Identifikování a průběžné vyhledávání nadaných dětí a jejich vzdělávání je pro nás klíčové v rámci 

kvalitního nastavení vzdělávacího programu.  

Během školního roku pracovali pedagogičtí pracovníci s žáky, kteří vykazovali velmi dobré 

výsledky ve výuce či jiným způsobem projevovali své mimořádné schopnosti a dovednosti. 

Pedagogové se zaměřili především na obohacování, prohlubování, rozšiřování učiva a poskytování 

komplexnějších úloh. Využívali jsme publikaci Koumák. Do činností s těmito žáky se zapojila také 

školní asistentka, která používala doporučené materiály a aktivity.  

Byla vytvořena Koncepce vzdělávání žáků s mimořádně intelektovým nadáním a pracovníci si 

průběžně předávali své zkušenosti, nápady a inspirace. Spolupracovali také s MŠ.   

Dále se zaměřujeme na vytvoření databáze zdrojů, materiálů a aktivit, které by mohli další 

pracovníci školy metodicky vhodně využívat a rozvíjet u žáků jejich mimořádné schopnosti a 

dovednosti.  

Žáky jsme se snažili zapojit do oborových soutěží, olympiád. 

Soutěže a úspěchy žáků ve školním roce 2018/2019 

Organizátor Název soutěže Kolo, počet žáků  Umístění 

DDM O.- Poruba VV - Barevný podzim městské, 6 žádné 

SVČ O.- 
Moravská 
Ostrava 

VV – Tajemný svět barev 
Klobouky a boty vpřed 

městské, 2 žádné 

Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a 
Slezska 

VV – Požární ochrana 
očima dětí 

městské, 3 žádné 

DDM O.-Poruba 
Okresní přebor družstev 
škol v šachu kategorie A 

šachový kroužek, 
okresní 

4. místo 

 
Ostravský koník-turnaj 
jednotlivců v šachu 

šachový kroužek, 
městské 
3.-5.r., 9 

13.,16.,22. a 
25. místo z 88 

 
Ostravský koník-turnaj 
jednotlivců v šachu 

šachový kroužek, 
městské 
1.-2.r., 1 

4. místo ze 48 
účastníků 

Gymnázium 
Volgogradská 

Matematická -Volgiáda Městské 
nepostupové, 8 

2. místo 

MŠMT Matematická - 
Pythagoriáda 

Školní kolo, 20 6 postupujících do 
okresního kola 

MŠMT Matematická - 
Pythagoriáda 

Okresní kolo, 20 62,76,2x97, 108, 114 
ze 117 soutěžících 

Menza Logická olympiáda Krajské kolo,1 14. místo 

 Polanka Cup-házená 
Městské kolo, 5 hráčů 
z každé třídy 

1.r.-1.místo,  
2.r.-3.místo 
3.r.-4.místo 
4.r.-2.místo 
5.r.-3.místo 
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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 

 

5.7  Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 

Výuka byla názorná, srozumitelná, vhodné střídání činností a zařazení zajímavých aktivit a her 

přispělo k udržení pozornosti a zájmu žáků. Volba výukových cílů, prostředků a metod byla 

přizpůsobena individuálním schopnostem žáků. Učitelé průběžně ověřovali porozumění 

probíraného učiva a zadání úkolů. Žáci byli aktivně zapojováni do výuky, vedeni k přemýšlení, 

samostatnému odvozování nových poznatků na základě svých dosavadních zkušeností. Učitelé 

využívali ve výuce metody a činnosti, které vyžadují samostatný aktivní přístup žáků, podporují 

logické myšlení, dávali jim prostor k vyjádření vlastního názoru a k diskuzi. Ve všech hodinách bylo 

rovnoměrně zastoupeno více forem výuky. Škola má nastavena pravidla pro práci ve dvojicích a 

skupinách, která žáci skutečně dodržují. Při skupinové práci se zapojovali všichni žáci, získávali 

zkušenost se spoluprací, předáváním si nápadů a zkušeností a vzájemným učením se. V některých 

hodinách si žáci podle svých možností mohli zvolit samostatnou práci nebo práci ve skupině. 

V závěru všech hodin dávali učitelé žákům prostor pro sebehodnocení. Ve sledovaných hodinách, 

v nichž byla přítomna asistentka pedagoga, byla patrná efektivní spolupráce vyučujícího 

s asistentkou, jejíž činnost přispívala k zajišťování účinné podpory žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Učitelé vhodně zapojovali do výuky všechny žáky, včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Asistentka pedagoga se také podílí na přípravě vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, společně s učitelem vytváří průběžné plány činnosti a 

dílčí výstupy, podílí se také na hodnocení těchto žáků. Výuka čtení v prvním ročníku probíhá 

analyticko syntetickou metodou s prvky metody SFUMATO (splývavé čtení), která se nám jeví jako 

přínosná a vede k dobrému ovládnutí čtení s porozuměním. Matematika je vyučována ve všech 

ročnících metodami profesora Hejného. 
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Naplňování ŠVP „Do školy s úsměvem“ 

V letošním školním roce jsme aktualizovali ŠVP, aby byl v souladu s novou strategií školy. Zaměřili 

jsme se na úpravu výstupů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

Na změnách se podíleli zejména třídní učitelé společně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

Během školního roku probíhala setkání, na kterých si pedagogové sdělovali své návrhy, diskutovali 

nad výstupy a poté zpracovali do dokumentu ŠVP. Byly upraveny formulace některých výstupů pro 

jednotlivé ročníky, došlo k jejich zjednodušení, případně k přesunu do jiného ročníku. K úpravám 

došlo také v oblasti učiva. 

Vzhledem k výrazným změnám byla vytvořena nová verze školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání na naší škole s názvem Škola s přírodou, rodinou a tradicí, platná od 1. 9. 

2019.  

Tento ŠVP je platný pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2019/2020.   

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 

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 
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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 

Z dotace MŠMT OP VVV v rámci výzvy Šablony II s názvem S úsměvem do školy II, reg.č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010971 byla na škole od 1.1.2019 opětovně zřízena pozice školního 

psychologa s úvazkem 0,5 (do 30.6.2018 z dotace Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava). 

V souladu se strategií ŠPP se školní psycholog podílel na vytváření pozitivního školního klimatu ve 

škole, v třídních kolektivech, na preventivních aktivitách. Podílel se dále na řešení aktuálních 

problémových situací, jak ve třídách, tak v individuálních případech (práce s žákem i rodičem). 

V průběhu školního roku od 1.1. - 28. 6. 2019 byly realizovány tyto aktivity:  

Spolupráce se všemi třídami podle aktuálních potřeb třídy, TU – vztahy ve třídě, sociální klima 

třídy, žák s problémovým chováním, spolupráce ve třídě, s učitelem. Program pro 4. třídu 

(spolupráce, jak řešit problémové situace, kompromis v řešení, aktivní přístup), celkem 18 vstupů 

do tříd.  

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

pro TU. Intervence v problémových třídních situacích. Účast v komunitních kruzích. Depistáž.  

 Spolupráce s učiteli a ŘŠ při zápisu do 1. třídy. Beseda s rodiči předškoláků. 

V oblasti konzultační, poradenské, intervenční činnosti: 

Individuální práce s žákem (psychologické vyšetření, konzultace, orientační vyšetření čtení, psaní, 

úrovně vnímání, krizové intervence):  7 žáků /32 setkání 

Konzultace s rodiči ZŠ i MŠ (připravenost dětí pro školu), jednorázově, opakovaně: 27. Společné 

konzultace rodič- učitel/vychovatel-psycholog: 6 

Konzultace s PPP, SPC kpt. Vajdy, klinickým psychologem, terapeutem (žák s PAS, ADHD, 

s problémovým chováním, výchovnými potížemi)- 21 konzultací. 

Podpora a spolupráce s TU při tvorbě Plánu pedagogické podpory, IVP, podklady k dítěti pro 

Zprávu školy o dítěti (žádost o vyšetření na PPP), průběžné konzultace s TU - třídní atmosféra, 
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individuální přístup k žákům -jak s žákem konkrétně pracovat, na co se zaměřit, jak eliminovat 

krizové situace. Společné konzultace TU/vychovatel -rodič- ŠP.  

 Pro školu v přírodě nabídka sociálně psychologických technik pro práci s žáky. 

Metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům (vychovatelům ve školní 

družině)- průběžně během školního roku. 

Spolupráce s MŠ: – konzultace - předškoláci, dítě s problémovým chováním. 

Projekty, dílny, akce: 

Kurz bruslení 

Také v letošním školním roce tento kurz byl zařazen do akcí školní družiny. Proběhly pouze 3 lekce 

z 5 z důvodu nemoci lektorů. 

Kurz inline bruslení 

V červnu opětovně proběhl tento kurz ve spolupráci s Buď inline (poskytují lektory) v odpoledních 

hodinách v in - line parku Sareza. 

Plavecký výcvik 

Zúčastnilo se jej 65 žáků 1., 2., 3., a 4. ročníku. Plavali v měsících září až listopad a odplavali celkem 

10 lekcí v bazénu v Brušperku. Doprava byla hrazena z dotace MŠMT. 

Zdravé zuby                                                                                                         

Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci 

zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ. Cílem programu Zdravé zuby je zlepšit zubní zdraví u dětí a 

mládeže a vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i v budoucích letech. Program buduje u 

dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám 

stomatologa. I v tomto školním roce proběhl ve všech ročnících uvedený program.  

Veselé zoubky 

Pro žáky 1. ročníku byl připraven program DM DROGERIE MARKT s. r. o. s názvem Veselé zoubky. 

Děti se z filmu s Hurvínkem dozvěděly, jak správně pečovat o svůj chrup, vyzkoušely si úkoly na 

interaktivní tabuli a obdržely dárkové tašky s dentálními potřebami. 

Školní časopis proskovických žáků Floriánek 

Floriánek informuje o školních událostech. Žáci naší školy se podílejí na obsahu jednotlivých čísel 

časopisu. Ve školním roce vydáváme tři čísla časopisu. S grafickým zpracováním nám do 12/2018 

pomáhal student FF OU v rámci recipročních aktivit. Od 5/2019 jej nahradila studentka 1. ročníku 

oboru ČJ – VV, PDF OU, také v rámci recipročních aktivit.  

Dne 9. 11. 2018 proběhlo na Fakultě sociálních studií v Brně celorepublikové finále „Školního 

časopisu roku 2018“. Celkem se zúčastnilo 428 časopisů. Náš školní časopis obsadil v kategorii 1. 

stupeň ZŠ 8. místo z 10 a za titulku 3. místo. 

Krajské kolo Moravskoslezského kraje „Školního časopisu roku 2019“ proběhne 25. 9. 2019 v 

Městské knihovně Třinec. Celostátní setkání se uskuteční opět v Brně dne 22. 11. 2019. 
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Jedná se o postupovou soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít 

krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj.  

Almanach žákovské a studentské poezie  

Dne 12. 6. 2019 se konal slavnostní křest 22. Almanachu žákovské poezie ve Středisku volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace. Sedm žáků naší školy bylo oceněno.  

Školní projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

Každý týden bylo žákům dodáváno ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré, neochucené mléko, 

neochucené mléčné výrobky. V jednom týdnu ovoce, zelenina, ve druhém mléko a mléčné výrobky. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2019 (DSMC 2019) 

Dne 26. 4. 2019 proběhlo na dětském dopravním hřišti (DDH) při ZŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka 

obvodní kolo. V letošním roce jsme se soutěže nezúčastnili z důvodu konání Festivalu Poodří 

Františka Lýska 2019.  

Žáci 3. – 5. ročníku dvakrát ročně absolvují teoretickou a praktickou výuku na DDH při ZŠ A. 

Kučery, Ostrava – Hrabůvka. Ve 4. a 5. ročníku mohou žáci získat průkaz Mladého cyklisty.   

Každoročně se v 1. – 5. ročníku konají besedy pořádané Městskou policií Ostrava (MPO). Škola 

dlouhodobě spolupracuje s MPO a s Ostravskými komunikacemi, a. s., oddělením dopravního 

inženýrství při různých školních akcích.  

Škola v přírodě  

Ozdravný pobyt se konal za podpory SMO, Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. 

Ubytování a strava byla zajištěna v chatě Uničovka ve Starém Městě pod Sněžníkem, tedy v oblasti, 

která není postižena smogovou situací. Žáci byli ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, 

z nichž některé měly vlastní sociální zařízení. Ubytováni jsme byli na dvou budovách. Stravování 

probíhalo ve společné jídelně. Ozdravného pobytu se účastnilo 76 žáků 1. - 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, dále plavání. 

Žáci absolvovali lyžařský výcvik v blízkém lyžařském areálu Kunčice, kam nás vozil skibus. 

V těsné blízkosti chaty se nachází linie předválečného opevnění (tzv. ŘOPíky a pěchotní sruby), 

které bylo žáky důkladně prozkoumáno a sloužilo k nepřebernému množství her jak chlapců, tak i 

dívek. Blízký les byl dalším místem pro dětské poznávání a zkoumání. 

Každý den byl rozdělen do dopoledního, odpoledního a večerního bloku, kdy se střídaly činnosti 

jako lyžování, výuka, vzdělávací programy o místní fauně a floře, vycházky do okolí, tvořivé hry, 

konstruktivní činnosti, dramatická výchova. Důraz byl kladen na týmovou spolupráci, kamarádské 

vztahy, zvýšení kulturního a environmentálního povědomí. Využili jsme místního opevnění a více 

se věnovali i historickým událostem 30. a 40. let minulého století. 

Ve Starém Městě jsme navštívili vojenské muzeum, radnici, zjišťovali jsme zajímavosti z minulosti i 

současnosti města a okolí. Zúčastnili jsme se také přehlídky amatérských divadelních představení 

pro děti v místním kulturním domě. 

Během pobytu jsme navštívili muzeum Papírny ve Velkých Losinách. Z muzea pak naše kroky vedly 

do termálních lázní, kde jsme strávili příjemné odpoledne plné vodních hrátek.  
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Akce během školního roku 

Září 2018 
03. září    zahájení období školního vyučování, projekt Pasování prvňáčků 
10. září    zahájení sběrové soutěže (starý papír, baterie) 
12. září    zahájení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník (10 lekcí)  
14. září    Divadlo loutek 1.r. 
17. září    zahájení činnosti kroužků 
21. září    Exkurze Štramberk 3.r. 
25. září    porada metodického sdružení, společné třídní schůzky ZŠ 
Říjen 2018 
30. září – 07. října  Projekt Edison-2 zahraniční studentky ve škole 
04. října   Den zvířat – návštěva výstavy - projekt ŠD 
05. října   Bouldering 4.r. 
22. října   Ostravské muzeum 3.r.     
23. října   porada metodického sdružení 
25. října   projekt Halloween ŠD + MŠ 
25. října   Programy prevence Pavučina, 1.,2.r. 
26. října   DOV Svět techniky 5.r. 
Listopad 2018  
01. listopadu   Program prevence Pavučina, 3.,4.r. 
02. listopadu   Loutkováni Theatr ludem 3.r. 
05. listopadu   Divadlo loutek 5.r. 
14. listopadu   ukončení plaveckého výcviku 1. – 4. ročník (10 lekcí)  
14. listopadu   DOV Svět techniky 5.r. 
20. listopadu pohovory o prospěchu a chování, porada metodického sdružení, 

pedagogická rada 
23. listopadu DOV Svět techniky 4.r. 
29. listopadu   ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost 
30. listopadu    zahájení projektu Advent 
30. listopadu Vánoční jarmark 
30. listopadu   Floriánek č. 1  
29. listopadu   Pisálkova slavnost 1. ročník    
Prosinec 2018 
04. prosince   Projekt Těšíme se do školy pro předškoláky 
11. prosince   porada metodického sdružení  
13. prosince … nejen adventní tvořivé odpoledne v ŠD  
19. prosince DOV Svět techniky 2.r.  
21. prosince   ukončení projektu Advent   
Leden 2019 
03. – 04. ledna   ředitelské volno 
14. ledna   Lesní škola 3.r. 
14. ledna   Besedy s Městskou policií 1.,2.,5.r. 
22. ledna   Lesní škola 1.r.  
22. ledna   konzultace, porada metodického sdružení, pedagogická rada  
31. ledna   výpis vysvědčení, ukončení 1. pololetí  
Únor 2019 
14. února   Těšíme se do školy-projekt pro předškoláky 
15. února   maškarní rej v ŠD 
15. února   projekt Veselé zoubky 1.r. 
19. února   porada metodického sdružení  
23. února – 08. března Škola v přírodě ZŠ, Staré Město pod Králickým Sněžníkem - chata 

Uničovka 
28. února   Floriánek č. 2   
Březen 2019 
15. března   DOV Svět techniky 3.r. 
26. března   porada metodického sdružení  
28. března   Putování za chlebem – výuka EVVO – 2.r. 
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Duben 2019 
01. dubna   Lesní škola 2.r. 
01. dubna   Thetr ludem 3.r. 
09. dubna   zápis do 1. ročníku ZŠ 
11. dubna   tvořivé velikonoční odpoledne v ŠD 
11. dubna   Velikonoce ŠD + MŠ, vynášení Mařeny, pálení čarodějnic  
16. dubna   Divadlo loutek 3.r. 
23. dubna   konzultace, porada metodického sdružení, pedagogická rada 
26. dubna   Festival Poodří Fr. Lýska 
30. dubna vzpomínková akce u Pomníku padlých-konec 2. sv. války 5.r. 
Květen 2019 
03. května   Theatr ludem 3.r. 
03. května   Noc plná života EVVO program 4.r. 
13. května   Hasík – preventivní program HZS MSK 2.r. 
14. května   EVVO program 3.r. 
14. května   preventivní program 1.r. 
22. května   Hasík – preventivní program HZS MSK 2.r. 
21. května   porada metodického sdružení 
31. května   Floriánek č. 3 
30. května   Den dětí MŠ + ŠD  
Červen 2019 
03. června   EVVO program 1.r. 
05. června   Dospívání – program pro 5.r. 
05. června   Těšíme se do školy - projekt pro předškoláky 
11. června   pasování na čtenáře 1. ročníku (ve spolupráci s místní knihovnou) 
13. června   terénní program EVVO 3.r. 
14. června   Těšíme se do školy - projekt pro předškoláky 
17. – 21. června  kurz in – line bruslení ŠD   
18. června   porada metodického sdružení, pedagogická rada 
19. června    Olympijský běh 4.r. + předškoláci 
21. června   rozloučení s páťáky 
22. června Svatojánský oheň, vystoupení pro veřejnost, spolupráce s místní 

komunitou 
28. června   vydání vysvědčení, ukončení období školního vyučování 
 

Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů   

Ve školním roce 2018/2019 jsme v oblasti primárních preventivních programů navázali spolupráci 

s Pavučina, o. p. s.. Také proběhly tradiční přínosné preventivní besedy Městské Policie Ostrava pro 

žáky 1. – 5. ročníku. V letošním školním roce se nepodařilo uskutečnit objednané programy o 

kyberšikaně pro žáky 4. a 5. ročníku z objektivních důvodů (neposkytnutí grantu organizaci a 

naplněnosti programu). Žáci 5. ročníku se zúčastnili programu „Škola osobního života“ (výchova 

k rodičovství, Centrum pro rodinu a sociální péči) a žáci 2. ročníku programu „Hasík“ (protipožární 

prevence). Na začátku školního roku byla upravena pravidla v žákovských knížkách tak, aby 

odpovídala současným potřebám školy. Jejich zvnitřnění vedle agresivního chování některých 

jedinců se jevilo největším problémem. Nekonala se žádná výchovná komise.  

Metodik prevence Jana Vahalíková podávala ostatním průběžnou zprávu o plnění MPP a 

elektronicky doplňovala záznamy o prevenci školy do preventivního výkaznictví na 

www.preventivni-aktivity.cz. 

Činnost metodického sdružení 

Pedagogické pracovnice se sešly na pravidelných schůzkách jednou za měsíc, během školního roku 

celkem 11 krát. Hlavní náplní metodického sdružení byla nejen organizace školních projektů a  akcí 

http://www.preventivni-aktivity.cz/
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s jejich následným hodnocením, ale především plnění úkolů vyplývajících z nové školní strategie  - 

sdílení zkušeností a postupů (vycházky, exkurze, výuka v přírodě), práce na úpravách stávajícího 

ŠVP  (osnovy předmětu ČaS – rozdělení na jednotlivé ročníky).  Další součástí schůzek bylo také 

předávání zkušeností vyučujících, poznatky z DVPP, hodnocení výsledků testování Scio, příprava 

podkladů na třídní schůzky a individuální pohovory o prospěchu a chování. Rovněž byla podávána 

průběžná zpráva o plnění EVVO a preventivního programu. Pozornost byla taktéž věnována 

integrovaným žákům a MIND (žáci mimořádně nadaní). Protože v letošním školním roce probíhala 

na naší škole i pedagogická praxe studentek z OU (v M, Čj), byly schůzky věnovány i tomuto tématu. 

V závěru školního roku byla také vyučujícími vyzdvižena spolupráce s asistentkou pedagoga Š. 

Slončíkovou, se školní psycholožkou  P. Štalmachovou- především v oblasti práce s integrovanými 

žáky, spolupráci s PPP, a spolupráce se školní asistentkou T. Bruzkovou v druhé polovině školního 

roku. 

6.  Úrazy žáků 

Počet záznamů v knize úrazů  

(registrované i evidované) 

6 

Počet odeslaných záznamů o úrazech žáků (registrované) 2 

 

7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: 

7.1. Zájmové vzdělávání 

7.1.1.  Školní družina 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 70 žáků ze všech pěti ročníků. Byli 

rozděleni do tří oddělení. Děti trávily čas v tělocvičně, na hřišti, školní zahradě a v místním lese, 

kde si užily dosyta sportovních aktivit. V průběhu celého roku vyráběly a tvořily výrobky na 

vánoční jarmark, pro maminky, kamarády, malovaly tematické obrázky, kreativně rozvíjely svou 

představivost. Užily si také spoustu zábavy a her.  Během školního roku se družina zapojila do 

těchto projektů: Halloween, maškarní rej, vynášení Mařeny, den dětí, velikonoční dílny. Navštívili 

jsme výstavu zvířat ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a zúčastnili se několika utkání v házené. Každou 

první středu v měsíci navštěvovali místní knihovnu, kde pod vedením paní knihovnice Julie 

Krajcové absolvovali připravený program a mohli si zapůjčit, či vrátit knihy, které je zaujaly. V 

rámci družiny byl zajištěn kurz bruslení a na jaře inline bruslení. 

Z projektu Šablony II byl ve školní družině otevřen kroužek Klub zábavné logiky a deskových her. 

7.1.2 Kroužky 

V doplňkové činnosti nabízíme dětem 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 organizované v ZŠ:                 

Základy šachu, Keramika, Klub plastikových modelářů, Taneční, Miniházená. Od září 2018 do 

prosince 2018 ještě běžel kroužek Výtvarný a Kreativní tvoření. Pro malý zájem se v lednu již 

neotevřely. 

 

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 je 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. 

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.  

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. 

Spolupráce s MOb - 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 

- Pasování prvňáčků na žáky školy 

- Slavnostní rozloučení s žáky školy 

- Příspěvky žáků a učitelů do obecního zpravodaje Florián 

- Svatojánský oheň-vystoupení pro veřejnost 

Spolupráce s Městskou policií SMO 

V souladu s preventivní strategií školy byly i v tomto roce realizovány programy primární prevence 

pro žáky 1., 3. a 5. ročníku, s časovou dotací jedné vyučovací hodiny. Škola spolupracovala také 

s Městskou policií při zabezpečení pořádku v okolí školy při akcích pořádaných školou. Městská 

policie dohlíží ráno u přechodu přes komunikaci u školy. Škola je napojena centrální put ochrany. 
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Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů České republiky, z. s. 

AŠSK realizuje projekt MŠMT s názvem „Sportuj ve škole“, který je pokračováním projektu „Hodina 

pohybu navíc“. V tomto projektu jsme zapojeni od samého začátku, tedy od roku 2015. Projekt je 

určen přihlášeným žákům 1 - 5. ročníku. V rámci školní družiny se věnují pohybovým aktivitám, 

které odborně vede učitel tělocviku František Grygar. V naší škole jsou realizovány 3 hodiny týdně. 

Jedna hodina je zaměřena na míčové hry, další na outdorové aktivity a poslední na gymnastickou 

průpravu. Další aktivity-inline bruslení, cyklistika, florbal, bruslení na ledě, lyžování. Hodiny jsou 

vedeny pro žáky velmi atraktivně a jsou plně kapacitně vytíženy. 

9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla na naší škole inspekční činnost dne 9. dubna 2019. 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a 

provádějících předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, se zaměřením na organizaci 

zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. 

Kontrolní činností byla pověřena Mgr. Šárka Šustková a Mgr. Ivana Radová. 

Nebylo zjištěno žádné porušení kontrolovaných právních předpisů.  

10. Údaje o proběhlých kontrolách 

Kontrolní 

orgán 

Termín 

kontroly 

Předmět 

kontroly 

Kontrolované 

období 
Pozn. 

Statutární město 

Ostrava, městský 

obvod Proskovice 

6.6.2019 
Veřejnoprávní 

kontrola 
2018 

Statutární město 

Ostrava, městský 

obvod Proskovice 

A. Plnění opatření z minulé veřejnoprávní kontroly 

Příspěvková organizace částečně akceptovala nápravné opatření, a proto některá nadále 

přetrvávají. Většinu doporučení v oblasti účetnictví uvedené v protokolu z minulé veřejnoprávní 

kontroly byly zavedeny v účetnictví. 

B. Následná veřejnoprávní kontrola za rok 2018 

- Nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví příspěvkové organizace 

- Příspěvková organizace postupovala v roce 2018 při tvorbě a použití fondů v souladu se zákonem 

250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném plnění. 

- Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v 

rozporu se zákonem a že by realizované nákupy prováděla neúčelně, nehospodárně a neefektivně. 

- Nebyly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti s výjimkou sestavení 

neúplného návrhu rozpočtu 2019 v souladu s ustanovením §28 - §28a zákona 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Nápravná opatření nejsou ukládána. 
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Kontrolní orgán 
Termín 

kontroly 
Předmět kontroly Pozn. 

Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě 

17.7.2019 Školní jídelna 

kontrola 

stavebních, 

prostorových a 

provozních 

podmínek 

 

Kontrola podle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004  a podle zákona 258/200 
Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 

Kontrolní orgán 
Termín 

kontroly 
Předmět kontroly 

Kontrolované 

období 

Okresní správa sociálního 

zabezpečení Ostrava 
12.6.2019 

Plnění povinností a 

odvodu pojistného 

Od 1.5.2016 do 

31.5.2019 

 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 

Kontrolní orgán 
Termín 

kontroly 
Předmět kontroly 

Kontrolované 

období 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, 

pobočka Ostrava 
11.6.2019 

Kontrola placení 

pojistného na 

veřejné zdravotní 

pojištění 

9.3.2015 

dp1.6.2019 

 
Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného, který byl příspěvkové organizaci vrácen. 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Projekt Edison   

Naše škola se zapojila do projektu Edison, který pořádá organizace AIESEC a od 1. 10. do 7. 10. 

2018 hostila dvě studentky ze zahraničí - Lile z Gruzie a Anisyu z Indonésie. Od pondělka do pátku 

byly obě součástí naší školy – zúčastnily se každodenního školního dění. V každém ročníku 

představily prostřednictvím prezentace svou zemi, spolupracovaly s žáky ze 4. ročníku na třídním 

projektu „Reporters“, a také přihlížely akci „Ostravská DNA“, kterou absolvovali žáci 5. ročníku. 

Rovněž se zúčastnily aktivit ve školní družině – procházka Proskovicemi s anglickým výkladem. 

V neposlední řadě si připravily odpolední aktivity pro děti ve školní družině – tanec, písně atd. 

Všichni žáci tak měli jedinečnou příležitost se zdokonalit ve svých komunikačních dovednostech 

v cizím jazyce, poznat jiné kultury. Obě studentky kromě naší školy rády poznaly zajímavá místa, 

kulturu, náš životní styl.  
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Škola je partnerem v několika projektech z OP VVV: 

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – škola je partnerem SMO 

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212   

                 

V tomto projektu jsme realizovali projektové aktivity:  

 prevence školní neúspěšnosti-podpora školního poradenského pracoviště (školní 

psycholog s úvazkem 0,5) – tato aktivita skončila 30.6.2018 

 rozvoj pedagogických pracovníků (DVPP) – tato aktivita skončila v prosinci 2018. 

 

Přímá a jasná podpora školské inkluze z OP VVV – otázka školy, rodiny, okolí – škola je 

partnerem Slezské univerzity v Opavě 

reg.č. CZ.023.61/0.0/0.0/15_007/0000239 

 

V tomto projektu jsme od února 2018 do konce srpna 2019 realizovali doučování žáků v 5. ročníku 

ZŠ na půdě školy. Zároveň PP školy absolvovaly DVPP na téma inkluze. Jedna PP a ŘŠ se účastnily 

výměny zkušeností s uplatňováním principů inkluzivního vzdělávání. Na škole byla zřízena po 

dobu trvání projektu pozice koordinátora školské inkluze. 

 

Projekt CESTA z OP VVV - škola je partner projektu KVIC (Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín) 

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0000569  

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vybraných vzdělávacích 

projektech (osobní rozvoj pedagoga, emoční a sociální rozvoj pedagoga, komunikace pro 

pedagogy). Účastní se jej ředitelka školy (interní mentoring) a vedoucí učitelka mateřské školy 

(kolegiální podpora). Projekt bude ukončen v prosinci 2020. 

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

– škola je partnerem Pdf OU  

 reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 

Na základě tohoto partnerství vykonávali u nás na škole od října 2018 praxi studenti 3. ročníku této 

fakulty v rámci klíčové aktivity KA2 Zvyšování kvality studentských pedagogických praxí. 

Mentorem-uvádějícím učitelem je ředitelka školy. Ativita byla k 31.8.2019 ukončena. 

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    
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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 

 

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 

 

 

K 30. 6. 2018 byly všechny aktivity splněny. Škola podala zprávu o realizaci, která byla 

schválena. Poté jsme požádali o předčasné ukončení, abychom již mohli do konce 

kalendářního roku 2018 požádat o dotaci v rámci výzvy Šablony II. 

 

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

Šablony II pro MŠ a ZŠ s názvem: „S úsměvem do školy II“ 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010971 

Dotace byla poskytnuta ve výši 1 173 227,00 Kč. 

Cíle projektu: 

ZŠ: 

•  Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním 

neúspěchem skrze školní poradenské pracoviště (ŠPP) – školní psycholog 

•  Využití ICT ve vzdělávání, nové metody ve výuce ICT – nákup nových žákovských 

notebooků  

 Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
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MŠ: 

 Personální podpora práce s dvouletými dětmi – chůva 

 Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

 

ŠD: 

 Personální podpora – školní asistent 

 Zlepšení kvality vzdělávání v oblasti projektového vzdělávání 

 Rozvoj klíčových kompetencí dětí formou volnočasové aktivity  

 

Aktivity projektu: 

ZŠ: 

•  Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) skrze školního psychologa v 

rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 12 měsíců, zajišťuje PhDr. Pavla Štalmachová v 

rámci ŠPP. 

•  Celkem 6 pedagogoů se zúčastní DVPP v oblasti ICT v rozsahu minimálně 8 hodin 

vzdělávání na účastníka. 

 Ve výuce realizujeme 64 hodin výuky s využitím ICT v různých předmětech (ne v předmětu 

ICT) 

 2 pedagogové prohloubí své profesní kompetence prostřednictvím spolupráce s využitím 

prvků mentoringu s pedagogem – expertem v oblasti ICT 

 Celkem 2 pedagogové si vymění své zkušenosti při vzdělávání a výchově žáků s pedagogy 

jiných škol 

 

 

MŠ: 

 Personální podpora pro přijímání dvouletých dětí skrze pozice chůvy s úvazkem 100% na 

dobu 12 měsíců 

 Celkem 4 pedagogové absolvují vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání 

 Celkem 4 pedagogové si vymění své zkušenosti při výchově a vzdělávání dětí s pedagogy 

jiných škol 

 Celkem 2 pedagogové si prohloubí své profesní kompetence prostřednictvím vzájemné 

spolupráce s pedagogem – expertem v oblasti polytechnického vzdělávání 

 

ŠD: 

 Personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta 

s úvazkem 40% na dobu 12 měsíců 

 Rozvoj kompetencí vychovatelů v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání skrze 

spolupráce s odborníkem z praxe, kdy spolu naplánují a zrealizují projektový den ve 

školní družině v délce 4 vyučovacích hodin a projektový den mimo školské zařízení 

v délce 4 vyučovacích hodin. Cílem aktivit je propojit teoretické znalosti ze školního 

prostředí s jejich využitím v praxi 
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 Realizace klubu zábavné logiky a deskových her. Volnočasová aktivita vede k rozvoji 

klíčových kompetencí žáků. 

Erasmus +  

číslo dohody 2018-1-CZ01-KA101-047602 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace-národní agentura 

V únoru 2018 jsme podali žádost o grant v programu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 – 

Projekty mobilit osob s názvem „Naučme se anglicky s úsměvem“ ( 2018-1-CZ01-KA101-047602). 

Projekt nám byl schválen ve výši 12 236,00 EUR. Grant je určen na jazykové kurzy v zahraničí pro 

4 pedagogické pracovníky školy. Projekt potrvá od 1.9.2018 do 31.12.2019. Kurzy jsou zaměřené 

na získání kompetencí zavedení výuky metody CLIL na prvním stupni ZŠ. Dvě pedagogické 

pracovnice jej absolvují ve Velké Británii a dvě na Maltě. 

V termínu 22. 6. - 5. 7. 2019 kurz ve Velké Británii ve městě Bournemouth v mezinárodní škole 

Richard Language College absolvovala paní učitelka Jana Vahalíková a Zdeňka Langová. 

Na Maltě kurzy proběhly v termínu 15. 7. – 26. 7. 2019 ve městě St. Paul´s Bay ve škole Alpha 

School of English a absolvovaly je paní učitelka Kateřina Holaňová a ředitelka školy Eva Paličková. 

Závěrečná zpráva a vyúčtování bude provedeno do konce roku 2019. 

 

Další dotace: 

Dotace SMO 

Dále jsme žádali o neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z rozpočtu statutárního města Ostravy 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

Tento příspěvek nám byl schválen pro období listopad 2018 – duben 2019 ve výši 415 800,- Kč. 

Ozdravný pobyt byl realizován ve dnech 23. 2. – 8. 3. 2019 ve Starém Městě pod Sněžníkem. 

Vyúčtována byla v červnu 2019. 

 

Dotace MŠMT z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2018 (III. etapa) 

Dotace ve výši 27 060,- Kč byla určena na uhrazení dopravy na bazén. 

V červnu byla podána žádost o dotaci v V. etapě tohoto programu. 

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 a členka odborové organizace se účastnily obou konferencí, na kterých byly 

doplaceny členské příspěvky za důchodkyni. Členské příspěvky jsou od ledna 2019 vyšší a jsou 

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

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

2018 v Horní Lomné. Zde proběhl seminář na téma Kolektivní pracovněprávní vztahy, které vedl 

právník ČMOS Mgr. Martin Kaplán.  Další přednáška byla zaměřena na vybraná témata ze zákona    

o pedagogických pracovnících. Všichni členové i vedení školy byli seznámeni s průběhem zasedání.  
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14.  Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2018-31.12.2018 v Kč 

Celkové příjmy:    rozpočet: 11 542 773       skutečnost:   11 491 703,00 

Celkové výdaje:    rozpočet: 11 542 773       skutečnost:   11 480 192,41 

Hospodářský výsledek:                                                                8 310,59 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství, projekt šablony, Erasmus 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 9 137 073 Kč. 

Účelové dotace činily 494 114 Kč.   

 

Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 

Platy                     6 516 235                       6 516 235 

Odvody                2 218 700,80                 2 218 700,80 

Příděl do FKSP      130 746                          130 746 

OPPP                           45 000                             45 000 

Náhrada mzdy         21 077                             21 077 

ONIV                         170 204 ,20                   170 204,20 

Účelové dotace        35 110                             35 110            

Celkem                 9 137 073                       9 137 073 

 

Dotace - účelová dotace ESF - šablony, Erasmus 

Náklady:    463 000,00                   Čerpání:  459 004,00 

Výnosy:     463 000,00                   Čerpání:  459 004,00      

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 888 000 Kč na rok 2018. 

 

Příjmy: rozpočet:  1 942 700                       skutečnost:  1 892 426,00 

      - příspěvek zřizovatele                         888 000,00 

      - příspěvek na plavání                             37 560,00 

      - stravné                                                   613 982,00 

      - školné                                                     215 352,00 

      - převody fondu - dary                           49 548,00 

      - převody fondu                                       60 449,00 

      - ostatní výnosy                                       27 535,00 

       P ř í j m y  c e l k e m                        1 892 426,00 

 

Výdaje: rozpočet  1 942 700                       skutečnost:  1 884 115,41 

 

Výsledek hospodaření z provozních prostředků je 8 310,59 Kč. 

 

Výdaje podle povahy: 

Materiálové výdaje: rozpočet    788 000         skutečnost:   766 045,03 

- potraviny                                     613 531,53 

- majetek od 500 – 2999 Kč                 7 080,81 

- knihy, mat. do vyučování, tisk       31 203,10 

- kancelářské potřeby                       38 247,10 

- materiál na údržbu                                   787,00 

- čistící prostředky                           39 973,50 

- spotřební mat. ostatní                    15 307,99 

- materiál do ŠJ                                           952,00 
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- hračky                                                 1 500,00 

- materiál z darů                                   8 151,00 

- majetek z darů                                   8 215,00    

- materiál RF - Akademie                   1 096,00 

 

Údržba a opravy: rozpočet         173 000          skutečnost:   169 778,39 

- 42 503 kč bylo uhrazeno z rezervního fondu na opravy po BOZP - schválené zřizovatelem 

 

Cestovné, reprezentace: rozpočet    8 000    skutečnost:        6 544,00 

- 3 862 kč bylo uhrazeno z rezervního fondu na akci Akademie 

 

Spotřeba energie:   rozpočet:      339 000          skutečnost:    328 781,55 

- elektrická energie                         153 712,93 

- plyn                                                    150 276,92 

- voda                                                         24 791,70 

Služby:                  rozpočet:      536 700     skutečnost:   517 479,14 

- služby pošt, spotřeba cenin                  3 006,00 

- poštovné  RF - Akademie                             285,00 

- služby telekomunikací                     11 067,20 

- stočné                                                    32 054,70 

- nepovinný plavecký výcvik            37 560,00 

- účetnictví a mzdy                         119 900,00 

- revize, servisní služby                107 627,00 

- likvidace odpadu                              16 717,00 

- školení,ostatní služby                     86 428,24    

- praní, čištění                                      66 778,00 

- nájem                                                           501,00 

- nájem RF - akademie                           9 000,00 

- služby RF - Akademie                         3 703,00 

- služby peněžních ústavů                                 50,00 

- přeprava - věcný dar                            5 000,00 

- služby - dary                                    17 802,00 

                                   

Mzdové náklady:     rozpočet:      10 000             skutečnost:      9 960,00 

- OPPP   9 640,00 

Jiné náklady:    rozpočet:   3 000          skutečnost:     1 000,00 

DDHM:    rozpočet:  85 000                   skutečnost:   84 527,30 

- z daru 18 960 Kč 

 

Doplňková činnost 

 

Příjmy:     rozpočet:  480 000                      skutečnost:  479 520,00 

Výdaje:    rozpočet:  480 000                   skutečnost:  418 075,00 

- kroužky                                               2 260,00 

- potraviny                                     116 278,00 

- OPPP                                                90 007,00 

- mzdy                                                   88 596,00 

- odvody                                                38 655,00 

- plyn                                                    28 689,00 

- vodné                                                    8 086,00 
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- elektrická energie                             29 740,50 

- čistící prostředky                                  2 263,50 

- stočné                                                   3 500,00  

- účetnicví a mzdy                              10 000,00 

   

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 61 445 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2018 

 

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

                                                       KS    6 005,16 

 

411 – Fond odměn                        PS  80 000,00 

                                                       KS  80 000,00 

 

412 – FKSP                                  PS  106 923,49    

                                                       +    131 372,00  základní příděl do fondu 

                                                       -       18 310,00  příspěvek na stravování 

                                                       -         5 000,00   rekreace  

                                                        -         9 000,00   peněžní dar 

                                                        -         5 500,00   nepeněžní dar 

                                                         -       22 800,00  penzijní připojištění 

                                                         -          2 600,00  ostatní čerpání-majetek 

                                                        -        12 805,00  sport, kultura, TV 

                                                     KS  162 280,49 

 

414 – rezervní fond                      PS  344 768,09 

413                                                +     56 000,00    dary 

                                                       -      49 548,00    čerpání darů 

                                                       -      60 449,00    čerpání rezervního fondu    

                                                     KS  290 771,09 

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  

Výsledky testování SCIO 
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Příloha č. 2  

Zpráva o činnosti mateřské školy 

Zpráva Mateřské školy Ostrava - Proskovice 

Školní rok 2018/2019 

 

Charakteristika a vybavení mateřské školy 

Mateřská škola běžného typu s bezbariérovým přístupem. V blízkosti mateřské školy se nachází 

louka, potok a les. Kolem objektu je velice pěkná zahrada se vzrostlými stromy, vyžadující stálou 

péči, kterou zajišťuje zaměstnanec obecního úřadu. Na jaře a na podzim pořádáme brigádu na 

školní zahradě, děti spolu s rodiči čistí zahradu, sbírají polámané větvičky, hrabou spadané listí. 

Součástí školní zahrady jsou hrací prvky, které slouží k rozvoji motoriky dětí. Jsou pravidelně 

kontrolovány a udržovány. Součástí budovy je školní jídelna. 

Provoz mateřské školy: od 6:15 – 16:30 hodin 

 

Třídy mateřské školy jsou rozděleny: 

 1. třída - děti od 2 let do 4,5 roku  

 

Vyučující:     Danuše Karasová 

Kateřina Tobolová         

                                                                         

 2. třída – děti od 4,5 roku do nástupu do ZŠ 

 

Vyučující:     Bc. Zuzana Juřicová 

Dagmar Vondráčková 

 

Docházka do MŠ je celodenní, zajišťujeme celodenní stravování.   

 

 

http://www.zs-proskovice.cz/?sect=ms
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Charakteristika pedagogického sboru 

V mateřské škole pracují 4 učitelky na plný úvazek, včetně vedoucí učitelky, jedna učitelka má 

vysokoškolské vzdělání – obor speciální pedagogika. 

Vzdělávání pedagogů probíhá dle nabídky vzdělávacích středisek a podle momentálních potřeb 

školy, taktéž formou samostudia – k tomu slouží pedagogická literatura na škole, portál RVP pro 

předškolní vzdělávání a noviny a časopisy odebírané školou. Vedoucí učitelka pokračuje 

v dlouhodobém vzdělávání – CESTA. 

Charakteristika zápisu do MŠ 

V letošním roce v době zápisu do mateřské školy jsme měli 49 dětí, z toho 13 předškolních, 13 

nastoupí do 1. třídy, 4 děti přestoupily na mateřskou školu v místě svého bydliště. K zápisu do MŠ 

přišlo 22 dětí, 18 dětí bylo přijato, 4 děti nebyly přijaty, 3 děti jsou dvouleté. Od září je naplněnost 

50 dětí. 

K dvouletým dětem nastoupí od září chůva, která bude hrazena z OP VVV (Šablony II).  

Obsahem vzdělávání 

Hlavním cílem vycházejícím z koncepce MŠ je vytvořit hravé a bezpečné prostředí pro děti – 

základem je citovost, tvořivost, smysluplná aktivita, zvídavost a radost z pohybu. Vychází to z 

potřeb dětí mít dostatek možností ke hře a volnému pohybu ve zdravém prostředí, a proto je 

většina akcí a aktivit směřována tímto směrem (plavání, otužování, vycházky do okolní přírody, 

výlety a exkurze, polytechnická výchova, environmentální vzdělávání, zdravý životní styl).   

Vzdělávání v mateřské školy vychází ze ŠVP „ Od jara do zimy“, který je inovován 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. 

Paní učitelky použily nové podněty a zkušenosti z různých seminářů, kurzů, publikací, dětských i 

odborných časopisů. Třídní programy byly vypracovány s ohledem na věkové složení třídy.  

Kroužky v MŠ:  - Kouzlení s hlínou, Angličtina pro nejmenší      

Spolupráce s ostatními subjekty 

Mateřská škola úzce spolupracuje s místní základní školou – společné projekty a aktivity, pořádané 

jednou nebo druhou stranou – společný Halloween, projekt Těšíme se do školy, návštěvy v ZŠ – 

ukázkové hodiny. 

Sdružení Kreativ využívá ke své tvorbě prostory mateřské školy, přispívá drobností ke Dni dětí.  

 

Dále pak spolupracujeme s Městskou policií, SDH Ostrava – Proskovice, zastupiteli obce – Festival 

Poodří Františka Lýska, Svatojánský oheň. 

 

Využíváme poradenských služeb PPP a SPC Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 
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Projekt: „ Těšíme se do školy“ 

 

 

Materiální podmínky  

 

V průběhu školního roku byly pořízeny nové lůžkoviny pro děti a podložky na lehátka. V obou 

třídách byly natřeny zárubně dveří, bylo vyměněno obložení v obou šatnách dětí – poškozené 

sololitové desky byly nahrazeny novým obkladovým materiálem. V umývárnách byly nainstalovány 

nové vodovodní baterie, taktéž ve sprchách pro děti byly vyměněny termostatické baterie. Chodba 

před kuchyní se snížením stropu a umístěním nových osvětlovacích zařízení zútulnila a prosvětlila. 

Na kačírkoviště na školní zahradě byly instalovány nové obkladové desky.  

 

Pasování prvňáčků v ZŠ 

Zahájení práce v kroužcích  

Třídní schůzka – obě třídy  

Návštěva lesní školky 

Divadlo Smíšek v MŠ (všichni) O Podzimníčkovi 

Focení – vánoční motivy 

Říjen   

Halloween ve škole" (předškoláci) projekt ZŠ + MŠ 

Halloweenský pochod s rodiči 

 

 

 

 

Prožitkové akce v roce 2018/2019 

Září 



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

Výroční zpráva 2018/2019  Stránka 41 z 44 

 

Návštěva světa techniky DOV 

 

 

Návštěva lesní školky v Ostravě - Zábřehu 

 

Halloweenský pochod strašidelným lesem ZŠ a MŠ 
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Listopad  

Divadlo v MŠ – intreraktivní pohádka Školomílci 

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 – školní družina 

Vánoční dopolední besídka s nadílkou v MŠ  

 Leden 2019 

Lyžařský kurz se neuskutečnil pro malý počet přihlášených dětí 

Únor  

Chemická laboratoř   

Jarní fotografování 

Plavecký kurz ve Fryčovicích 

Nemocnice pro medvídky – spolupráce International Federation of Medical Students' Associations 

Czech Republic 

 

Březen 

Divadlo v MŠ  - Vesmírná pohádka 
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Duben   

Informativní schůzka - Ozdravný pobyt  

Návštěva knihovny v Ostravě – Výškovicích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Poodří Františka Lýska v ZŠ 

Pálení čarodějnic 

Jarní brigáda na školní zahradě                 

Květen   

Focení tříd  

Besídka ke Dni matek U Psoty 

Ozdravný pobyt v přírodě Bílá v Beskydech   

Zápis do MŠ – den otevřených dveří 

Červen   

Den dětí v MŠ 

Rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ 

Svatojánský oheň 

Oslavy Dne dětí v MŠ          
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