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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
IZO ZŠ-102 492 98, MŠ-107630125,

ŠD-120100746, ŠJ-vývařovna-174101881, 
ŠJ-výdejna-174101872

identifikátor školy 600 144 992
vedení školy ředitel: Mgr. Eva Paličková
kontakt tel.: 596 768 290, 604 868 841

e-mail: zs.proskovice@volny.cz

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

e-mail posta@proskovice.ostrava.cz

1.3 Součásti školy kapacita
Mateřská škola 50
Základní škola 100
Školní družina 70
Školní jídelna MŠ 200
Školní jídelna-výdejna ZŠ 100

1.4 Základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu
Počet žáků na 

pedagoga
Mateřská škola 2 50 25 13,8
1. stupeň ZŠ 5 95 19 15,83

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

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

U Zvonice 7/2
Ostrava-Proskovice
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1.6 Údaje o občanském sdružení při škole SRPŠ při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice
Registrace 14.10.1992 u MVČR 15 630/92-R
Zaměření podpora školství
Kontakt Martina Adámková – předsedkyně

Světlovská 32/229
Ostrava-Proskovice
739 654 439

1.7 Vývoj počtu žáků v ZŠ

Historie od roku 2004

Školní 
rok

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Počet 
žáků

53 63 65 76 89 94 94 95

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu
2011/2012 95 5 19,00
Předpoklad
2012/2013

96 5 19,20

Školu navštěvovalo  37 žáků z jiných obvodů statutárního města Ostrava.

1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ

školní rok počet žáků počet tříd počet žáků na třídu
2010/2011 50 2 25
předpoklad 
2011/2012

50 2 25

1.9 Vývoj počtu žáků v ŠD

školní rok počet žáků počet oddělení počet žáků na třídu
2006/2007 35 2 17,5
2007/2008 51 2 25,5
 2008/2009 50 2 25,0
2009/2010 55 2 27,5
2010/2011 59 2 29,5
2011/2012 60 2 30
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1.10 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny vyhovující
Odborné pracovny, knihovna, multifunkční učebna s knihovnou
Odpočinkový areál, zahrada chybí hrací prvky
Sportovní zařízení vyhovující
Dílny a pozemky nemáme
Žákovský nábytek chybí nastavitelný nábytek v jedné třídě
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod.

vyhovující

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
texty

Z nedostatku finančních prostředků na ONIV 
již velice zastarává fond učebnic, některé 
učebnice jsou i 12 let staré

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami

vyhovující

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou

počet žákovských PC je pro výuku již 
dostatečný

  
1.11 ICT vybavení

Pracovní stanice ZŠ

Počet žáků 95
Počet pedagogických pracovníků 6
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 22
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 
studovnách, školních knihovnách, apod. 9

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

2

Pracovní stanice MŠ

Počet dětí 50
Počet pedagogických pracovníků 4
Pracovní stanice pro práci dětí 3
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 
výuku a k jeho vzdělávání

2

1.12 Komentář
1.12.1 Charakteristika a vybavení ZŠ

Základní  škola  je  škola  pouze  s prvním  stupněm,  která  ve  školním  roce  2011/2012 
poskytovala  základní  vzdělání  95 žákům v 1.-5.  postupném ročníku.  Výuka probíhala v 6 
třídách, pěti kmenových a jedné multifunkční. V multifunkční učebně se vyučuje Aj a ICT 
v dělených hodinách, dále je využívána třídami, kde není instalována interaktivní tabule. Je 
zde umístěna také žákovská knihovna, kterou jsme doplnili  z projektu EU peníze školám 
Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 strana 6 z počtu 29



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

anglickou literaturou, CD a DVD. Ve škole byla instalována další interaktivní tabule ve třídě 
v přístavbě školy. Tato tabule byla hrazena z projektu EU peníze školám. Nyní jsou ve škole 
tři interaktivní tabule, v jedné třídě je datový projektor a plátno z roku 2004. Internet není ve 
třech kmenových třídách. 

1.12.2 Charakteristika a vybavení MŠ
MŠ je dvou třídní, s kapacitou 50 dětí,1. třída – děti od 3 – 4,5 roku, 24 dětí, 2. třída – děti od 
4,5 – 7 let, 26 dětí.
Poskytuje předškolní vzdělávání dle vlastního školního vzdělávacího programu Od jara do 
zimy, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
K 1.9.2011 navštěvovalo MŠ 50 dětí, z toho 20 předškoláků, 17 dětí nastoupilo do ZŠ, 2 děti 
mají odloženou školní docházku, 1 dítě nastoupilo do soukromé ZŠ PORG. 
K zápisu do MŠ přišlo 27 dětí,19 bylo přijato. 4 děti nastoupily do jiné MŠ (rodiče podali 
žádost na více MŠ). Neuspokojeny byly pouze děti, které dosáhnou věku tří let až v dubnu-
září 2013.

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
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 3.  Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy       fyzické osoby       přepočtené osoby
Počet pracovníků celkem 21                              18,94
Počet učitelů ZŠ + AP 7                                  6,45
Počet vychovatelů ŠD 2                                  1,30
Počet učitelek MŠ 4                                  4,00
Počet správních zaměstnanců ZŠ 3                                  2,186
Počet správních zaměstnanců MŠ 1                                  1,00
Počet správních zaměstnanců ŠJ 4                                  4,00

 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Funkce Úvazek. Roků  

ped.praxe
Stupeň  

vzdělání
Aprobace

ředitelka 1,0 27 VŠ 1. stupeň
učitelka ZŠ 1,0 34 VŠ 1. stupeň
učitelka ZŠ 1,0 24 VŠ 1. stupeň
učitelka ZŠ 1,0 11 VŠ vychovatelství
učitelka ZŠ 1,0 20 VŠ 1. stupeň
učitelka ZŠ 1,0 10 VŠ 1. stupeň
vedoucí učitelka MŠ 1,0 32 SŠ SPgŠ
učitelka MŠ 1,0 24 SŠ SPgŠ
učitelka MŠ 1,0 20 VŠ Spec. ped. pro MŠ
učitelka MŠ      1,0 21 SŠ SPgŠ

vychovatelka   0,72 4 VŠ vychovatelství

asistentka pedagoga   0,53 4 VŠ vychovatelství

vychovatel  0,58 17 VŠ
učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %

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

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

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

do důch. věku
v důchod.

věku
Celkem

muž
i

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

0 2 1 3 0 5 0 1 0 0 1 11

3.5. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický tým školy je stabilizovaný a zvládl v průběhu školního roku mnoho práce. Je to 
dobrý tým odpovědných, zapálených a pracovitých lidí. To, čeho si velice cením, je pracovní 
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nasazení a ochota pracovat každý sám na sobě i pro druhé. Významná je právě spolupráce 
pedagogů. Všichni se neustále učíme a učení je proces. 
Většina pedagogických pracovníků splňuje zákonem požadovanou kvalifikaci, jedna učitelka 
prvního stupně tuto kvalifikaci nesplňuje a ještě  požadovanou kvalifikaci studovat nezačala 
(má  vystudováno  vychovatelství  na  OU),  vychovatel  ŠD  vystudoval  aprobaci  učitelství 
všeobecně vzdělávacích předmětů. Výchovná poradkyně si musí doplnit studium týkajícího se 
kompetencí  výchovných  poradců  v oblasti  péče  o  žáky  se  zdravotním  postižením.  Jedna 
učitelka ZŠ vystudovala specializační studium Koordinátor ŠVP.
V oblasti  výuky cizích jazyků  jedna učitelka v roce 2009 dokončila specializační studium 
jazykového vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ-jazyk anglický. Všechny učitelky celoročně 
absolvují  DVPP v oblasti  Aj.  Vychovatelka  a  zároveň  asistentka pedagoga  má ukončené 
rozšiřující studium speciální pedagogika na UO v Ostravě (vystudováno má vychovatelství na 
OU). Jedna učitelka MŠ absolvovala bakalářské studium na OU speciální pedagogika pro 
mateřské školy.
Dobrá úroveň vzdělávání je zajištěna zkušeným pedagogickým sborem, který je stabilizovaný 
a ve škole vytváří dobré pracovní klima, jež se přenáší i na žáky.
Všechny učitelky ZŠ prošly dlouhodobým školením (80 hodin) RWCT.
Při řízení školy je využíváno především participativních metod. Hlavním poradním orgánem 
ředitelky školy je pedagogická rada, s níž ředitelka projednává veškeré důležité pedagogické 
dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitelka při svém rozhodování 
k názorům pedagogické rady přihlížela.
Dále se pedagogičtí pracovníci, včetně ředitelky školy, scházeli na pravidelných měsíčních 
schůzích  metodického  sdružení,  kde  se  projednávaly  a  řešily  další  důležité  pedagogické 
problémy, DVPP, metody a způsoby práce, EU peníze školám,..(více v zápisech metodického 
sdružení).
Učení probíhá plánovitě. Všichni učitelé rozpracovávají osnovy ŠVP do tematických plánů 
pro školní rok. Plnění tematických plánů je vyhodnocováno dvakrát ročně.

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

3.5.2 DVPP
V průběhu prvního i druhého pololetí absolvoval každý pedagogický pracovník školy několik 
vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Získané informace, dovednosti a poznatky byly následně 
opět  předávány  v  rámci  jednání  metodického  sdružení  a  pedagogických  rad.  Tím  bylo 
zajištěno co nejefektivnější využití finančních prostředků investovaných do DVPP.
Cesta rozvoje pedagogických pracovníků musí být vedena k jasným cílům, s porozuměním, 
v bezpečném a inspirativním prostředí.
Je smutné, že se stále snižují prostředky na ostatní neinvestiční výdaje ze státních prostředků, 
ze kterých je další vzdělávání pedagogických pracovníků hrazeno. Rádi bychom vzdělávali 
celou sborovnu, jen tak lze proměnu vzdělávání realizovat kvalitně.
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Přehled DVPP za školní rok 2011/2012

Název akce Datum Akreditace
Počet 
hodin

Účastník

ok, so whoś done their homework? 5.10.2011 25363/2008-25-534 3 Mgr. Jana Vahalíková

Tvořivá škola - Činnostní učení ve výuce Čj 
v 1. ročníku 8.-22.10.2011 25807/2010-25-643 18 Mgr. Jana Švardalová

Tvořivá škola - Činnostní učení ve výuce Čj 
v 1. ročníku

8.-22.10.2011 25807/2010-25-643 18 Mgr. Libuše Smreková

Metoda CLIL poprvé v naší škole 24.10.2011 18 534/2011-25-448 8 Mgr. Jana Švardalová

Jak přispívá čtenářská gramotnost k 
pravopisnému výcviku? 24.10.2011 18381/2011-25-417 4 Mgr. Libuše Smreková

Metoda CLIL poprvé v naší škole 24.10.2011 18 534/2011-25-448 8 Mgr. Zdeňka Langová

Metodická poradna 1.11.2011 14106/2009-25-309 4 Mgr. Eva Paličková

Výuka s interaktvní tabulí I 5.12.2011 3910/2010-25-64 4 Mgr. Zdeňka Langová

Finanční gramotnost - FINANCE A RODINA 9.12.2011 19 167/05-25 6 Mgr. Blanka Hrachovinová

Finanční gramotnost - FINANCE A RODINA 9.12.2011 19 167/05-25 6 Mgr. Jana Švardalová

Burza nápadů pro výuku anglického jazyka 
na 1.stupni ZŠ

14.12.2011 3910/2010-25-64 5 Mgr. Jana Vahalíková

PowerPoint pro začátečníky a pokročilé 20.12.2011 28 446/2009-25-666 12 Mgr. Eva Paličková

Terapeutické přístupy u dětí se specificky 
narušeným vývojem řeči 26.1.2012 18 377/2011-25-413 6 Zuzana Juřicová

Interaktivní tabule SmartBoadr ve výuce 7.2.2012 28 279/2011-25-668 6 Mgr. Jana Vahalíková

Právní poradna pro ředitelky mateřských 
škol 23.2.2012 10 096/2010-25-217 6 Danuše Karasová

Využití interaktivní tabule v hudební výchově 
- Ostrava

26.4.2012 16 015/2010-25-373a 6 Mgr. Zdeňka Langová

Čteme s nečtenáři 2.5.2012 3910/2010-25-64 8 Mgr. Jana Švardalová

Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků 11.5.2012 18 534/2011-25-448 5 Mgr. Jana Vahalíková

Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků 11.5.2012 18 534/2011-25-448 5 Mgr. Zdeňka Langová

První krůčky s angličtinou 14.5.2012 18 534/2011-25-448 5 Mgr. Blanka Hrachovinová

První krůčky s angličtinou 14.5.2012 18 534/2011-25-448 5 Mgr. Jana Švardalová

První krůčky s angličtinou 14.5.2012 18 534/2011-25-448 5 Mgr. Libuše Smreková

Kulatý stůl - Aktuální otázky vzdělávací 
politiky

22.5.2012 16192/2010-25-406 4 Mgr. Eva Paličková

Rozumíme penězům 23.5.2012 5988/2012-25-88 8 Mgr. Blanka Hrachovinová

Rozumíme penězům 23.5.2012 5988/2012-25-88 8 Mgr. Eva Paličková

Rozumíme penězům 23.5.2012 5988/2012-25-88 8 Mgr. Jana Švardalová

Rozumíme penězům 23.5.2012 5988/2012-25-88 8 Mgr. Libuše Smreková

Školní program EVVO krok za krokem 16.-17.2.2012 3140/10-25-7 12 Mgr. Libuše Smreková

RWCT - čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 25.11.2011-28.4.2012 32662/2010-25-747 80 Mgr. Blanka Hrachovinová

RWCT - čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 25.11.2011-28.4.2012 32662/2010-25-747 80 Mgr. Jana Švardalová

RWCT - čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 25.11.2011-28.4.2012 32662/2010-25-747 80 Mgr. Jana Vahalíková

RWCT - čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 25.11.2011-28.4.2012 32662/2010-25-747 80 Mgr. Libuše Smreková

RWCT - čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 25.11.2011-28.4.2012 32662/2010-25-747 80 Mgr. Zdeňka Langová

Součastnost a perspektivy vzdělávání 
vedoucích pracovníků ve školství 31.5.2012 5988/2012-25-88 7 Danuše Karasová

Pedagogická diagnostika pro MŠ 29.5.2012 21 384/2009-25-462 8 Danuše Karasová
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 3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce Úvazek Stupeň vzdělání

hlavní kuchařka 1,000 SOU
kuchařka 1,000 SOU
pracovnice provozu 0,25+0,75

DČ
SOU

ved. školní jídelny 0,500 SŠ
referentka 0,937 SŠ
uklízečka ZŠ      1,000 SOU
uklízečka MŠ 1,000 SOU
údržbář 0,250 SŠ
pracovnice provozu ŠJ 0,500 základní

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

 4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd
z toho počet dětí  

starších 6ti let (nástup 
po odkladu)

počet odkladů pro  
školní rok 2012/2013

1 21 5 2
4.1.1 Charakteristika zápisu do prvního ročníku

Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis 
k povinné školní docházce proběhl 7.února 2012. Vlastnímu zápisu předcházela dvě setkání 
s rodiči a dětmi ve škole v listopadu a prosinci 2011. Veškeré konkrétní informace o zápisu 
škola zveřejnila na svých webových stránkách, plakáty byly vyvěšeny na několika místech 
v obci, na dveřích školy základní i mateřské, informace proběhly také v místním zpravodaji 
Florián. 
Velmi úzká byla spolupráce s mateřskou školou v rámci projektu Těšíme se do školy, kdy na 
něm participovaly jak učitelky školy základní, tak i mateřské.
Letošní zápis byl motivován pohádkou O perníkové chaloupce.
Do školy byli přijati všichni zájemci, tedy i z jiných spádových obvodů.

4.1.2 Co děláme pro budoucí prvňáčky
Ve škole nemáme přípravné třídy. Pro předškoláky jsme v měsíci listopadu a prosinci nabídli 

program Těšíme se do školy.  Tento 
projekt  je  určen  pro  budoucí 
prvňáčky  a  jejich  rodiče,  kteří  si 
mohou ověřit, zda je jejich dítě zralé 
pro  školu,  seznámit  se  s prostředím 
naší  školy,  se  školním  vzdělávacím 
programem  a  filozofií  školy. 
Přispívá-  k úspěšnému  zvládnutí 
přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ. 
V jednotlivých  setkáních  si  děti 
prostřednictvím  her  a  cvičení 
rozvíjely  psychické  funkce,  jemnou 
motoriku,  předčíselné  představy, 
sociální  dovednosti.  Na  tomto 
projektu  se  aktivně  účastní  i 

pedagogické  pracovnice  mateřské  školy,  dále  psycholog  z Pedagogicko  psychologické 
poradny v Ostravě-Zábřehu
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4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia
    přijato: 

 z pátého ročníku

gymnázia zřiz. krajem 8
soukromá gymnázia 0
církevní gymnázia 3

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 
prospělo vyz.

I.         II.

Z toho
neprospělo
I.          II.

Z toho žáci s
dostatečnou
I.          II.

Z toho 
nehodnoceno

I.          II.
I. 17 0 0 16 17 0 0 0 0 0 0
II. 18 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
III. 20 1 4 19 16 0 0 0 0 0
IV. 19 0 1 19 18 0 0 0 0 0 0
V. 21 5 4 16 17 0 0 0 0 0 0

Celkem 95 6 9 88 86 0 0 0 0 0 0

 Přehled o chování   
Třída Počet 

žáků
ve třídě

Pochvaly 
TU
I.        II.

Pochvaly 
ŘŠ
I.         II.

Napomenut
í TU
I.         II.

Důtky 
TU
I.      II.

Důtky ŘŠ

I.        II.

Snížená 
známka z 
chování

I. 17 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. 18 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
III. 20 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. 19 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. 21 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Celkem 95 35 45 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0

5.1.1 Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání
Klíčovou roli mezi všemi evaluačními nástroji zaujímá hodnocení a klasifikace žáka učitelem. 
Přímo  v průběhu  výchovně  vzdělávacího  procesu  a  také  souhrnně  za  určité  konkrétní 
vzdělávací období poskytoval učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, 
s jakým  úspěchem se mu daří  dosahovat  dílčích  konkretizovaných  výstupů  vedoucích  ke 
klíčovým kompetencím. Při hodnocení žáka neměla přednost žádná forma. Při výběru vhodné 
formy  hodnocení  zvažovali  vyučující  její  motivační  dopad  na  žáka  s ohledem  na  jeho 
individuální vlohy a vlastnosti.  Byl  vždy zhodnocen individuální pokrok žáka, žáci nebyli 
vzájemně srovnáváni. Hodnocení bylo pedagogicky zdůvodněné.
V prvním pololetí byl žákům vydán výpis z vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení.
Hlavním účelem hodnocení a klasifikace bylo  pozitivně  motivovat  žáka a poskytnout  mu 
nezbytnou zpětnou vazbu. Žáci si zpětnou vazbu vytvářeli také sami a učili se tak kritickému 
sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy vytvářeli  vyučující 
dostatečný prostor.
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 5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet 
omluvených 
hodin
I.            II.

Počet omluvených 
hodin na žáka

I.               II.

Počet 
neomluvených 
hodin
I.            II.

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka

I.                 II.
Celkem 3 391 3 165 36,074 33,316 0 0 0 0

 5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení : Počet žáků
Sluchové postižení 0
Zrakové postižení 0
S vadami řeči 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 1
S vývojovými poruchami učení a chování 4

Všem žákům je poskytováno vzdělávání formou individuální integrace v režimu speciálního 
vzdělávání  v běžné  třídě.  Každému žáku je  vypracován  celoroční  individuální  vzdělávací 
plán,  který  je  schvalován  speciálním  pedagogem  pedagogicko  psychologické  poradny  a 
dvakrát  ročně  vyhodnocován  pedagogy  naší  školy..  Všichni  žáci  absolvovali  hodinu 
reedukace týdně. Reedukační péče je prováděna speciálně vyškoleným pedagogem naší školy. 
Zpráva z vyšetření na PPP, kterou rodič předloží škole a individuální plán je podkladem pro 
uplatňování  požadavků  ředitelky  školy  na  navýšení  finančních  prostředků  z MŠMT  a  je 
závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
Vyučující jsou dostatečně a prokazatelně seznámeni s diagnostikou těchto žáků.
V letošním roce byly podány žádosti na PPP v Ostravě -Zábřehu o 7 nových vyšetření a 3 
kontrolní.
Jeden žák byl diagnostikován SPC kpt. Vajdy jako žák s více vadami. Byl doporučen asistent 
pedagoga po dobu přímé výchovně  vzdělávací činnosti (krajským úřadem schválen), který 
poskytoval chlapci pomoc při přizpůsobení se školnímu pracovnímu prostředí, pomáhal při 
začleňování  do  kolektivu,  spolupracoval  s pedagogem,  zajišťoval  každodenní  spolupráci 
s rodiči.  Finanční  prostředky  na  pokrytí  mzdy  asistenta  pedagoga  poskytnuté  krajským 
úřadem však nedostačovaly.
Odborné  zprávy  a  informace  o  žácích  v poradenské  péči  poradenských  zařízeních  byly 
systematicky shromažďovány a zajištěny v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Při  vlastní  výuce  jsou  žáci  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  podporováni  různými 
způsoby podle toho, které metody či formy jsou v dané hodině používány. Je brán zřetel na 
individuální možnosti týkající se pracovního tempa, využívají se v hojné míře pochvaly i za 
nepatrný pokrok. 
Kontrolu  a  hodnocení  podpory  žákům se  SVP provádí  pravidelně  ředitelka  školy,  která 
současně vykonává funkci výchovného poradce, při hospitacích, na jednání pedagogických 
rad, metodickém sdružení.

 5.4. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem

0 0 0 0 0 0
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V letošním roce jsme neměli  mimořádně nadané žáky, kteří by měli osvědčení z PPP. V naší 
škole  se věnujeme a cíleně  pracujeme s nadanými  žáky.  V e  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.  Proměna  školy 
v této oblasti je proces. Učitelé se snaží rozvíjet talent a nadání žáků, snaží se evokovat zájem. 
Tito  žáci  mají  možnost  se  zapojit  do  různých  soutěží,  ale  i  aktivit  školy  rozvíjející 
demokratické prostředí školy – například do žákovské rady či  do redakční  rady školního 
časopisu.

Sportovní soutěže
Ostravský běžecký pohár mládeže 2011/2012 (OBPM )

Dokončení  XIII.  ročníku 
Ostravského  běžeckého 
poháru  mládeže  2011, 
věnovaného  Memoriálu 
Vlastimila  Vaculy  a  Jana 
Kebrleho,  proběhlo  čtyřmi 
závody  v září,  v říjnu  a 
listopadu kalendářního roku 
2011. Žák 5. ročníku Martin 
Kováčech  se  zúčastnil  tří 
závodů,  z toho  obsadil 
dvakrát 3. místo a jednou 4. 
místo  v kategorii  mladších 
žáků.
Martin z osmi závodů v roce 
2011 získal 88 bodů.
XIV.  ročník  OBPM  2012 

odstartoval v březnu 2012. Martin Kováčech se zúčastnil dvou ze čtyř  závodů, protože byl 
nemocen a reprezentoval školu v městském kole Mc Donald´s Cupu 2012. V obou závodech 
získal 1. místo. 
Naši školu reprezentovalo na všech uvedených závodech 15 žáků z 1. – 5. ročníku. 

Házená
Ve školním roce 2011/2012 jsme se neúčastnili turnajů v miniházené – školní liga v Polance 
nad  Odrou,  protože  jsme  se  věnovali  jiným  sportovním  a  kulturním  akcím,  školním 
projektům. Již nebyl prostor pro další aktivity, které se konají v době vyučování.

Mc Donald´s Cup 2012
Dne 19. 4. 2012 se konalo na hřišti ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě – Zábřehu obvodní kolo 
Mc Donald´s Cup 2012, kde žáci kategorie B 4. – 5. ročník obsadili 1. místo. Dne 3. 5. 2012 
se konalo na hřišti ZŠ J. Šoupala 1609 v Ostravě – Porubě městské kolo Mc Donald´s Cup 
2012, kde žáci kategorie B 4. – 5. ročník obsadili 6. místo. Konkurence sportovních škol byla 
veliká. 

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2012
Dne 20. 4. 2012 od 8. 30 do 12.30 hod probíhalo na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery 20, 
Ostrava – Hrabůvka obvodní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista.  Soutěžící družstvo 1. 
kategorie tvořili žáci 4. a 5. ročníku a obsadili 8. místo z 10 škol v naší kategorii. 

Turnaj v p řehazované v ZŠ Ostrava - Proskovice 
Dne 14. 6. 2012 se žáci 1. a 2. ročníku naší školy utkali v souboji přehazované s žáky 1. a 2. 
ročníku ZŠ Stará Bělá o pěkné ceny a diplomy. Stejný turnaj proběhl 19. 6. 2012, kdy se 
utkali žáci 3. – 5. ročníku obou škol.

Turnaj ZŠ v kopané
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22. 6. 2012 se žáci 5. ročníku zúčastnili turnaje základních škol v kopané, které se konalo na 
hřišti  ve  Staré  Bělé.  V konkurenci  pěti  škol  z okolí  (ZŠ  Stará  Bělá,  ZŠ  Stará  Ves  nad 
Ondřejnicí, ZŠ Šeříkova, ZŠ Chrjukinova, ZŠ Proskovice) se náš tým umístil  na 2. místě. 
Cenu pro nejlepšího hráče turnaje získal náš žák 5. ročníku David Bruzek.  

Soutěže výtvarné a literární soutěže:

3.ročník  tvůrčí  literární  soutěže 
v rámci projektu Hrdinové:  
zúčastnili  se všichni  žáci  1.-5.ročníku. 
Tvořili  se pohádky a příběhy na téma 
Vstávej  semínko  holala!  Bude 
z Tebe…..  Autorské čtení  pohádek 
proběhlo  ve  škole  a  také  v mateřské 
škole. Z nejlepších vybraných jak žáky, 
tak  i  učiteli  byl  sestaven  almanach, 
který je součástí portfolia školy.

Pohádky  dětí  dětem:  Do  soutěže 
byla odeslána vítězná autorská pohádka 
Adam v říši pohádek, kterou napsal žák 
4. ročníku Tomáš Vašíček a ilustrovala 
Barbora Vašíčková, žákyně 3. ročníku.

Almanach žákovské a studentské poezie je projekt vyhlašovaný SVČ Moravská Ostrava. 
Letos zaslalo 10 dětí  naší školy své příspěvky a všech deset bylo vybráno a v almanachu 
otištěno.                 

Meandry řeky Odry bylo  téma výtvarné soutěže vyhlášené  jako doprovodný program 
Festivalu Poodří Františka Lýska, kterého se zúčastnili naši žáci.

Malovaná  písnička,vyhlašovatelem  této  výtvarné  soutěže  bylo  Středisko  volného  času 
Dům dětí a mládeže, Poruba, kam zaslali své výtvory žáci 2. ročníku a 2. oddělení ŠD. 

Hledá se modrý tygr (Česká televize , Kavčí Hory Praha), účastnili se žáci 4.r.a 5.r.
Ovoce a zelenina  do škol , další výtvarná soutěž, jejímž vyhlašovatelem bylo Ovocentrum 
Valašské Meziříčí. Žákyně 5. ročníku vyhrála koš ovoce a zeleniny, ostatní zúčastnění žáci 
obdrželi pexeso. 

Děti, pozor, červená! (ZŠ A.Kučery, Hrabůvka), účastnili se žáci 1.r. a  4.r.
Ve výtvarných soutěžích se nám dlouhodobě nedaří.        

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

Testy Kalibro:  
Žáci 3. a 5. ročníku se každoročně účastní nezávislého zjišťování vědomostí žáků. Proběhlo 
testování celostátními testy Kalibro.  Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli 
základního  vzdělávání  a  odpovídá  například  pojetí  prestižního  mezinárodního  srovnávání 
PISA.  Testy  rozesílá  a  vyhodnocuje  organizátor  projektu.  Zúčastněné  školy  získávají 
souhrnné výsledky za třídu a školu. Dále jim organizátor zasílá podrobné celkové výsledky. 
Vysoké  počty  testovaných  žáků  jsou  zárukou  značné  vypovídající  hodnoty  celkových 
výsledků.

Výsledky žáků 5. ročníku
Žáci 5. ročníku i v letošním školním roce vykonali testy Kalibro. Výsledná tabulka 
v porovnání s celostátním průměrem je uvedena níže:

Předmět Počet Průměr  v 5. Celostátní Rozdíl Průměr této třídy 
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žáků ročníku průměr ve 3. ročníku
Český jazyk 19 66,6 %  68,1% -1,5 %  72,0 %
Matematika 20 69,4%  51,7%  + 17,7 %  62,3 %
Anglický jazyk 18 63,7%  64,1% -0,4 % nepsali
Humanitní základ 19 56,6% 60,6 %  - 4 % Společný test-

Prvouka 62,1 %Přírodovědný základ 20 63,6 %  66,6%  -3 %
Ekonomické 
dovednosti

20 64,5%  59,0%  + 5,5 % nepsali

Z uvedených údajů vyplývá:
 Český jazyk

• Žáci zde dosáhli mírně podprůměrného výsledku (-1,5%)
• Žáci dokázali vypracovat všechny úkoly
• Nesoustředěnost na zadanou práci, neochota pozorně naslouchat - negativně ovlivnilo 

výsledky
• Při  vyhledávání  jediné  správné  odpovědi  se  objevovala  častá  záměna  výrazů,  u 

některých žáků nepochopení části zadání
• Nejméně úspěšné byly úlohy, které měly pouze 1 správnou odpověď
• Nejvyšší dosažený průměr byl 88,5%, (nad 80% - 5 žáků),  4x 50%- 35,9% 
• Oproti 3. ročníku došlo k poklesu o 5,4 % na průměr třídy
• Děvčata byla lepší než chlapci- skoro o 10%
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 5 947 dětí

Matematika 
• Žáci dosáhli nadprůměrných výsledků
• Rozdíly mezi žáky ( 7x nad 85% - z toho dva 100% ;  2x pod 40% – 33,9%, 28,6% )
• Nepodařilo se některým vyhledávat všechna řešení, letos bylo méně neřešených úloh, 

více bylo špatně řešených, nejméně bodů získala třída v úloze, kdy měli vyhledat číslo 
z řady čísel, které muselo splňovat současně pět vlastností 

• Výsledky odpovídají schopnostem žáků, nejhůře dopadl žák, který se hlásí na osmileté 
gymnázium

• Oproti 3. ročníku došlo k nárůstu o 7,1 % na průměr třídy; v jednotlivcích 3 žáci mají 
horší  výsledky  než  ve  3.  ročníku  (neposunuli  se),  z toho  jeden  výrazně  horší  (o 
33,4%), zbývající mají buď přibližně stejné (rozmezí  do+,- 10%), 5 výrazně lepší o 
22%-36%.

• Zde byla děvčata úspěšnější než chlapci
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 5 917 dětí 

Ekonomické dovednosti
• Žáci dosáhli nadprůměrných výsledků
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 285 dětí 
• Ve 3. roč. nebyli žáci v této oblasti testováni
• Zde byli chlapci úspěšnější než děvčata o 9,5%

Anglický jazyk 
• žáci zde dosáhli celkově mírně podprůměrného výsledku (-0,4 %)
• 4  žáci  dosáhli  nadprůměrného  výsledku,  3  žáci  podprůměrného  (z  toho  2  jsou 

integrovaní)
• žáci  neprojevili   výrazné  nedostatky  v nějaké  oblasti;  nejhůře  byli  ohodnoceni 

v otázce, která měla pouze jedno řešení
• ve většině případů žáci nedokáží  nalézt všechny vhodné odpovědi, což zde může být 

způsobeno navíc i neporozuměním cizímu jazyku
• ve 3. ročníku nebyli žáci z tohoto předmětu testováni
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• Zde byla lepší děvčata než chlapci
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 4 220 dětí

Humanitní základ
• Žáci dosáhli mírně podprůměrného výsledku
• Žákům dělá potíže důkladné přečtení zadání, pochopení celého textu, nedokážou se 

soustředit  a  vybrat  všechny  vhodné  odpovědi,  chybí  snaha  hledat  další  varianty, 
zamýšlet se nad více možnostmi

• Nejméně úspěšné byly úlohy, které měly více řešení a úloha, která měla pouze 1 řešení
• Průměrný výsledek u většiny žáků byl mezi 45% - 65% (15x), 1 žák 30%
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 2 888 dětí

Přírodovědný základ
• Žáci zde dosáhli mírně podprůměrných výsledků 
• žáci dokázali vypracovat všechny úkoly
• u  žáků  se  projevila  nesoustředěnost  na  text,  nepochopení  zadání  a  rovněž  žáci 

nedokázali vybrat všechny správné možnosti stejně jako v humanitní části
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 2 817 dětí

Doporučení:
• Nadále  pokračovat  v  pokládání  otázek  s otevřeným  koncem,  podporovat  tvořivost 

žáků a aktivitu při vyhledávání všech možností  přijatelných řešení, nadále zařazovat 
práci s texty, které se více vztahují k praktickému životu

Výsledky žáků 3. ročníku:
Předmět Počet žáků Průměr  v  3. 

ročníku
Celostátní 
průměr

Rozdíl

Český jazyk 20 69,8% 71% -   0,2%
Matematika 20 83,3% 71,5% + 11,8%
Prvouka 20 72,4% 65,8% +   6,6%
Anglický jazyk 17 51,5% 62,5% -   11%

Z uvedených údajů vyplývá:
Český jazyk

• Žáci zde dosáhli sice podprůměrného výsledku, ale jen o 0,2%..
• Většina žáků vypracovala všechny úkoly, ostatní jen některá zadání 
• Nejvyšší dosažený průměr byl 93,8%
• 4 žáci měli průměr nad 80% (a 8 žáků nad celostátní průměr - 71%)
• Nejúspěšnější úlohy byly ty, které byly s obrázky a žákům byly hodně známy (vypiš 

známé těstoviny, co patří k páru apod.)
• Nejmenší dosažený průměr byl 47,5%
• Nejméně úspěšné byly úlohy, kdy žáci měli vybírat odpovědi z textu, ke kterému se 

museli vracet
• Úspěšnější byla děvčata (71,4%)  než chlapci (66,9%)
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 2 843 žáků

Matematika
• Žáci zde dosáhli mírně nadprůměrného výsledku
• Nejlepší výsledek byl 100%
• 17 žáků bylo nad celostátním průměrem z toho 15 dětí  nad 80%
• Nejúspěšnější úlohy byly: Jednoduché výpočty, orientace na číselné ose a přerýsování 

obrazce ve čtvercové síti
• Nejmenší dosažený průměr byl 30.4%
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• Nejméně úspěšné byly úlohy, kdy žáci museli tzv. dočítat a uvědomit si z textu přesné 
pokyny, co se od nich očekává

• Úspěšnější byli chlapci (84,5%)  než děvčata (82,7%)
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 2 712 žáků

Prvouka (Člověk a svět)
• Žáci zde dosáhli mírně nadprůměrného výsledku
• Nejvyšší dosažený průměr byl 83,4%
• 8 žáků mělo průměr nad 80% (a 15 žáků nad celostátní průměr 65, 8%)
• Nejúspěšnější úlohy byly takové, které měly větší ilustraci a jasné pokyny, které se 

nemusely moc vyhledávat v textu. (Jak utratit  ušetřené peníze, zakroužkovat určité 
obrázky apod.)

• Nejmenší dosažený průměr byl 28,3%
• Nejméně úspěšné byly úlohy: Domýšlení chybějící části textu a uvědomění si, jaký 

sport se může provozovat venku po celý rok
• Úspěšnější byla děvčata (76,7%)  než chlapci (64,3%)
• Celkem bylo v ČR v tomto školním roce testováno 1 677 žáků

Doporučení:
Výsledky  odpovídají  schopnostem žáků,  ale  je  třeba  nadále  rozvíjet  u  dětí  představivost 
a tvořivost. Pokládat jim otázky s otevřeným koncem. Častěji dávat možnost domýšlet text 
nebo obrázek. Procvičovat dočítání.  Nechat je vyhledávat všechna možná řešení a častěji 
pracovat  s vhodnými texty, ke kterým se musí žáci i několikrát vracet, aby zdárně dokončili 
úlohu.

5.5. Učební plán žáka 1. stupně    
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.

Český jazyk 9 9 9 8 8

Cizí jazyk 1 1 2 3 3

Člověk a 
Svět

2 2 3 3 4

Matematika 4 4 4 5 5

TV 2 3 3 2 2

HV 1 1 1 1 1

VV 0 0 0 2 2

PČ 0 0 0 1 1

Estetické čin. 2 2 2 0 0

Celkem 21 22 24 25 26

5.6 Správní řízení
Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání

Rozhodnutí o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání

24 - přijetí
    6-nepřijetí

0

Rozhodnutí o odkladu 
školní docházky

2 0

Rozhodnutí o přijetí k 
základnímu vzdělávání

20 0
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Rozhodnutí o přestupu 
žáka

2 0

5.7 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu
Mateřská škola

Průběh vzdělávání  v naší MŠ vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
výchovu  a řídil se vlastním ŠVP s názvem " Od jara do zimy," zaměřeným na 
environmentální výchovu. ŠVP byl rozpracován do čtyř integrovaných bloků, které byly 
východiskem pro zpracování vlastních  TVP jednotlivých tříd. Při práci byly respektovány 
individuální potřeby dětí i věkové složení třídy. Řízené činnosti byly organizovány skupinově, 
frontálně a nejen s předškolními dětmi individuálně. Bylo využíváno především metod, které 
vedly k získání vlastního prožitku z dané činnosti a jsou v souladu s vývojovými specificky 
věku dětí.
Ve  školním roce 2011/2012 jsme měli čtyři děti s odkladem školní docházky. Zúčastnili jsme 
se projektu pro předškolní děti " Těšíme se do školy," který připravila základní škola.
Roční plán jsme pro tento školní rok vyčerpali.
Aktivity pro děti: 
- divadlo v MŠ 
- návštěva Divadla loutek V Ostravě
- pečení v MŠ 
- Halloween se ZŠ
- rozsvícení vánočního stromu
- vánoční besídka v MŠ
- návštěva Planetária V Ostravě – Porubě
- Velikonoce a pálení čarodějnic 
- karneval v MŠ
- rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ
Od ledna do dubna probíhala Plavecká školička pod vedením Mgr. D. Pustkové.

Základní škola
Ve všech  ročnících bylo vzděláváno podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Do školy s úsměvem. Proti roku, kdy jsme podle tohoto programu začali učit, je ve škole 
viditelná změna v práci pedagogů. U některých můžeme sledovat změnu vycházející zejména 
z cíleného dalšího vzdělávání ( kurz Kritického myšlení, činnostní učení).

Naplňování ŠVP „ Do školy s úsměvem“
Naše škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Do školy s úsměvem. 
Prostřednictvím výchovně vzdělávacích strategií rozvíjíme u žáků jejich dovednosti, znalosti, 
schopnosti – kompetence. K jejich utváření a rozvíjení směřuje veškerý obsah i aktivity a 
činnosti, které ve škole probíhají.
Výstupy našeho školního vzdělávacího programu naplňujeme nejen ve výuce, ale také 
prostřednictvím projektů (dlouhodobých, krátkodobých, pravidelných či nepravidelných), 
akcí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 
Ve výuce uplatňujeme vhodné metody, postupy a formy práce a  přispíváme tak k naplnění 
výstupů jednotlivých předmětů.
Během projektů a akcí, kterých se účastní nejen žáci , ale např. i veřejnost, si žáci osvojují  
kompetence sociální a personální, občanské, komunikativní, kompetence k učení a řešení 
problému a pracovní. Klademe důraz také na čtenářskou gramotnost.
Průřezová témata se často promítají do všech předmětů, souvisejí zejména s aktivitami žáků. 
Využíváme rovněž mezipředmětové vztahy, které umožňují propojení znalostí, informací a 
vedou žáky k dalšímu využívání získaných schopností a dovedností.
Přímou součástí  vzdělávacích oborů  uvedených v RVP ZV je také finanční gramotnost:
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• v oblasti Matematika a její aplikace  jsou to úlohy o financích, nakládání s finančními 
prostředky….  

• oblast Člověk a svět  se zaměřuje na orientaci žáka v problematice peněz a cen, 
odpovědné spravování rozpočtu..). 

V souvislosti s vydanými standardy finanční gramotnosti pro 1.st. ZŠ jsme se zaměřili na  
obsah  a formulovali jsme výstupy FG pro žáky naší školy.

Žákovská rada
Ve škole pracovala žákovská rada, složená z volených zástupců 3.,4. a 5. třídy, která se 
scházela s ředitelkou školy na nepravidelných setkáních. Žáci zde měli možnost 
prostřednictvím svých zástupců vyjádřit svůj názor, diskutovalo se o pravidlech chování, o 
možných zlepšeních v práci školy. Učili se věcně a korektně argumentovat. Žáci tak mají 
možnost spolupodílet se na organizaci a změnách, které přetvářejí život, prostředí a vztahy ve 
škole tak, aby se v ní všichni cítili co nejlépe.

Redakční rada, školní časopis
Pracovala také redakční žákovská rada, která připravovala vydávání školního časopisu 
Floriánek. Zpravidla vychází 3x ročně, někdy vydáváme navíc speciální číslo v rámci 
školního projektu. Redakční rada pracovala pod vedením paní učitelky Švardalové. 
Floriánek přináší  informace o projektech, zábavu i poučení. Redakční rada má 11 členů a 
schází se 2x měsíčně. Podílí na obsahu každého čísla časopisu, navrhuje témata, vyjadřuje se 
k připomínkám žáků, vybírá literární příspěvky a poskytuje zpětnou vazbu a podrobnější 
informace ostatním žákům ve třídě.

Spolupráce s MŠ
Paní učitelka Švardalová ze ZŠ a paní učitelka Tobolová z MŠ se letos věnovaly také 
problematice bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ. V rámci projektu Těšíme se do 
školy mají budoucí prvňáčci příležitost seznámit se s novým prostředím a poznat starší 
spolužáky, učitele a další personál školy. Během roku probíhaly vzájemné návštěvy dětí z MŠ 
a žáků 1. roč. v rámci ukázkových hodin, kulturních představení společných pro MŠ a 
1.ročníku. Starší žáci dětem v MŠ předčítali pohádky a příběhy, předvedli halloweenské 
pásmo s říkadly a zvyklostmi. Děti z MŠ se také zúčastnily některých akcí školy. Paní 
učitelka Tobolová se cíleně zaměřovala na práci s předškoláky. Všichni měli založené své 
portfolio, které dokumentovalo jejich pokroky. Vše konzultovala s jejich rodiči.

Metodické sdružení
Ve škole velmi dobře pracuje metodické sdružení pod vedením paní učitelky Vahalíkové,  
která průběžně dohlížela na plnění plánu práce, nad kterým  členové metodického sdružení  
diskutovali na své první schůzce. Téměř všechny body rozsáhlého plánu metodického 
sdružení byly splněny; někdy došlo k aktuálnímu přesunutí do jiného měsíce. V tomto 
školním roce neproběhlo obvyklé společné metodické sdružení se spádovou školou. Činnost 
metodického sdružení byla zvláště zaměřena na aktivity spojené s realizací našeho ŠVP – 
přípravu projektů, práci s portfoliem, hodnocení a sebehodnocení, DVPP, činnost asistenta 
pedagoga v naší škole, spolupráci se školní družinou, podpora výuky Aj, vypracování 
dlouhodobé strategie v oblasti prevence a environmentální výchovy na léta 2009 – 2013, 
podpora čtenářské, matematické, informační a finanční gramotnosti žáků, podporu pozitivních 
vztahů všech účastníků školního vzdělávání. Dále práce metodického sdružení zaměřila na 
hodnocení vytvořených DUMů (digitálních učebních materiálů).

Prezentace školy
Vydáváme školní časopis Floriánek, máme školní web, prostřednictvím kterého pravidelně 
informujeme o dění ve škole. Vydáváme také školní bulletin, který je vydáván u příležitosti 
zápisu do 1.třídy.
K prezentaci činnosti školy na veřejnosti slouží především projekty pořádané v odpoledních 
hodinách nejen pro žáky školy, ale hlavně pro širokou veřejnost ( Škola žije sportem, 
Halloween, Vánoční jarmark, Těšíme se do školy, Slavnostní pasování prvňáčků na žáky 
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proskovické školy, Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku, ukázkové hodiny pro veřejnost, a 
další).
Ve škole se každoročně uskutečňuje úvodní část Festivalu Poodří Františka Lýska. Zahájení 
se účastní významní představitelé města i kraje. Škola se prezentuje v místním tisku (Florián). 

Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2011/12 se naše škola v oblasti prevence zaměřila především na otázku 
kyberšikany. Proškoleni byli metodikem prevence Mgr. Janou Vahalíkovou učitelé, rodiče 
v rámci prvních společných třídních schůzek a především žáci 4. a 5. ročníku. 
Naše škola tradičně spolupracuje s organizací Renarkon – program specifické prevence Buď 
OK pro všechny třídy, s Městskou Policií v Ostravě (dohled na akcích pro děti a veřejnost), 
s oddílem Prevence  - besedy, s PPP v Ostravě – Zábřehu a dalšími subjekty v jejichž 
spolupráci pořádá projekty, akce  a provozuje zájmovou činnost svých žáků. 
Ke každoročně pořádanému kurzu  bruslení jsme přidali i zimní školu v přírodě ve Staré Vsi u 
Rýmařova. V nich se žáci kromě zdokonalení sportovních dovedností učili přiměřeně a 
vhodně komunikovat s vrstevníky i věkově mladšími či staršími dětmi, navzájem si pomáhat a 
chovat se k sobě ohleduplně. 
Rezervy mají naši žáci v oblasti ztotožnění se s danými školními pravidly – zvláště tím, které 
nabádá ke zdravení dospělých osob nejen v prostorách školy, ale i v obci. 
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. Také 
v letošním školním roce jsme pokračovali v projektu mezinárodní spolupráce etwinning 
s polskou partnerskou základní školou v Gorze Ropczyckej, pomocí něhož žáci mohli 
provozovat multikulturní výchovu v praxi. 

Environmentální výchova
Začleňování  environmentální  výchovy do všech vzdělávacích  oblastí  se nám úspěšně  daří 
plnit po celý rok. 
 Loňská soutěž Papírová škola, která probíhala na území Ostravy, skončila. A proto jsme se 
v letošním školním roce přihlásili do soutěže Zelený strom, což je soutěž ve sběru starého 
papíru. Nasbírali jsme  21 290 Kg a skončili jsme na 7. místě v celém Moravskoslezském 
kraji. V přepočtu na jednoho žáka – 226,49 Kg, jsme se umístili na 2. místě. 
Dále jsme spolupracovali s Lesní školou, kde jsme se zúčastnili jejich výukových programů 
a dozvěděli se tak mnoho poučného a zajímavého.
Navštívili jsme Planetárium v Ostravě-Porubě a jedna třída byla i v ZOO.  
Celoročně jsme chodili do přírody v blízkém okolí včetně CHKO Poodří, kde jsme prováděli 
nejen pozorování a samotné učení, ale vyčistili jsme i kus lesa od odpadků.
V rámci e-Twinningu (komunita evropských škol) měla každá třída přiděleno jedno téma, 
na kterém celoročně  pilně  pracovala a vyrobila výtvarně  zpracované výstupy,  které se pak 
prezentovaly při  návštěvě  Polska. Tato výstava pak byla k shlédnutí  v naší škole při akci 
Svatojánský oheň.
Nadále v soutěži Recyklohraní sbíráme drobná elektro zařízení a  prošlé baterky. Nasbírali 
jsme 3x box s bateriemi a 2x velký kontejner s drobným elektro zařízením. V rámci možností 
jsme odpovídali na soutěžní úkoly, za což máme 3 276 bodů, které si můžeme vyměnit za 
příslušné dárky.

A nejlepší sběrači ve sběru papíru:   kg
1. Pospíšilová Petra 4673 
2. Duda Alexander 763
3. Bednářová Adéla 674

Nejlepší sběrači v elektro a baterií:  kusy
1. Zach Matěj 464
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2. Šubert Filip 443
3. Čihánek Filip 352

Dne 21. června se nejlepší  sběrači  zúčastnili  jednodenního výletu do Teplic nad Bečvou. 
Jednalo se o 16 žáků + ped. doprovod.
Jeli jsme vlakem. 
V Teplicích jsme se nejdříve šli podívat k Hranické propasti, která je považována za nejhlubší 
propast možná i v celé Evropě, protože jejího dna  ještě nebylo dosaženo.
Dále jsme pokračovali přes Svrčov, což je bývalý hrad, až k vyhlídce Svatého Jana, odkud 
jsme se báječně rozhlédli po celém kraji. 
Při  zpáteční  cestě  jsme  hráli  zajímavé  hry,  hlavně  na postřeh,  pamatování  a  logické 
uvažování, při kterých jsme se hodně nasmáli. 
Navštívili jsme i Zbrašovské aragonitové jeskyně.
Děti  přijely  s  nadšenými  pocity,  ale  hlavně  s  odhodláním,  že  sbírat  starý  papír,  baterky 
a drobná elektro zařízení budou v příštím školním roce znovu. 

6. Úrazy žáků
Počet záznamů v knize úrazů 2
Počet odeslaných záznamů o úrazech žáků 1

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

7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy:
7.1. Zájmové vzdělávání
7.2. Školní družina

Ve školní družině  projevila většina dětí  zájem o kreativní a sportovní činnost, proto byly 
aktivity přizpůsobeny potřebám dětí.
V tomto školním roce děti ze školní družiny výrazně přispěly k obnově stálé výzdoby školy. 
Školní  jídelna  byla  dotvořena 
obrazy  s tématikou  zdravého 
životního stylu. Odpaďáčkový kout 
získal  nový  kabát  v podobě 
veselých  popelnic  a  velkého 
nadpisu zhotoveného z odpadového 
materiálu. Druhé patro naší budovy 
děti  zkrášlily  novými  obrázky 
namalovanými  na téma: Ze života 
školy.  Děti  nejen,  že  celoročně 
přispívaly  svými  nekonečnými 
nápady  k zútulnění  školních 
prostor,  ale  také  vyráběly  pěkné 
dárky na vánoční jarmark, přáníčka 
k Valentýnu,  malé  pozornosti  pro 
budoucí prvňáčky, zapojily se do školního projektu Hrdinové a do výtvarné soutěže Malovaná 
písnička.
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Také v letošním školním roce se družina dotkla školního vzdělávacího plánu a hravou formou 
dětem připomněla třídění odpadů, důležitá telefonní čísla, dopravní značky, situace, předpisy 
a v neposlední řadě pravidla slušného chování.
Na Den zvířat děti přinesly do školní družiny ukázat své zvířecí mazlíčky, popisovaly, jak se 

o ně starají. 
Ke  Dni  dětí  přišel  do  školy 
klaun  s  pomocníky  a 
zorganizoval  zábavné 
odpoledne  s mnoha 
zajímavými stanovišti.
Družina  během  roku 
nezapomněla  využít  nových 
prostor  školního  hřiště,  školní 
zahradu,  tělocvičnu  i 
trampolínu v mateřské škole.

7.3. Kroužky
V doplňkové činnosti nabízíme dětem a rodičům kroužky a jiné volnočasové aktivity, které 
dětem umožňují smysluplně prožít volný čas. Cílem práce s dětmi, žáky naší školy, ale 
i z okolí, je nenechat je toulat po ulicích, poskytnout zázemí, ve kterém tráví aktivně svůj 
volný čas pod odborným vedením a rozvíjejí své dovednosti a schopnosti. V kroužcích mají 
možnost dotvářet svou osobnost, usměrňovat vhodným způsobem svůj temperament.
Cena kroužků zahrnuje hodinovou mzdu lektora, energie, služby (úklid, opotřebení didaktické 
techniky), a případně i další materiál. Platby jsou vybírány 2x ročně, v září a lednu.

Zájmové kroužky pořádané ZŠ: Zájmové kroužky pořádané MŠ:

Název                                                                                     Název                                  
Sportovní (2) Veselé pískání
Keramika (2) Kouzlení s hlínou (2)
Mladý objevitel Nezbedné notičky      
Klub plastikových modelářů
Divadelní
Mažoretky
Zumbatomic
Minivolejbal 
Angličtina (2)

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

8. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy
Mateřská škola
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Pomoc rodičů na podzim a na jaře při úklidu školní zahrady. Společná tvořivá odpoledne 
v mateřské škole-podzim, zima, jaro. Besídka ke dni matek
Mateřská škole úzce spolupracuje se ZO ČSŽ v Proskovicích. Připravuje s dětmi pro ně 
vystoupení k MDŽ, Dni matek. Členky organizace na oplátku pro děti připravují odměny ke 
Dni dětí, na Mikuláše, na rozloučení s předškoláky.
Mateřská škola také spolupracuje s Městskou policií. 2x ročně proběhnou besedy v mateřské 
škole, děti navštíví jízdárnu ve Staré Bělé.
Základní škola

Při škole pracuje školská rada a rodiče žáků školy mají své rodičovské sdružení. 
Stejně jako v dřívějších letech škola velmi úzce spolupracovala se SRPŠ při ZŠ. Ve 
spolupráci s tímto sdružením jsou organizovány akce především v odpoledních hodinách. 
Pětkrát za rok proběhla tradiční setkání s rodiči zabývající se prospěchem a chováním žáků. 
Ukazuje  se,  že  nejefektivnější  jsou  jednání,  kterých  se  účastní  učitel,  rodič  i  žák. 
K dokumentování žákových pokroků se používá mimo jiné i jeho portfolio. Rodiče podporují 
program školy a její rozvoj i sponzorsky. I nadále se rozvíjela spolupráce s SDH, ZO ČSŽ a 
T.J. Sokol Ostrava-Proskovice. 
Sponzorujeme  již  čtvrtým  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. 

Účast školy na životě v obci
Škola si plně uvědomuje nezbytnost toho, aby nebyla uzavřena sama do sebe, aby byla 
otevřená všem formám spolupráce s rodiči, zřizovatelem, ostatními složkami v obci a okolí a 
všem, kteří o spolupráci mají zájem a mohou přinášet do činnosti školy nové užitečné 
poznatky a impulzy.
- Účast žáků na slavnostním vítání občánků
- Vánoční jarmark pořádaný městským obvodem ve spolupráci se ZO ČSŽ
- Halloween
- Škola žije sportem 
- Maškarní karneval 
- Pasování prvňáčků na žáky školy
- Slavnostní rozloučení s žáky školy
- Příspěvky žáků a učitelů do obecního zpravodaje Florián
- Vystoupení sboru Proskovjáček na akcích obce
- Svatojánský oheň-vystoupení pro veřejnost

 9.  Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI)
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI.

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
EU peníze školám
K 1.3. 2011 byla schválena naše žádost S jazyky do světa o prostředky z projektu Investice do 
rozvoje vzdělávání (EU peníze školám) ve výši 704 129 Kč. Této projekt potrvá do srpna 
2013. 
Projekt eTwinning

Ve školním roce 2011/12 jsme se zapojili opět do projektu etwinning mezinárodní spolupráce 
s partnerskou základní školou z Polska v Gorze Ropcyzckiej.  Zvolili jsme téma 4 roční 
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období v chráněných oblastech, abychom využili blízkost CHKO Poodří a polská strana parku 
Buczyna. Cílem bylo prostřednictvím vycházek  zdokumentovat  proměny chráněných oblastí 
během čtyř ročních období. Na projektu pracovali především žáci našeho 4. a 5. ročníku. V 
dubnu a květnu se přidali i ostatní žáci školy, včetně dětí z MŠ. Od 11. do 15. června se 14 
žáků 4. a 5. ročníku s pedagogickým doprovodem zúčastnilo návštěvy partnerské školy. Zde 
byla představena výstava prací z projektu o chráněných oblastech  a žáky předveden program 
věnovaný čtyřem ročním obdobím. Reprezentovali jsme  úspěšně jak naši školu, obec, vlast a 
propagovali program etwinning v zahraničí. Odměnou bylo poznání nových přátel, míst, 
kultury a neocenitelné nabytí cizojazyčných komunikativních dovedností. Po skončení 
návštěvy byla výstava obohacena o práce polských žáků, a poté zpřístupněna našim dětem i 
veřejnosti

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

Na základě vypracované žádosti nám byly poskytnuty prostředky ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na konání školy v přírodě v lednu 2012 ve výši 131 088,- Kč.

12. Spolupráce s odborovou organizací
Vedení školy a odborová organizace spolupracují.
Oba subjekty se navzájem podílely na tvorbě a plnění Kolektivní smlouvy. Spolu dohlížejí na 
čerpání  fondu FKSP, kontrolu náležitých  pracovních podmínek  zaměstnanců a plnění 
bezpečnostních předpisů.
Vedení školy se o zaměstnance řádně stará, snaží se o zlepšování pracovního prostředí. 
Vyjádřilo svoji podporu při stávce zaměstnanců.
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13. Zpráva o hospodaření školy v     období od 1.1.2011-31.12.2011 v     Kč  
Celkové příjmy:   rozpočet:  8 832 094        skutečnost:   8 785 687,16
Celkové výdaje:    rozpočet:  8 832 094       skutečnost:   8 785 687,16
Hospodářský výsledek:                                                                         0

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství
Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 
6 508 000 Kč. Účelová dotace byla přidělena ve výši 262 000 Kč. Dotace byly zcela 
vyčerpány.
Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek:
Platy                     4 545 000                      4 545 000
Odvody SP           1 136 300                      1 140 283
Odvody ZP              410 000                         411 056 
Příděl do FKSP         45 600                           45 619
OPPP                         15 000                           15 000
Náhrada mzdy           19 000                           16 939
ONIV                        75 100             
                    - učebnice                                    17 856
                    - školení                                         5 050
                    - učební pomůcky                        18 833,60
                    - ochranné pomůcky                    10 556,40
                    - pojištění Kooperativa                19 807
Účelové dotace       262 000                          262 000
Celkem                6 508 000                       6 508 000

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání
Celkový příspěvek na provoz byl schválen 816 000 Kč na rok 2011.
Příjmy: rozpočet:  2 224 094                       Skutečnost:  2 179 172,16
      - příspěvek zřizovatele                         816 000,00
      - příspěvek na plot                                349 169,00
      - příspěvek na plavání                            29 925,00
      - příspěvek – časopis,modelář               25 000,00
      - stravné                                               563 970,00
      - školné                                                182 050,00
      - úroky                                                   14 206,49
      - převody fondů                                   176 618,87
      - ostatní výnosy, sběr                            22 232,80
       P ř í j m y  c e l k e m                     2 179 172,16
Výdaje: rozpočet  2 224 094                      Skutečnost: 2 179 172,16

Hospodářský výsledek z prostředků obce je 0 Kč.

Výdaje podle povahy:
Materiálové výdaje: rozpočet  858 300               skutečnost: 841 454,01
- potraviny                                   562 021,35
- majetek nad 3000                      109 140,00
- majetek od 500 – 2999 Kč            7 338,00
- CD                                                    499,00
- knihy, mat. do vyučování, tisk    34 368,90
- kancelářské potřeby                    18 203,66
- materiál na údržbu                        8 598,80
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- čistící prostředky                         40 488,40
- spotřební mat. ostatní                  19 689,30
- materiál do ŠJ                                6 878,00
- materiál ze sběru                            4 654,00
- OOPP                                             1 071,60
- časopis Floriánek, modelář          21 700,00
- hračky od 500-2999                       5 660,00
- hračky do  500                               1 143,00

Údržba a opravy: rozpočet   463 769                  skutečnost:   448 737,00
 
Reprezentace: rozpočet     9 300                          skutečnost:       9 110,00
Cestovné:                            2 500                          skutečnost:       2 409,00

Spotřeba energie:   rozpočet:  458 000                skutečnost:  455 477,21
- elektrická energie      142 514,74
- plyn                           283 981,00
- voda                            28 981,47

Služby:          rozpočet:     334 625                        skutečnost:  325 853,14
- služby pošt, spotřeba cenin         2 127,00
- služby telekomunikací              49 137,34
- nepovinný plavecký výcvik      29 925,00
- účetnictví a mzdy                      89 100,00
- revize, servisní služby               50 205,00
- likvidace odpadu                       10 228,00
- školení,ostatní služby                  7 260,00
- praní, čištění                              38 778,80
- programy z daru                        23 950,00
- služby hrazené ze sběru              1 150,00
- služby z daru                             19 620,00
- nájem                                           2 001,00
- vstupné,doprava                          2 371,00

Mzdové náklady:     rozpočet:  42 600                 skutečnost:   42 340,00
- mzda+odvody FO                20 250,00
- OPPP                                   18 790,00
- OPPP – modelář                    3 300,00

Jiné náklady:   rozpočet:   55 000                         skutečnost:   53 791,80
- bankovní poplatky            8 908,00
- ostatní pojištění                3 677,00
- ostatní náklady               23 556,00
- technické zhodnocení     17 650,80

Účelová dotace – EU peníze do škol
Příjmy:    rozpočet:  100 000                               skutečnost:  98 515
Výdaje:   rozpočet:  100 000                               skutečnost:  98 515
- příjmy jsou účtovány dohadnou položkou ve výši skutečných nákladů, dotace 
  bude vyúčtována 2013
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Doplňková činnost
Příjmy:    rozpočet:  620 000                          skutečnost:  614 782
Výdaje:   rozpočet:  620 000                          skutečnost:  552 796,56
- školní mléko                                 5 086,00
- kroužky                                         8 021,00
- potraviny                                   148 590,00
- OPPP                                         115 030,00
- mzdy                                          110 206,00
- odvody                                        37 484,00
- FKSP+Kooperativa                      1 564,00
- plyn                                             35 152,85
- vodné                                            6 478,07
- elektrická energie                        33 151,14
- čistící prostředky                           3 397,50
- kancelářské prostředky                  4 000,00
- majetek od 500-2999                     4 636,00
- účetnictví a mzdy                        14 000,00
- opravy                                         15 000,00
- telefony a internet                        6 000,00
- revize, servis                                5 000,00

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 61 985,44 Kč. 

Stav a pohyb fondů v roce 2011

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

411 – Fond odměn               PS 12 000,00
                                               + 40 000,00   přidělení z HV 2010
                                               -  15 000,00   čerpání fondu na odměny
                                             KS 37 000,00

412 – FKSP                 PS   37 425,49   
                                        +  48 727,00    základní příděl do fondu
                                          - 19 490,00    příspěvek na stravování
                                          -   7 000,00    příspěvek na rekreace
                                          -   9 000,00    peněžní dar
                                          -   3 500,00    nepeněžní dar
                                          -   2 091,00    sport, kultura, TV
                                          - 26 156,00    ostatní výdaje
                                     KS  18 915,49

414 – rezervní fond      PS 174 989,93
413                                +   115 786,45    schválený hospodářský výsledek 2010
                                       +    28 000,00    dar SRPŠ
                                        -  112 773,87    čerpání na techn.zhodnocení, opravu
                                        -    48 845,00    čerpání darů
                                     KS 157 157,51
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Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

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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