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1. Charakteristika školy 
 
a) Název školy:  Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, 
                          Kosmonautů 13, příspěvková organizace 
                          IČO: 70631760 
                         IZO: 102 508 976 
                         Identifikátor školy: 600 145 085 
 
b) Zřizovatel:  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih 

Horní 3, Ostrava – Hrabůvka 
 
c) Ředitel:  Mgr. Hana Pušová, od 15. 1. 2018 Mgr. Pavel Olšovský 
 
d) Základní škola s 1. a 2. stupněm a se čtyřmi odděleními školní družiny. 

Od 1. 1. 2003 je součástí školy rovněž mateřská škola (elokované pracoviště) sídlící na ulici 
P. Lumumby 14, a to spolu se školní jídelnou. 

 
e) Škola byla zařazena do školského rejstříku dne 1. 9. 2007. 

 
f) Internetová adresa školy: http://www.zskosmonautu13.cz/ 

 
g) Dálkový přístup na školu: skola@zskosmonautu13.cz 

 
h) Dálkový přístup na mateřskou školu: lumumby14@email.cz 

 
i) Statistické údaje: 
 

Počet tříd k 30. 6. 2017: 14 Počet tříd k 30. 6. 2018: 15 

Počet žáků k 30. 6. 2017: 312 Počet žáků k 30. 6. 2018: 308 

Počet žáků na 1 třídu: 22,3 Počet žáků na 1 třídu: 20,5 

Počet žáků na 1 učitele: 16,4 Počet žáků na 1 učitele: 14,7 

 
j) Školská rada byla zřízena od 1. 1. 2006. 

Ke dni 1. 1. 2016 byl na MV ČR zaregistrován Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. 
 
k) Vybavení školy: 
 

V budově školy je 28 učeben. Z toho jsou 2 učebny jazyků, jedna učebna výpočetní 
techniky, pracovna pro chemii, fyziku, přírodopis, učebna pro hudební výchovu a jedna 
místnost slouží jako informační centrum školy. Jedna místnost ve škole slouží jako 
keramická dílna a jedna místnost je tělocvična. Čtyři speciální místnosti má školní družina. 
Ve škole je velmi dobře vybavená školní knihovna, ve které jsou tři počítače s možností 
připojení k internetu. Ve škole je rovněž cvičná školní kuchyň a také školní obchod určený 
pro prodej školních potřeb a občerstvení. 

http://www.zskosmonautu13.cz/
mailto:skola@zskosmonautu13.cz
mailto:lumumby14@email.cz
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l) Vybavení investicemi: 
 

Škola má dvě učebny vybavené investicemi, ve kterých jsou počítače Pentium 
s procesorem i3 a i5, dále scanner a tiskárny. Celkem je pro výuku žákům k dispozici 31 
kusů počítačů. Výpočetní technikou je rovněž vybaven každý kabinet učitelů, své počítače 
mají ředitel, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, sekretářka a účetní. Všechny 
počítače jsou zapojeny do školní počítačové sítě. Škola má možnost připojení k internetu, 
ve škole je zřízena síť wi-fi. Škola vlastní čtyři školní servery, které byly pomocí optimalizace 
sloučeny do jednoho. Do sborovny byl zakoupen nový kopírovací stroj, jehož součástí je i 
možnost tisku pro učitele. Celkem má škola funkčních 101 počítačů a 33 notebooků (NTB). 
Ve třídách je umístěno celkem 14 interaktivních tabulí, jedna je ve sborovně. Na všechny 
počítače a NTB byl nainstalován operační systém Windows 10. Na všechny počítače byl 
nainstalován program Microsoft Office 2016. Učitelé mají k dispozici 20 funkčních tabletů. 
 
Ve škole je 12 kusů videopřehrávačů, 3 vizualizéry a videomikroskop. Pro práci v keramické 
dílně jsou k dispozici dvě vypalovací pece a hrnčířský kruh. 

 
Všechny kabinety učitelů byly vybaveny v souladu s evropskou směrnicí GDPR 
uzamykatelnými skříněmi. Ve všech kabinetech jsou počítače připojené k internetu, 
6 kabinetů je vybaveno scannery. 
Do mateřské školy (MŠ) byl zakoupen další notebook s možností připojení k internetu. 
V MŠ je nyní celkem 7 počítačů, pro výuku předškoláků slouží jedno počítačové pracoviště 
IBM. V jedné z tříd se nachází interaktivní tabule. MŠ má vlastní keramickou vypalovací 
pec. V každé třídě je k dispozici uzamykatelná skříň pro uložení dokumentů v souladu se 
směrnicí GDPR. 

 
Škola má videokameru, máme 5 digitálních fotoaparátů. 

 
V současné době má škola 15 interaktivních tabulí, z toho 7 bylo pořízeno v rámci projektu 
Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, který byl spolufinancován 
z ROP Moravskoslezsko. Odborné učebny bez interaktivních tabulí jsou vybaveny 
dataprojektory a plátnem. V minulosti škola získala dotaci z ROP Moravskoslezsko 
na vybavení jazykové učebny s 24 počítači pro žáky a počítačem pro učitele a sw Robotel 
v jazykové učebně. Škola využívá celkem 17 dataprojektorů. 

 
V průběhu školního roku 2017/2018 se podařilo opravit vestibul školy, kdy se odstranila 
dřevěná místnost, tzv. kukaň, která byla nahrazena čekací zónou pro rodiče a děti. Dále 
bylo provedeno zateplení budovy tělocvičny. 

 
2. Přehled učebních plánů 

 

Ve všech třídách školy se ve školním roce 2017/2018 vyučovalo podle ŠVP pro základní vzdělávání 
vydaného dne 25. 6. 2007, č. j. 750/2007/1, od 1. 9. 2013 doplněného dodatkem dle změn RVP 
ze dne 29. 1. 2013. 
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3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a praxi 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaměstnáno celkem 48 zaměstnanců. Z toho bylo 22 
učitelů ZŠ, 4 vychovatelky školní družiny a 7 správních zaměstnanců ZŠ. Dále pak 6 učitelek MŠ, 
4 asistenti pedagoga v ZŠ, 2 správní zaměstnanci MŠ a 3 pracovnice ve školní jídelně. Dvě učitelky 
MŠ, jedna správní zaměstnankyně MŠ. Dvě učitelky ZŠ byly ve školním roce na mateřské dovolené.  

 
Všichni učitelé školy splňují kvalifikační předpoklady pro práci učitele na 1. stupni a na 2. stupni 
školy. V MŠ splnily kvalifikační předpoklady všechny učitelky kromě jediné. 
 

3. 1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ podle věkové skladby 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 4 2 7 0 16 0 7 2 34 

 

 
3. 2. Nepedagogičtí pracovníci 

Pracovní zařazení Počet 

THP   3 

Údržbář – školník   1 

Uklízečky   6 

Kuchařky ŠJ   2 

Celkem 12 

 

 
4. Údaje o dalším vzdělávání učitelů 

 
Název kurzu Počet 

zúčastněných 
Částka 

v Kč 

Metodická poradna 1 640,00 

Studium pro ředitele 1 1700,00 

Práce se skupinami žáků a se třídami, které nás stojí hodně sil 1 1590,00 

Hlas a jeho ochrana u pedagogických pracovníků 1 1030,00 

Učíme němčinu hravě a netradičně 1 1590,00 

 
 
Celkem se ve školním roce 2017/2018 zúčastnilo akcí DVPP 5 učitelů. Celkem se za DVPP zaplatilo 
6550,- Kč. 
 
Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci projektu 
Magistrátu města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“. Čtrnáct 
pedagogů se zúčastnilo 32 odborných seminářů zaměřených na podporu pedagogů při zavádění 
a rozvoj inkluzivního vzdělávání, práci s heterogenní skupinou, metodické vedení pro zlepšení 
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spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb, metody podporující inkluzivní 
vzdělávání. 
 

5. Údaje o zařazování dětí 
 
Pro školní rok 2017/2018  bylo zapsáno 34 dětí, 5 dětem byla odložena školní docházka o jeden 
školní rok. Do dvou prvních tříd pak v září 2017 nastoupilo 36 dětí, 1 dítěti byl přiznán asistent 
pedagoga. 
 
Z 9. ročníku ve školním roce 2017/2018 vyšlo 26 žáků. Všichni byli v řádném termínu přihlášeni 
na středních školách. Po přijímacím řízení bylo přijato: 21 žáků na střední odborné školy, 5 žáků 
ke studiu ostatních učebních oborů. 
Z 5. třídy se ke studiu na osmiletém gymnáziu přihlásilo 9 žáků, 5 žáků bylo přijato. 
Z 8. tříd vycházeli 3 žáci, 2 žáci byli přijati na učební obor, jeden žák v dalším studiu nepokračuje. 
 
K zájmovému vzdělávání ve školní družině bylo zapsáno celkem 115 žáků. 
 

6. Přehled o zájmových kroužcích 
 
Ve školním roce 2017/2018 mohli žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky: 

- Povídálek – jazykové hry, 
- Turistický kroužek, 
- Vlastivědný kroužek, 
- Sportovní kroužek 2x, 
- Keramický kroužek 2x. 

 
Zájmová činnost byla organizována rovněž v rámci školní družiny, kde děti pracovaly v kroužku 
deskových her. 
 
Žáci se mohli rovněž zapojit do volnočasových aktivit organizovaných cizími subjekty ve spolupráci 
se školou: SŠK Ostrava – Ostraváček, volejbalová přípravka, ABU Junior – bojové umění, BK NH 
Ostrava - basketbalová přípravka, Házená TJ Sokol Hrabůvka – kroužek házené. 

 
7. Účast žáků školy v soutěžích 

 
  Název soutěže Účastníci školního kola Úspěchy 

1 Anglický desetiboj 3 žáci 3. třídy účast v městském kole 

2 Anglický slavík 3 žákyně 6. a 8. třídy 2. místo  

3 Dětský sportovní den žáci celé školy   

4 Florbalový turnaj 9 žáků 7. - 9. tříd postup do okres. kola 

5 Fotosoutěž "Turistika - Beskydy" 2 žákyně 7. třídy   

6 Fotosoutěž "Okouzlení přírodou" 1 žák 6. B účast v celostátním kole 

7 Hello Games 6 žáků 2. - 5. tříd 1. místo Spelling  

8 Hrajeme si s Merkurem 6 žáků 5. a 6. tříd   

9 Hravá zimní olympiáda (ŠD) 27 dětí 1. oddělení   

10 Koloběžkové závody 50 žáků 1. a 2. tříd   
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11 Konverzační soutěž v angl. jazyce 12 žáků 8. a 9. tříd   

12 Matematický klokan (4 věkové kat.) 85 žáků 4. - 5. tříd   

13 Matematická olympiáda 2 žákyně 5. A účast v okresním kole  

14 Matematická "Volgiáda" 8. žáků 5. tříd účast v obvodním kole 

15 McDonald´s Cup chlapců 11 žáků 5. - 6. tříd   

16 Mikulášská laťka ZŠ Dvorského 25 žáků 6. - 9. tříd     2. místo a 3. místo  

17 Mladý cyklista  70 žáků 5. a 7. tříd 8 žáků v obvodním kole 

18 Nejkrásnější Valentýnka 62 žáků školy   

19 Olympiáda z českého jazyka 25 žáků 9. třídy   

20 Olympiáda v anglickém jazyce 5 žáků 6. a 7. tříd 9. místo okresní kolo 

21 Netradiční letní olympiáda (ŠD) 63 dětí 1. - 4. tříd   

22 Přírodovědná soutěž (1. stupeň) 6 žáků 2. a 4. tříd   

23 Přírodovědná soutěž  10 žáků 6. a 7. tříd   

24 Přírodovědný klokan 53 žáků 8. a 9. tříd   

25 Pythagoriáda 58 žáků 5. - 8. tříd 2. místo v okr. kole  

26 Recitační soutěž žáků 1. stupně 15 žáků 1. - 5. tříd   

27 Recitační soutěž žáků 2. stupně 9 žáků 6. - 9. tříd   

28 Sběrová soutěž - jaro 2018 žáci celé školy celkem 13072 kg 

29 Sběrová soutěž - podzim 2017 žáci celé školy celkem 10582 kg 

30 Souboj čtenářů 25 žáků 6. tříd účast v celostátním on-line 
kole 

31 Soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu na 
Vánoce žáci celé školy 

  

32 Soutěž o "O čokoládovou vařečku" 3 žákyně 8. a 9. třídy   

33 
Soutěž "O nejhezčí básničku"   

6 účastníků  
v celoměstském kole 

34 Soutěž o "nej" dekoračního draka (ŠD) 61 dětí 1. - 4. tříd   

35 Soutěž ve skákání přes švihadlo (ŠD) 26 dětí 1. - 4. tříd   

36 Školní laťka  žáci 4. - 9. tříd   

37 Turnaj ve florbale 10 žáků 7. - 9. tříd obvodní kolo 

38 Výtvarná soutěž "Těšíme se na prázdniny" 
(ŠD) 

45 dětí 1. - 4. tříd   

39 Výtvarná soutěž "Vesmír" (ŠD) 38 dětí 1. - 4. tříd   

40 Výtvarná soutěž "Ilustrace k oblíbené 
knížce" (ŠD) 

22 dětí 1. - 4. tříd   

41 Výtvarná soutěž Ostrava očima dětí (13. 
roč.) 

80 žáků z naší i dalších škol   

 
 

Žáci se zapojili do 41 soutěží pořádaných vyučujícími a vychovatelkami naší školy, žákovskou 
radou a soutěží vyhlášených různými organizacemi a úřady. 
 

8. Školní projekty 
 
V rámci projektu Magistrátu města Ostravy "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava" pokračovalo na škole ve školním roce 2017/2018 působení školní psycholožky a speciální 
pedagožky. Ve spolupráci s dalšími pedagogy školy naplňovaly Plán školního poradenského 
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pracoviště. Individuální péčí i prací s třídním kolektivem pomáhaly žákům dosahovat lepší výsledky 
ve vzdělávání, byly nápomocny při řešení případných problémových situací. Nedílnou součástí 
jejich práce byla pomoc žákům, kteří jsou ohroženi neprospěchem, případně dlouhodobě 
nemocným a žákům s problémovým chováním. 
 
Na přelomu února a března 2018 se 23 žáků 7. – 9. tříd zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu, 
který se uskutečnil v Mostech u Jablunkova, Penzion U Skiareálu. V dubnu 2018 se 25 žáků 3. třídy 
zúčastnilo školy v přírodě na Morávce, Penzion U Přehrady. 
 
Magistrát města Ostravy přiznal ve školním roce 2017/2018 základní škole dotaci 40 000,- Kč na 
podporu volnočasových aktivit a přípravu 13. ročníku celoměstské soutěže Ostrava očima dětí  
a mateřské škole dotaci rovněž ve výši 40 000,- Kč na realizaci projektu „Ve školce se nenudíme“. 
 

9. Další činnosti školy v roce 2017/2018 
 
Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Adopce na dálku, proto ve školním roce 2017/2018 
pokračovala finanční podpora ukrajinského chlapce. 
 
Ve školním roce 2017/2018 v rámci environmentální výchovy proběhly podzimní a jarní sběrové 
akce, žáci jsou ve spolupráci s žákovskou radou vedeni ke třídění odpadu. 
 
Každá třída se ve školním roce zúčastnila mimoškolních akcí, které třídní učitelé plánují na začátku 
školního roku. Byla to divadelní představení, návštěva podniku OZO Ostrava, Středisko dopravní 
výchovy, Lesní škola, různá kulturní vystoupení, výchovné koncerty, návštěva ZOO Ostrava a další. 
 
V průběhu celého školního roku bylo podporováno čtenářství žáků. Žáci využívali bohatého 
knižního fondu školní knihovny. Žáci 6. ročníku se zúčastnili dalšího ročníku celostátní čtenářské 
soutěže Souboj čtenářů. Potřetí se uskutečnila Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 50 žáků 
1. a 2. ročníku. 
 
V rámci kroužku Předškoláček probíhala vzájemná spolupráce ZŠ a MŠ. V jeho rámci se děti naší 
MŠ i děti jiných mateřských škol seznámily se školním prostředím, zúčastnily se aktivit společně 
s žáky naší školy. 
 

10. Hodnocení výsledků vzdělávání 
 
10. 1. Přehled o prospěchu žáků za 2. pololetí 
 
1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo 

I. A 19 1 18 0 

I. B 19 0 19 0 

II. A 19 3 16 0 

II. B 18 8 10 0 

III.  26 4 22 0 
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IV. A 24 12 12 0 

IV. B 25 12 13 0 

V. A 24 6 18 0 

V. B 24 7 17 0 

Celkem 198 53 145 0 

 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo 

VI. A 20 15 5 0 

VI. B 18 16 2 0 

VII.  28 21 7 0 

VIII. A 18 7 10 1 

VIII. B 14 1 11 2 

IX.  26 25 1 0 

Celkem 124 85 36 3 

 
Celkový přehled 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo 

1. stupeň 198 53 145 0 

2. stupeň 124 85 36 3 

Celkem 322 138 181 3 

 
Pozn.: Údaje v těchto přehledech jsou uvedeny ke dni 31. 8. 2018. 
 
10. 2 Přehled o chování žáků 
 
Přehled chování žáků za 1. pololetí školního roku 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. st. 3. st. 

1. stupeň 197 0 33 20 1 2 0 

2. stupeň 122 9 67 22 2 5 1 

Celkem 319 9 100 42 3 7 1 

 
 
Přehled chování žáků za 2. pololetí školního roku 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. st. 3. st. 

1. stupeň 198 0 42 20 2 0 0 

2. stupeň 124 1 59 38 3 9 0 

Celkem 322 1 101 58 5 9 0 
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11. Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet omluvených 
hodin 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 18707 94,5 84 0,4 

2. stupeň 17698 142,7 114 0,9 

Celkem 36405 113 198 0,6 

 
Údaje jsou uvedeny za celý školní rok 2017/2018. 
 

12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Hodnotící zpráva školního metodika prevence za 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018 
 
Aktivity vzhledem k dětem v prvním pololetí: 
• návštěvy divadelních představení, 
• plavecký výcvik (3. ročník), 
• výuka ve Středisku dopravní výchovy, 
• výuka v Lesní škole, 
• Běh naděje, 
• podzimní sběrová akce, 
• návštěva Okresního soudu Ostrava, 
• vycházky turistického kroužku, 
• vycházky vlastivědného kroužku, 
• besedy s Policií ČR, 
• koloběžkové závody, 
• vitamínový den, 
• preventivní program HZS, 
• Renarkon – aktivity v rámci prevence, 
• Předškoláček – aktivity pro děti MŠ (Zkoumáme přírodu i člověka), 
• exkurze – Vítkovická střední průmyslová škola, 
• Školní liga v miniházené, 
• Předvánoční jarmark, 
• besedy v KMO Ostrava – Výškovice, 
• Mikulášská nadílka – organizace 9. ročníku pro celou školu a MŠ, 
• tvůrčí dílny, 
• vánoční vybíjená, 
• vánoční besídky ve třídách, 
• soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu na Vánoce, 
• Svět kolem nás – Vietnam, 
• turnaj ve florbalu, 
• matematická soutěž Volgiáda, 
• přírodovědný Klokan, 
• Olympiáda v českém jazyce, 
• třídní kola v recitaci, 



 
 
 

 

10 
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 
Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

• soutěž Řemeslo má zlaté dno, 
• matematická olympiáda. 
Aktivity vzhledem k dětem ve druhém pololetí: 

 návštěvy divadelních a filmových představení, 

 lekce plavání, 

 akce ve sportovním centrum Žirafa, 

 zimní olympijský festival u příležitosti zahájení ZOH – sportovní akce, 

 vycházky vlastivědného kroužku, 

 vycházky turistického kroužku, 

 soutěž o nejhezčí valentýnku, 

 soutěž „O čokoládovou vařečku“, 

 recitační soutěž žáků druhého stupně, 

 recitační soutěž žáků prvního stupně, 

 lyžařský výcvikový kurz, 

 Den otevřených dveří – pomoc při organizaci, 

 pomoc při zápisu do prvních tříd, 

 akce pro předškoláky – fyzikální pokusy, 

 karneval v maskách (ŠD), 

 akce pro předškoláky – společné sportování, 

 ukázkové hodiny pro předškoláky, 

 ukázkové hodiny pro veřejnost, 

 akce pro předškoláky – tvořivá dílna, 

 akce pro předškoláky – poznáváme, 

 Noc s Andersenem, 

 Velikonoční jarmark, 

 velikonoční tvůrčí dílna, 

 orientační běh pro všechny, 

 jarní sběrová akce, 

 souboj čtenářů on-line kolo, 

 aprílová akce – Škola naruby, 

 McDonald cup, 

 Den země, 

 matematický Klokan, 

 přírodovědná soutěž ke Dni Země, 

 Pythagoriáda, 

 dopravní soutěž, 

 škola v přírodě – třetí ročník, 

 školní laťka, 

 Dny zdraví, 

 BATTLEFIELD – soutěž v rámci projektu POKOS (bezpečnostně-branná soutěž), 

 Mobilní planetárium, 

 natáčení pořadu Rytmix, 

 Anglický slavík, 

 Anglický desetiboj, 

 sportovní den ke Dni dětí, 
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 pasování prvňáčků na čtenáře (KMO Ostrava - Výškovice), 

 soutěž „Hrajeme si s Merkurem“, 

 Hello Games, 

 návštěva Světa techniky Ostrava, 

 školní výlety jednotlivých tříd, 

 výtvarná soutěž Ostrava očima dětí, 

 cvičení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. 
 

Proběhly naplánované akce zaměřené na prevenci: 

 besedy v Renarkonu (druhý stupeň), 

 besedy s Městskou policí Ostrava, 

 Etický kompas (Pavučina o.p.s) – pro 8. B, 

 přednáška pro žáky 5. tříd – „Jsi on-line“, 

 přednáška pro dívky 7. a 8. tříd – „Dospívám aneb život plných změn“. 
 

Preventivní besedy MPO 1. – 9. třída 

Datum Třída Čas Název 

8. 1. 2018 2. A 1. vyučovací hodina Bezpečně ze školy domů 

8. 1. 2018 2. B 2. vyučovací hodina Bezpečně ze školy domů 

8. 1. 2018 7. 3. vyučovací hodina Nedělej si problém 

8. 1. 2018 9. 3. vyučovací hodina Zájmy chráněné trestním zákonem 

9. 1. 2018 1. A 1. vyučovací hodina Malé děti, velké nebezpečí 

9. 1. 2018 1. B 2. vyučovací hodina Malé děti, velké nebezpečí 

9. 1. 2018 8. A 3. vyučovací hodina Právní povědomí 

9. 1. 2018 8. B 3. vyučovací hodina Právní povědomí 

10. 1. 2018 4. B 1. vyučovací hodina Strážník, můj pomocník 

10. 1. 2018 5. B 2. vyučovací hodina Krizové situace v běžném životě 

10. 1. 2018 6. A 3. vyučovací hodina Nebezpečná hra (šikana) 

10. 1. 2018 6. B 3. vyučovací hodina Nebezpečná hra (šikana) 

11. 1. 2018 3. 1. vyučovací hodina Malý kriminalista 

11. 1. 2018 4. A 2. vyučovací hodina Strážník, můj pomocník 

11. 1. 2018 5. A 3. vyučovací hodina Krizové situace v běžném životě 

 

Renarkon 

Datum Třída Čas Název bloku 

3. 11. 2017 6. A 8.00-9.40 Komunikace a vztahy 

3. 11. 2017 6. B 10.00-11.40 Komunikace a vztahy 

3. 11. 2017 8. A 8.00-9.40 Co si myslím o drogách 

3. 11. 2017 8. B 10.00-11.40 Co si myslím o drogách 

1. 12. 2017 7. 8.00-9.40 Šikana 

1. 12. 2017 9. 10.00-11.40 Sexualita 

 
Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo zapojení do projektu „Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava“. V rámci tohoto projektu vzniklo ve škole školské poradenské 
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pracoviště. Žáci i rodiče měli možnost ve vyhrazeném čase konzultovat své problémy se školní 
psycholožkou. Ta také docházela dle potřeby do tříd, prováděla diagnostiku, vedla individuální 
pohovory se žáky i zákonnými zástupci, případně učiteli. Školní metodik prevence při řešení velmi 
úzce spolupracoval s výchovnou poradkyní a za účasti ředitele školy probíhaly i výchovné komise. 
 
V 9. třídě a ve třídě 8. B byl ve spolupráci se školním psychologem vypracován dotazník „Terč kázně 
třídy“. Cílem bylo zjistit kolektivní kázeň v jednotlivých předmětech z pozice dětí ve třídě. Slouží 
k orientaci, nakolik třída vyrušuje u různých pedagogů. Obě třídy byly v některých předmětech 
více rušivé, s žáky byly rozebírány důvody se snahou najít optimální východisko. 
 
Školní metodik prevence se zúčastnil 5. 3. 2018 a 11. 6. 2018 schůzky školních metodiků prevence 
na PPP v Ostravě – Porubě. 
 
Ve škole bylo řešeno v prvním pololetí: 

 agrese a nevhodné chování (6. A), 

 nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu (7.), 

 agrese, nevhodné chování, špatná pracovní morálka, sestaven individuální výchovný plán 
(6. A), 

 agrese, nevhodné chování, špatná pracovní morálka (6. A), 

 podvodné jednání (4. A), 

 nevhodné chování k vyučující (7.), 

 nevhodné chování, vyrušování, špatná pracovní morálka (8. B), 

 nevhodné chování ke spolužákovi (6. A), 

 hygienické znečišťování záchodů (8. A), 

 nevhodné chování, špatná pracovní morálka (6. B), 

 pozdní příchody do školy, nevhodné chování ke spolužákovi (6. B), 

 nedovolené focení spolužačky a další rozesílání fotky (8. B), 

 použití zapalovače na školních záchodech (6. B), 

 urážení spolužáků (8. A, 8. B), 

 nevhodné poznámky, posměch (8. A), 

 sebepoškozování (8. A), 

 nevhodné chování, špatná pracovní morálka (6. B), 

 ničení školního majetku (6. B), 

 nevhodné chování k vyučující (8. B), 

 nevhodné chování k vyučující (7.). 
 
Ve škole bylo řešeno ve druhém pololetí: 

 jednání se zák. zástupcem – prospěch, chování, přihláška na SŠ (8. B), 

 jednání se zák. zástupcem – sebepoškozování, docházka do školy (8. A), 

 jednání se zák. zástupcem – dlouhodobá omluvená absence, docházka do školy (6. A), 

 podvody se známkami (6. A), 

 nevhodné chování mezi spolužáky (6. A), 

 rvačka (6. B), 

 jednání se zák. zástupcem – opakované nevhodné chování k vyučujícím (7.), 

 jednání se zák. zástupcem – krádež (2. B), 

 nevhodné chování mezi spolužáky (1. B), 
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 sestavení individuálního výchovného plánu/zák. zástupce + žák (6. B), 

 vyrušování v hodinách, nevhodné chování (6. A), 

 vyrušování v hodinách, nevhodné chování (6. A), 

 vyrušování v hodinách, nevhodné chování (6. A), 

 ničení (rozbité dveře) školního majetku (9.), 

 sebepoškozování (6. B), 

 jednání se zák. zástupcem – kontrola individuálního výchovného plánu, spolupráce 
se SVP Koblov (6. A), 

 jednání se zák. zástupcem – kontrola individuálního výchovného plánu (6. B), 

 přinesení zbraně do školy (6. A) - jednání s žáky/zák. zástupci + předávací protokol, 

 dlouhodobá omluvená absence (6. A), 

 jednání s OSPOD – kurátorka žáka (8. B), 

 jednání se zák. zástupcem – kontrola individuálního výchovného plánu (6. B), 

 jednání se zák. zástupcem + žák – obecné ohrožení, použití zakázané látky v prostorách 
školy (6. B), 

 jednání se zák. zástupcem – špatná pracovní chování, nevhodné chování (8. B), 

 jednání se zák. zástupcem – kontrola individuálního výchovného plánu (6. B), 

 jednání se zák. zástupcem – špatná pracovní chování, problémy ve třídě (4. A), 

 nevhodné chování k vyučujícím (6. A), 

 jednání se zák. zástupcem – nevhodné chování k vyučujícím (6. A), 

 jednání se zák. zástupcem – nevhodné chování k vyučujícím, incident s policií (6. A), 

 jednání se zák. zástupcem – agresivní chování, jednání s policií (6. A), 

 nevhodné vztahy ve třídě (4. B), 

 vztahy ve třídě (1. B), 

 jednání se zák. zástupcem – kontrola individuálního výchovného plánu (6. B), 

 sebepoškozování, absence, omlouvání (6. A), 

 kouření elektronické cigarety v prostorách školy (9.), 

 rodinná situace, rozbor chování ve škole (8. B), 

 kouření elektronické cigarety v prostorách školy (8. B), 

 ublížení spolužačce (6. B), 

 prošetření údajné šikany – nahlášení z „Nenech to být“ (9.). 
 
Neomluvená absence byla na 1. a 2. stupni. V prvním pololetí se jednalo o 134 hodin, na kterých 
se podílelo 5 žáků prvního stupně a 7 žáků druhého stupně. Sníženou známku z chování dostalo 
celkem 8 žáků. Snížené známky z chování byly uděleny na prvním i druhém stupni. Na prvním 
stupni mají 2 žáci dvojku z chování, na druhém stupni má 1 žák trojku z chování a 5 žáků dvojku 
z chování. Ve druhém pololetí školního roku bylo 73 neomluvených hodin, na kterých se podílel 
1 žák 1. stupně a 13 žáků 2. stupně. Snížené známky z chování byly uděleny na druhém stupni. 
Celkem 9 žáků mělo dvojku z chování. 
 
Aktivity vzhledem k rodičům: 

 konzultace pro rodiče, 

 předvánoční jarmark, 

 tvůrčí dílny, 

 Velikonoční jarmark. 
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Aktivity vzhledem k pedagogům: 

- společné konzultace - zápisy jsou vedeny u výchovného poradce a školního metodika 
prevence. 

 
Spolupráce s odbornými institucemi: 

- PPP, Renarkon, Faust, CNN, Odbor sociální ochrany dětí a mládeže, Policie ČR, Městská 
policie Ostrava, oblastní metodik prevence, Krizové centrum atd. 

 

13. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolní činnosti 
 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhlo ve škole šetření České školní inspekce. V uvedeném 
školním roce proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola zřizovatele školy, která proběhla v lednu 
2018 a které neshledala žádné nedostatky. 
 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Transfer na přímé náklady na vzdělávání - KÚ 

transfer ÚZ 33 353 pro kalendářní rok 2017 = 17943613,- Kč 
transfer ÚZ 33 052 pro kalendářní rok 2017 = 380475,- Kč 
transfer ÚZ 33 073 pro kalendářní rok 2017 = 96628,- Kč 

transfer ÚZ 33 353 pro kalendářní rok 2018 = 20421641,- Kč 

 
  9-12/2017  1-8/2018  9/2017-8/2018 

    

učební pomůcky 65517,94 1250,00 66767,94 

učební pomůcky - reedukace 0,00 3800,00 3800,00 

učební pomůcky -podpůrná opatření 25000,00 19059,00 44059,00 

učebnice 0,00 252,00 252,00 

učební pomůcky-1.ročník 26682,00 6600,00 33282,00 

knihy 1921,46 0,00 1921,46 

cestovní náklady 1203,00 7836,00 9039,00 

výukové programy 11930,00 0,00 11930,00 

mzdové náklady 4783205,00 9991133,00 14774338,00 

odvody SP+ZP 1615086,00 3348633,00 4963719,00 

pojištění odpovědnosti 13766,00 46357,00 60123,00 

odvod do FKSP  95145,10 197773,72 292918,82 

DVPP 1590,00 4960,00 6550,00 

mzdové náklady na stravování 
zaměstnanců 23886,00 33732,00 57618,00 

pracovní oděvy 1127,00 832,00 1959,00 

vstupní a preventivní prohlídky 5471,00 4200,00 9671,00 

DDHM-UP ostatní 26832,00 14454,00 41286,00 

DDHM-UP informační technika 963,00 15109,00 16072,00 

NÁKLADY CELKEM 6699325,50 13695980,72 20395306,22 
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Transfer na provoz pro kalendářní rok 2017 = 2806135,- Kč 

Transfer na provoz pro kalendářní rok 2018 = 2892501,- Kč   
 
Náklady na provoz   9-12/2017  1-8/2018  9/2017-8/2018 

    

potraviny 132943,54 247096,46 380040,00 

tiskoviny 4666,54 16587,00 21253,54 

ODDHM 86132,34 3159,00 89291,34 

vybavení lékárniček 1090,00 1401,00 2491,00 

provozní materiál  66296,20 118332,77 184628,97 

čistící prostředky a materiál 5276,25 62664,98 67941,23 

vodné, stočné 39161,00 51456,00 90617,00 

teplo 456967,13 644564,60 1101531,73 

plyn 1719,00 2495,68 4214,68 

elektrické energie 118173,79 194225,87 312399,66 

opravy a udržování 144275,45 85315,00 229590,45 

cestovní náklady 15880,00 24187,00 40067,00 

poštovné 1404,00 2559,00 3963,00 

telekomunikace a internet 14305,84 23814,20 38120,04 

služby v oblasti IT 35869,37 221506,90 257376,27 

zpracování mezd 35999,00 52576,00 88575,00 

ostatní 57922,99 177727,88 235650,87 

nájemné za nebytové prostory 20400,00 11600,00 32000,00 

bankovní poplatky 9708,50 18144,50 27853,00 

plavecký výcvik 21840,00 38797,00 60637,00 

věcné náklady stravování zaměst. 17251,00 24362,00 41613,00 

školení a semináře jiné než DVPP 10191,00 2380,00 12571,00 

ochranné pomůcky a pracovní oděvy 0,00 154,00 154,00 

správní poplatky 390,00 0,00 390,00 

spoluúčast na pojištění majetku a 
osob 2000,00 2000,00 4000,00 

odpisy  75578,40 144112,80 219691,20 

opravné položky k pohledávkám 227,00 465,40 692,40 

DDHM 96950,90 218622,59 315573,49 

NÁKLADY CELKEM 1472619,24 2390307,63 3862926,87 

    

Ostatní výnosy - provoz       

tržby za stravné  144257,00 256195,00 400452,00 

platby za MŠ 68130,00 126045,00 194175,00 

platby za ŠD 71360,00 102400,00 173760,00 

čerpání fondů  115617,54 432538,40 548155,94 

ostatní výnosy z činnosti-náhrady 
škod a jiné výnosy 1,00 2680,00 2681,00 

úroky na bankovních účtech 77,15 122,68 199,83 

dotace na plavecký kurz žáků 23625,00 41160,00 64785,00 

CELKEM 423067,69 961141,08 1384208,77 
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VHČ    

   9-12/2017  1-8/2018  9/2017-8/2018 

náklady z VHČ       

materiál pro VHČ 7221,00 11220,00 18441,00 

vodné, stočné 200,00 310,00 510,00 

teplo 1601,55 2318,84 3920,39 

elektrické energie 8144,01 2051,73 10195,74 

náklady na prodané zboží 32985,71 16033,00 49018,71 

mzdové náklady 6784,00 12164,00 18948,00 

CELKEM 56936,27 44097,57 101033,84 

výnosy z VHČ       

keramický kroužek 11280,00 16820,00 28100,00 

pronájem prostor 34992,00 28915,00 63907,00 

obchod 36831,00 21694,00 58525,00 

CELKEM 83103,00 67429,00 150532,00 

    
    
    
    

    
    
    

 


