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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZŠ OSTRAVA – PORUBA,UKRAJINSKÁ 1533 
za školní rok 2005/2006 

 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 
 

a)    Název organizace:    Základní škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 1533, 
                                               příspěvková organizace  
       Sídlo organizace:      Ukrajinská 1533, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 
       Právní forma:            příspěvková organizace s přiznáním právní subjektivity 
       IČO:                          6462789  
       IZO:                          102520330 
           Telefon, fax:               596 965 640 
           e-mail:                         zs@zsukrajinska.cz 
           internetová adresa:      www.zsukrajinska.cz 
 
b)    Zřizovatel:                Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba 
                                         Klimkovická 55, Ostrava – Poruba 
 
c)     Ředitel školy:           Mgr. Petr Neshoda 
                                            L. Podéště 1871/8, Ostrava – Poruba 
 

             d)      Škola zahrnuje  1. a 2. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. 
 

e)       Datum zařazení do sítě škol:  13.3.1996, změna k 1.7.1999 
  

 f)  Cílová kapacita a současný stav: 
   Základní škola: 
   Cílová kapacita:  690 žáků 
   Využitelná kapacita:   600 žáků 

Se souhlasem zřizovatele byly tři učebny vyčleněny pro umístění archivu                         
ÚMOb Poruba  a byly trvale stavebně odděleny od školy. 

    Současný stav:     314 žáků 
 

Školní družina: 
Cílová kapacita:   100 žáků 
Současný stav:        64 žáků 

 
Školní jídelna: 
Cílová kapacita:   700 jídel 
Současný stav:     390 jídel 
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g) Statistické údaje 
Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 

učitele 
     a    b         a    b    a    b    a    b 
17 15   340 314 20 x      20,9 14,81 14,48 
16 w 14 w 335 w 309 w 20,94 w 22,07 w 15,99 w   14,53 w 
 
w     Tyto údaje jsou bez žáků  a učitelů specializované třídy  
 
a =  údaj se vztahuje k 30.6. 2005 
b =  údaj se vztahuje k 30.6. 2006 
 
 
h) Činnost sdružení: 
 Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.  Výbor SRPŠ se scházel 1 x měsíčně,   projednával 
hospodaření,  informace pro rodiče, akce školy.  
K 1.9.2005 zahájila svou činnost  školská rada. V loňském školním roce se sešla 3 x  , jednala 
v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.). Zejména  schvalovala vnitřní řád školy, výroční 
zprávu za rok 2004/2005, návrh rozpočtu na rok  2006, schválila  rozbory hospodaření za rok 2005, 
dále se vyjadřovala k budoucnosti naší školy v souvislosti s záměrem našeho zřizovatele. Školská 
rada  pracuje v tomto složení – zástupci obce Hegerová Naděžda, Marek Vladimír, Zapletalová 
Radana, zástupci rodičů – Bílková Lenka, Jadviščáková Jitka, Curylo Lukáš, zástupci školy – 
Zdeňka Kvěťáková, Yvonne Lovászová, Bohuslav Žák (předseda školské redy). 
 
i) Údaje týkající se záměrů školy, její orientace: 

 Škola nemá specifické zaměření. Snažíme se nabídnout žákům široký výběr volitelných      
předmětů, aby byly uspokojeny jejich individuální zájmy. Jako druhý cizí jazyk byla zařazena 
v 7., 8. a 9. ročníku ruština,  Literární seminář, Cvičení z češtiny a matematiky,  Kulturu bydlení 
a odívání a Pohybové  a sportovní aktivity. Již šestým rokem jsme v 8. ročníku vyučovali 
předmět Volba povolání.  Letos jsme rozšířili  jednu z počítačových učeben  na 20, které jsou 
připojeny k internetu. Tato učebna je hojně využívána jak přímo ve vyučování, tak v rámci práce 
zájmových kroužků informatiky, které  letos na škole pracovaly. 

 
Dlouhodobě se věnujeme péči o handicapovanou mládež .V letošním školním roce navštěvovaly 
naši školu dvě žákyně s DMO – levostrannou hemiparézou, 1 žák s diagnózou arthrogrypposis 
multiplax congentia, 1 žák s DMO upoutaný na invalidní vozík, 1 žák se spinální svalovou atrofií 
rovněž upoutaný na invalidní vozík a 1 žák s Aspergerovým syndromem.U posledně 
jmenovaného žáka realizujeme od února 2002  se souhlasem odboru školství KÚ 
Moravskoslezského kraje kombinovanou výuku ( 10 hodin týdně individuální výuky a 10 hodin 
výuky spolu se třídou ). 
 
V letošním škol. roce jsme zřídili speciální první třídu  zaměřenou na žáky s lékařskou diagnózou 
autismus 

 
j) Vybavení školy: 

Naše škola se nachází v rozlehlém komplexu budov (pavilonů) propojených koridorem. 
Skládá se z pavilonu A,B,C,S , školní družiny,tělocvičny a velké oplocené zahrady se školním 
hřištěm. 
Na pavilonech A,B,C se nachází 21 kmenových učeben 1. i 2.stupně.(ve volných učebnách se 
nachází velká žákovská knihovna,odborná učebna výtvarné výchovy a odpočinkové koutky).  
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Na pavilónu S se nachází vedení školy, kanceláře, učitelská knihovna a také 8 odborných 
učeben.(chemicko-fyzikální,jazyková,cvičná kuchyň,nová multimediální učebna s interaktivní 
tabulí, velká počítačová učebna s připojením na internet,malá učebna počítačů a dvě učebny 
školních dílen). 
V samostatném pavilonu se nachází školní kuchyň , školní jídelna s kapacitou 500 jídel a také 
školní družina s pěti útulnými učebnami.  
Škola i družina má nejen bezbariérový přístup, ale máme i  zařízení (schodolezy), které umožňují 
vozíčkářům bezproblémový pohyb mezi poschodími. 
Škola má světlé, čisté a estetické prostory, má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v 
souladu s normami),nové osvětlení a pěkný nábytek.Třídy na 1.stupni jsou všechny vybaveny 
novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. 
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, sportovní areál s fotbalovým 
hřištěm, běžeckou dráhou s doskočištěm, volejbalovým kurtem a betonovým hřištěm.  
Všichni vyučující mají své kabinety, schází se ve sborovně vybavené počítačem, který je 
připojen na internet, používají tiskárnu i kopírku . 
Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. 
Velkou pozornost věnujeme integraci tělesně postižených žáků, žáků s lékařskou diagnózou 
autismus a  žáků se specifickými poruchami učení a chování. 

 
k) Vybavení investicemi: 

V letošním školním roce byly dokončeny  na naší škole dvě   závěrečné etapy  generální opravy         
elektrorozvodů včetně rozhlasů, bezpečnostního systému, domácích telefonů a internetové sítě.   
Následně proběhlo malování  celé školy včetně jídelny a školní družiny. 

 
 
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ: 
 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
ZŠ  ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ 
 
 
3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY (červen/2006): 
 
V letošním školním roce pracovalo na naší škole 23 učitelů ( z toho 3 na částečný úvazek ), 1 asistent 
pedagoga  a 3 vychovatelky školní družiny ( z toho 2 na částečný úvazek ). Přepočtený počet učitelů 
činí 21,681  a vychovatelek 2,304. V tomto počtu je zahrnuta p. učitelka individuální výuky žáka 
s autismem-Aspergerovým syndromem – úvazek 0,409. 
 
Aprobační složení je následující: 
 
JČ – D                          1 x 
JČ – JR                        1 x 
JČ – Vv                        1 x 
JR – JA                        1 x        
M – Vv                         1 x 
M – Ch                          1 x  
M – Tv                          1 x  
M – Fy                          1 x 
Př  -  Z                          1 x 
Př – pozemky               1 x 
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TV – tech. výchova  1 x 
Nš – Vv                        1 x 
Nš  - Tv                        1 x 
Nš                                           8 x 
NŠ – Př   1 x 
speciální pedagogika     1 x 
 
 
Školní družina: 
SPgŠ                            2 x      
SŠ – DPS   1 x 
 
Asistent pedagoga: 
SŠ    1 x 
 
Rodičovská dovolená:            1 učitelka  
 
 
 
 
Kvalifikace pedagogických pracovníků:  ( učitelé + vychovatelky +  asistent pedagoga)  
 
VŠ      21                VŠ – bakalář.  1                                      SŠ     5 
 
 
Délka praxe:  ( učitelé + vychovatelky )       
 

0   -   5  let          2 x 
6 - 10    let           3 x 

11 -  15  let          5 x 
16 -  20  let          5 x 
21   -  25  let          1 x 
26   -  30  let          2 x   
31   -   35  let          4 x 
nad 35 let                 5 x 
 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 
 
Referent IV  1 x 
Referent IV – ved.ŠJ  1 x 
Referent V   1 x      
Školník – údržbář     1 x 
Uklízečka                  4 x   
Hlavní kuchařka        1 x 
Kuchařka                   1 x  
Zaučená kuchařka      4 x  
Pracovnice provozu    1 x   
 
Absolventi, kteří nastoupili na školu: 
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      Tento školní rok       Minulý školní rok 
 Počet      Aprobace  Počet       Aprobace 
     0            0 0         0 
     
 
Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 
 
           Tento školní rok          Minulý školní rok 
    Nastoupili 0                        2,364 
    Odešli na jinou školu         mimo školství na jinou školu        mimo školství 
 1 3,6 0,364  0 
 
 
Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků: 
     Tento školní rok     Minulý školní rok 
Důchodový věk 2                  1 
Důchodci 1                  1  
Nekvalifikovaní 0                  0 
 
Údaje v tabulce se týkají pedagogických pracovníků. 
 
 
 
 
4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ: 
     Ve školním roce 2005/2006 končilo povinnou školní docházku 53 žáků 9.ročníku . 
 
Umístění žáků 8. a 9.tříd: 
Gymnázia:                                                      6 žáků 
Obchodní akademie:                                      3 žáci 
Střední průmyslové školy:                             5 žáků 
Střední zemědělská škola:   1 žák 
Střední zdravotnická škola   2 žáci 
Střední školy a Střední odborné školy          12 žáků 
Tříleté učební obory                                      24žáků   
 
Na osmiletá gymnázia byli přijati 3 žáci, 1 žák na konzervatoř a 6  žáků bylo přijato  na šestiletá 
gymnázia. 
 
 
5. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE: 
Zápis do 1.tříd pro školní rok 2005/2006: 
 
Poprvé u zápisu:        19 
Příchozí  po odkladu:         9 
Celkem příchozí:    28 
Přestup z jiné  školy      3 – z toho 2 poprvé u zápisu, 1 propadl 
Z toho vystaveny -  odklady:     3 
                            - přestupy na jinou školu     1 
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6.   VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: 
 
Ročník 

počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo neklasifikováni 
 

A B A B A B A B A B 
1.   
2.           
3. 
4. 
5. 

31 
37 
35 
36 
31 

25 
31 
37 
32 
37 

30 
35 
30 
20 
18 

25 
29 
28 
14 
15 

0 
2 
5 

16 
12 

0 
2 
9 

18 
21 

1 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 

 
celkem 
1. st. 

170 162 133 111 35 50 2 1 0 0 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

33 
39 
56 
42 

24 
33 
42 
53 

20 
12 
11 
7 

12 
11 
10 
7 

13 
27 
44 
35 

12 
21 
31 
46 

0 
0 
1 
0 

0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

celkem 
2. st. 

170 152 50 40 119 110 1 2 0 0 

celkem  
za oba  
stupně 

340 314 183 151 154 160 
 

3 3 0 0 

A školní rok 2004/2005 
B školní rok 2005/2006 
 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
Tento školní rok         24 Minulý školní rok         40 
Počet žáků  314 o za školu   0,08 počet žáků       340    o za školu 0,12 

 
Snížený stupeň z chování 
stupeň chování tento školní rok minulý školní rok 

Počet Procento počet  Procento 
2 5 1,59 8 2,35 
3 1 0,32 0 0 

 
 
 
 
Speciální a specializované třídy 
Ročník Druh Počet žáků 
    1.              Specializovaná třída pro žáky s lékařskou  diagnózou 

autismus                       
          5 – z toho  
3 žáci 2 ročníku, 
2 žáci 3 ročníku 

 
 
Učební plán žáka 1.stupně 
Tabulka viz organizace – příloha č.1/ 
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Učební plán žáka 2.stupně 
Tabulka viz organizace – příloha č.2/  
 
Praktické činnosti 
Předmět praktické činnosti se na naší škole v letošním školním roce vyučoval v 1. až 5.ročníku a 
nadále v 6.-9.roč. v rozsahu jedné hodiny týdně ( na 2.stupni ve skupinách Informatika , Pěstitelské 
práce,  Domácnost  a Dílny). 

                                                                                                                             
Volitelné předměty 
Název Ročník 
Kultura bydlení  a odívání                                       
Literární seminář   
Volba povolání  
Pohybové a sportovní aktivity 
Jazyk ruský 
 
 
Informatika 
 
Seminář ze společenskovědních předmětů 
 
 

                9. .A, B – 1 skupina                                 
                9. – 2 skupiny 
                8. – 1 skupina  
                9. – 2 skupiny 
                7. – 1 skupina 
                8. – 1 skupina 
                9. – 1 skupina 
                9. -  1 skupina 
                7. – 1 skupina 
                8. – 1 skupina  
                7. – 1 skupina 7. – 1 skupina 

  
 
Nepovinné předměty 
Název Ročník 
Informatika                  4. – 2 skupiny             
 
V uvedeném přehledu nejsou uvedeny skupiny reedukační péče o integrované žáky se SVPU. 
 
Aprobovanost výuky 
1. stupeň 
Ročník počet hodin odučených 

hodin  aprobovaně 
tj. % počet hodin 

odučených 
neaporobovaně 

tj. % 

        1. 20 100 0 0 
        2.  42 66 22 34 
        3.  46 100 0 0 
        4. 32 91 3 9 
        5.               50 100 0 0 
Celkem 190 88 25 12 
 
2. stupeň 
Předmět počet hodin odučených 

aprobovaně 
      % počet hodin 

odučených  neaprob. 
        % 

český jazyk 31 100 0 0 
cizí jazyk 15 56 12 44 



 9

matematika 30 100 0 0 
přírodopis 13 100 0 0 
Zeměpis 13 100 0 0 
Dějepis 14 100 0 0 
Občanská vých. 0 0 7 100 
rodinná vých. 0 0 7 100 
Fyzika 14 100 0 0 
Chemie 8 100 0 0 
hudební výchova 0 0 7 100 
výtvarná vých. 10 100 0 0 
tělesná výchova 14 100 0 0 
pracovní činnosti    4 44 5 56 
Volitelné 
předměty 

13 81 3 19 

nepovinné 
předměty 

0 0 2 100 

Celkem 179 76 43 24 
V tabulkách nejsou zahrnuty hodiny  reedukační péče 
 
 
a) Výsledky vzdělávací činnosti: 

 
   V letošním školním roce prospělo nebo prospělo s vyznamenáním  99 %  všech žáků. 
Se samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 28 žáků, což činí  9 % všech žáků. 
 
Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících: 
 
 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006  
1. ročník 1,10 1,06 1,10 1,08 1,03  
2. ročník 1,32 1,17 1,09 1,11 1,11  
3. ročník 1,32 1,33 1,28 1,21 1,26  
4. ročník 1,47 1,38 1,46 1,53 1,60  
5. ročník 1,57 1,61 1,56 1,62 1,69  
6. ročník 1,89 1,78 1,64 1,48 1,66  
7. ročník 1,51 1,91 1,82 1,70 1,77  
8. ročník 1,74 1,78 1,90 1,99 1,91  
9. ročník 2,06 2,13 1,82 1,95 2,14  
 

 
b) péče o handicapované žáky 
Počet ZPŽ ( individuálně integrovaných )  ke dni 30.6. 2006:                 54 žáků 
Specializované třídy :            1                  3 žáci 2. ročníku, 2 žáci 3. ročníku 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:  0 
Počet žáků s kombinovanou výukou ( 10 hodin týdně individuální výuky a 10 hodin výuky                    
                                                              se třídou ) :    1 
 
Od školního roku 2004/2005 začala na naší škole pracovat specializovaná třída pro děti s dg. 
autismus. Třídu navštěvuje 5 chlapců (z toho 3 žáci druhého a 2 žáci třetího ročníku). Všichni žáci 
jsou vyučováni podle programu Základní škola s přihlédnutím k jejich  specifickým potřebám. 
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V hodinách je  uplatňován individuální přístup, zároveň je  (v rámci možností) snaha o co největší 
integraci mezi ostatní vrstevníky. Třída, kolektiv i možnosti školy plně uspokojují nynější specifické  
potřeby těchto dětí a připravují je na možné budoucí začlenění do běžné třídy.  
 
 
c)  řešení výchovných problémů 
Ve školním roce 2005/2006  se činnost na úseku výchovného poradenství zaměřovala na následující 
oblasti: 

- oblast  problémových žáků, tj. žáků s SVPU nebo žáků s poruchou 
chování 

- oblast poradenství  při profesionální orientaci 
- oblast práce s žáky s aspergerovým syndromem 
 

Nadále se udržoval kontakt se speciálními pedagogy a psychology z Pedagogicko psychologické 
poradny v Porubě. 
 Během roku se vyhrotily problémy sociálně patologické, které byly řešeny ve spolupráci se 
sociálními kurátory, psychology a dětskými psychiatry. Pokračovali  jsme ve spolupráci  s Centrem 
včasné intervence. Výchovné poradkyně  se zúčastnily mezinárodního semináře, zaměřeného na 
oblast prevence.  
 Výchovná komise se ve školním roce 2005/2006 sešla 24 krát. Ve většině případů je příčinou  
patologického chování žáků nedůsledné výchovné působení ze strany rodiny, nepodnětné domácí 
prostředí a absence citové výchovy. 
 V oblasti profesionální orientace výchovná poradkyně spolupracovala s Informačním a 
poradenským střediskem pro volbu povolání v Ostravě. Žáci 9. ročníků se zúčastnili akce  na 
středisku, kde měli možnost získat množství inspirativních informací. Výchovná poradkyně se 
v konzultačních hodinách individuálně věnovala žákům a jejich rodičům a pomohla jim s výběrem 
vhodného studijního či učebního oboru.  Přestože nebyli v prvním kole všichni žáci umístěni, škola 
vyšla vstříc vydáním nových přihlášek, vyplněním a ověřením.  

 
 
d) Hodnocení plnění programu prevence sociálně patologických jevů : 
 Program byl sestaven na základě směrnic MŠMT a byl zaměřen především na vytváření 
podmínek pro vhodné využití volného času dětí, rozšiřování spolupráce s rodiči v oblasti zdravého 
životního stylu dětí a na  sledování situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. 
Do plnění programu byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy: 
Vyučující  I. Stupně se věnovali prevenci průběžně v hodinách prvouky (např. učivo o zdravém 
životním stylu a co ho ohrožuje), případně někteří i v hodinách češtiny nebo v třídnických hodinách. 
Na škole v přírodě uspořádali pro děti besedu o škodlivosti kouření. 1. a 2. třídy se účastnily besedy 
s městskou policií o drogách a kriminalitě dětí. 
Na II. Stupni se touto problematikou zabývají žáci v hodinách rodinné a občanské výchovy, které od 
ledna 2006 vyučovala po p. uč. Oravovi p. uč. Matúšová. Zajistila pro 6.,7. a 8. třídy besedu  
okresního metodika prevence , Bc. Tomáše Veličky z PPP v Porubě. Žáci 9. tříd shlédli program o 
drogách na videu a letos jim byl promítán i film Perníková věž. 7. třídy navštívily zajímavý pořad 
pražských preventistů „Jsem cvok, mám vypatlanej mozek“, jehož aktéry se stávali i diváci, a proto 
měl velký úspěch. 
Všude tam, kde to učivo umožňuje, se učitelé věnovali prevenci, např.: 

• Chemie – žáci se seznamují s některými drogami a jejich účinky, např. kapitola Chemie 
chrání a ohrožuje. 

• Jazyk český – drogová problematika zpracovaná postupem výkladovým, ale i úvahovým. 
• Literatura – mimočítanková četba R. John – Memento. 
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• Zeměpis – asijské a latinskoamerické země. 
• Přírodopis – rostliny, houby atd. 

 
Ve výuce jsou užívány i instruktážní videoprogramy, v učitelské knihovně je dostatek odborné 

literatury pro učitele. Odebíráme časopis Závislost a my (odborný časopis pro sociálně patologické 
jevy).  

Aktivní byli také naši žáci, neboť jim na škole vytváříme vhodné podmínky pro využití 
volného času. 
 
Aktivity pro žáky: 
Pracovalo 17 kroužků: 3 kroužky angličtiny, 2 pohybově sportovní aktivity, 2 rukodělné, 3 
florbalové, výtvarný, fotbalový, kroužek aerobicu, tanec a zpěv, 2 kroužky informatiky a T-ball (ten 
pracuje v rámci družiny), celkem mají 210 členů. 
V letošním školním roce děti obsadily v již tradičních i v nových sportovních soutěžích řadu 
předních míst, také ve vědomostních soutěžích a olympiádách byly velice úspěšné. Máme z toho 
radost, dobré výsledky jsou  pro všechny nesmírně motivující. Pro žáky i rodiče jsou stanoveny 
konzultační hodiny výchovných poradců a školního metodika prevence, problémy se řešily i na 
třídních schůzkách a konzultacích s třídními učiteli. Děti mohly využít také schránku důvěry, která je 
jim přístupná ve vestibulu školy. 
 Závažnější problémy v chování nebo náznaky šikany byly řešeny s žáky především 9. ročníku 
a s jejich rodiči, případně i sociálními pracovnicemi (M. Kotala, L. Rýc-Bednář, J. Gombár aj.). 
Problém v 5. třídě  nám pomáhal řešit p. Seidler z Centra včasné prevence.  
 Velkým problémem pro nás stále zůstává kouření v okolí školy. Přestože byli o chování 
svých dětí informováni jejich rodiče a bylo nahlášeno na policii, že v trafice jsou stále prodávány 
cigarety dětem, situace se nelepší. 
 Obvinění jedné matky, že na škole jsou rozdávány drogy, bylo prošetřeno policií a neukázalo 
se, že by se zakládalo na pravdě. Ani dotazník, který byl určen pro žáky II. Stupně, nepotvrdil šíření 
drog po škole. Protože je paní učitelka v této funkci nováčkem, absolvovala tři školení česko-
polského projektu „Profilaktyka po obuch stronach Olzy“, dva semináře v polské Wisle, těch se 
zúčastnily postupně i výchovná poradkyně p. Lovászová a p. Ožanová, jeden se konal v Ostravě. 
 Jednou se metodička  školila na schůzce metodiků prevence. Program prevence sociálně 
patologických jevů, bylo plněn průběžné po celý školní rok. Na pedagogických radách a provozních 
poradách byla tomuto věnována patřičná pozornost 
 
 
e) činnost metodických sdružení a předmětových komisí 
   Na škole pracují 2 metodická sdružení a 10 předmětových komisí.Všechny tyto metodické orgány 
se scházejí dle potřeby zhruba 4 x do roka a řeší zejména otázky používaných učebnic, vypracování a 
kontroly tématických plánů, sjednocení klasifikace, zapojení do soutěží, výběr a hodnocení 
kulturních akcí a zabezpečují výměnu zkušeností a  poznatků  nově získaných na akcích DVPP. 
Předmětové komise češtiny a matematiky připravily a vyhodnotily vstupní prověrky z hlavních 
předmětů. Příslušná MS a PK se také věnovaly rozboru výsledků srovnávacích prověrek SCIO . 
Všechny MS a PK se zabývaly i vyhodnocením současného stavu výchovně vzdělávací činnosti a 
situace ve škole a připravovaly návrhy na zlepšení práce v dalších letech. 
 
f) činnost školní družiny 
 V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 64 dětí, které byly rozděleny do 3 
smíšených oddělení. Do III. oddělení byl zařazen autistický žák, který se zapojoval do všech 
činností, ochotně spolupracoval a v kolektivu byl velmi oblíbený. 
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S pracovní aktivitou  byly  vychovatelky spokojeny, což se nedá říci o kázni. Řešily více drobných 
přestupků (opakované neuposlechnutí, napomenutí vychovatelky, prostořekost a nesportovní  
chování) a v jednom případě bylo třeba pozvat rodiče k výchovné komisi. 
Náplň práce školní družiny je založena na činnostech, které vyplývají především ze zájmů dětí, 
k čemuž  vychovatelky přihlížely  při tvorbě vlastních tématických plánů.  
Umožňovaly dětem, aby mohly přecházet za svými kamarády a za oblíbenou činností i do  ostatních 
oddělení, aby si zahrály hry na počítači nebo vyzvaly spolužáka ke stolní hře, či si zasoutěžily na  
autodráze. 
Díky tomu se děti více  zapojovaly do činností, aktivně komunikovaly a spolupracovaly. Každý 
měsíc byla pro děti připravena celodružinová soutěž, která dávala příležitost všem dětem v něčem 
vyniknout. 
Největší ohlas mělo těchto 5 akcí: 

1. Karneval 
2. Soutěž „Kouzelný svět Harryho Pottera“ 
3. Sportovní soutěž smíšených družstev 
4. Dopravní soutěž „Děti, pozor, červená“ 
5. Kadeřnická soutěž  „Účes roku 2006“ 

 
Také v letošním školním roce byla výborná spolupráce mezi naší školní družinou a knihovnou při 
CVČ. 2 x měsíčně mohla skupinka 15 dětí pracovat v tzv. dílnách  s netradičními materiály a učit se 
novým výtvarným technikám. 
 
Ke zpestření činnosti přispěli i vedoucí turistického oddílu Poruba, kteří pro děti připravili 3 zábavná 
odpoledne. 
Další zájmové vyžití dětem nabízely vychovatelky v těchto 4 kroužcích: výtvarný, Všudybyl, T-ball, 
Hravá hodinka, kroužky vedly 2 paní vychovatelky.  
 
 
g) činnost žákovské rady 
Zástupci tříd 2. stupně a 5. třídy se v tomto školním roce sešli na 2 svých schůzkách 
Žákovská rada se podílela na návrhu kandidátů na Školní  hvězdičku a na organizaci a průběhu  
oslav  Dne dětí. Byl vyhlášen již třetí  ročník Barevného týdne.  
 
8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 
        
23.11. 2005  Mgr. Krulíček Kamil 

Mgr. Zdeňka Venzlová 
  VŠB-kurz P www stránky / od 23.11.2005/ 

     
                
8.12. 2005  Mgr. Žák Bohuslav   VŠB-kurz P ICT 1.stupeň / od 8.12.2005/ 

     
                
8.12. 2005  Mgr. Šichnárková Alena   VŠB-kurz P ICT 1.stupeň / od 8.12.2005/ 

     
                
8.12. 2005  Mgr. Manczalová Tamara   VŠB-kurz P ICT  na 1.stupni / od 8.12.2005/ 

     
                
8.12. 2005  Mgr. Uhrová Jana   VŠB-kurz P ICT na 1.stupni / od 8.12.2005/ 
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8.12. 2005  Bc. Křenková Olga   VŠB-kurz P ICT na 1.stupni / od 8.12.2005/ 

     
                
13.12. 2005  Mgr. Ožanová Elena   VŠB-kurz P ICT ve výuce AJ / od 13.12.2005/ 

     
                
13.12. 2005  Mgr. Pazderníková Denisa   VŠB-kurz P ICT ve výuce AJ / od 13.12.2005/ 

     
                
16. 2. 2006  Mgr. Lovászová Yvonne   16. a 17. 2. 2006 konference k sociálně patologickým jevům, 

AHOL, zdarma    
      
        
                
16. 2. 2006  Mgr. Mazurková Lenka   16. a 17. 2. 2006 konference k sociálně patologickým jevům, 

AHOL, zdarma    
      
        
                
27. 2. 2006  Mgr. Pazderníková Denisa   ČJ a M hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku, Národní 

institut pro vzdělávání, Kč 300,-    
      
        
                
27. 2. 2006  Mgr. Revendová Vladimíra   ČJ a M hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku, Národní 

institut pro vzdělávání, Kč 300,-    
      
        
                
27. 2. 2006  Čupová Bohuslava   Zápočet praxe a platové předpisy, RESK, 100,- 

     
                
7. 3. 2006  Mgr. Mazurková Lenka   Prevence patologických jevů - spolčený česko-polský projekt, 

Občanské sdružení FIDES , zdarma    
      
        
                
7. 3. 2006  Mgr. Ožanová Elena   Prevence patologických jevů - spolčený česko-polský projekt, 

Občanské sdružení FIDES , zdarma    
      
        
                
3. 4. 2006  Mgr. Dudová Jana   Čtení SFUMATO - splývavé čtení, ABC Music, 600,- Kč 

     
                
3. 4. 2006  Mgr. Manczalová Tamara   Čtení SFUMATO - splývavé čtení, ABC Music, 600,- Kč 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Beranová Jarmila   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Dudová Jana   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Janíková Miroslava   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 
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13. 4. 2006  Bc. Křenková Olga   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Kvěťáková Zdeňka   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Lovászová Yvonne   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Manczalová Tamara   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Mazurková Lenka   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Ožanová Elena   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Paláčková Marcela   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Pekarská Dagmar   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Sembol Milan   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Šichnárková Alena   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Uhrová Jana   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Žák Bohuslav   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Revendová Vladimíra   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Pazderníková Denisa   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006     Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Krulíček Kamil   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
13. 4. 2006  Mgr. Neshoda Petr   Sborovna - Tvorba ŠVP, KVIC Ostrava, 

     
                
21. 4. 2006  Čupová Bohuslava   Služba škole Mladá Boleslav, 1560,- Kč, Bakaláři pro správce 
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3. 5. 2006  Mgr. Pazderníková Denisa   Express Way to Learning, zdarma 

     
                
10. 5. 2006  Čupová Bohuslava   seminář o FKSP, ČMOS Ostrava, pro členy odborů zdarma 

     
                
12. 5. 2006  Mgr. Krulíček Kamil   Kurz programu Bakaláři pro správce - Služba škole Mladá 

Boleslav, 1560,-    
      
        
                
31. 5. 2006  Čupová Bohuslava   Nový zákoník práce ve školské praxi I a II,  agentura Paris, Kč 

1500,- (dvoudenní)    
      

 
9. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

 
a)  přehled zájmových kroužků: 
Pracovalo 17 kroužků: 3 kroužky angličtiny, 2 pohybově sportovní aktivity, 2 rukodělné, 3 
florbalové, výtvarný, fotbalový, kroužek aerobicku, tanec a zpěv, 2 kroužky informatiky a T-ball (ten 
pracuje v rámci družiny), celkem mají 210 členů. 
 
 
b)   účast v soutěžích,olympiádách: 
Žáci naší školy se v letošním školním roce zapojili do následujících soutěží: 
 

Jazyk český               recitační soutěž Rolnička 2006 –  
postup z 1. kategorie 2 žáci, ze 2. kategorie 2 žáci, ze 3. kategorie 1 žák, v ostravském kole se Štěpán 
Godfryd  z 1. A umístil na 3. místě                                                                                                  

       olympiáda v JČ 
                                                             účast ve školním kole 12 žáků 
                  Hrátky s češtinou 
                                                             účast ve školním kole 37 žáků, úspěšných 10 
 
                     
 
Matematické soutěže                           olympiáda  

   5.třídy – účast ve školním kole 3 žáci, 2 úspěšní (Jursa, 
Pastorková) 

    6. třídy – účast ve školním kole 3 žáci 
                               7. třídy – účast ve školním kole 5 žáků 
       Pythagoriáda 

                     6.třídy – účast ve školním kole 10 žáků 
                                                               7. třídy – účast ve školním kole 12 žáků , 1 úspěšný řešitel 
(Šimek Jan) 

            matematická soutěž 5. tříd 
                      účast ve školním kole 35 žáků, 10 úspěšných řešitelů 

 
 
Zeměpisná olympiáda                           v okresním kole zeměpisné olympiády se umístili naši žáci   
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      Kategorie A – Vlastimil Skupien 11. místo 
      Kategorie B – David Novák 5. místo 
      Kategorie C -  Kašing  
Eurorebus     žáci 7. AB se zúčastnili kola Hlavní soutěže školních tříd 
                                                                       EUROREBUS 2005/2006 , ze 40 škol skončili na 29. 
                                                                       místě 
 
Dějepis               S bílým koněm ve znaku  

Jaromír Bönisch 1. místo 
18 žáků účast ve školním kole, 9 odesláno do semifinále 

          S bílým koněm ve znaku – interwiew s pamětníkem  
2.- světové války – ocenění prací Jaromíra Bönische a  
Pavly Otáhalíkové  

      Dějepisná olympiáda – 
 - krajské kolo – Jaromír Bönisch 4. místo,  
 - okresní kolo – Jaromír Bönisch 5. místo,  
                           Martin Kolář 9. místo  
  - školní kolo – 4 žáci 
11. ročník Keltičkův kahan – účast 7. a 8. třídy, družstvo 8. 
 třídy obsadilo 2. místo (Kolář, Podgrabinský, Falhauer, 
 Záškolný) 
družstvo 7. třídy obsadilo 9. místo    

 
Sběrová soutěž Papírová škola                   zapojena celá škola,  
 21. místo v pořadí podle počtu žáků , 11. místo v absolutním pořadí 
 
Soutěž ve sběru plastových víček – 8. místo 
 

výtvarné soutěže 
Výtvarná soutěž EKO Ostrava konaná v rámci Česko-polských dnů – 2. místo 4 žákyně 8. A 
 
O nejkrásnější kraslici – soutěž vyhlašovaná kanceláří primátora MMO – 7 žáků 6. A 
 
Karolina očima dětí – třída 6. A – 3. místo 
 
Klára Suchánková se zúčastnila soutěžní výstavy "To je krása" vyhlašované knihovnou ve Svinově a 
umístila se na 3. místě. 

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu vyhlašovaná kanceláří primátora – účast 17 žáků, oceněny byly 
práce Davida Nováka a Radka Řehy 

Žáci 9. tříd se zapojili do soutěže Domy a silnice (vyhodnocení bude v září) 
 
Účast ve 3. ročníku výtvarné soutěže Malovaná písnička (vyhlašuje DDM Ostrava-Poruba) 
 
2. B  se zapojila do soutěž Ostravský kůň očima dětí – vyhlášení bude v září  
 
 sportovní soutěže 
Datum konání Název akce Účast žáků umístění 
7.12.2005 Florbal 6.-7.r. chlapci 8 chlapců 1. místo v Porubě 
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1. 3. 2006 Florbal – školní kolo chlapci a děvčata 
6.-7. tř. (5 družstev) 

20 žáků  

 Florbal 8.-9. třídy - chlapci 11 chlapců 2. místo v obvodním 
kole 
5. místo v městském 
kole 

31.3. Florbal – školní turnaj chlapců 6.-7. 
tříd 

42 žáků  

21.4. Street  hockey – (Moravskoslezský 
kraj, Olomoucký kraj a okres Vsetín) 
Tréninkové dny 23.3. 
                          20.4. 
                          18.5. 

6 žáků 
 
15 žáků 
20 žáků 
28 žáků 

2. místo v turnaji 
Lukáš Veltšmíd 
nejlepší hráč turnaje 

5.5.2006 Dopravní soutěž 6 žáků 7. místo 
15.5.2006 Vybíjená dívek 6.r. 12 dívek Bez postupu 
18.5.2006 Vybíjená dívek 4. a 5. ročník 12 dívek  
23.5.2006 Minifotbal 6.-7. ročník 8 chlapců  
25.5.2006 Vybíjená otevřená 4.-5. ročník 12 žáků  
12.6.2006 Přehazovaná dívek 7.ročník 8 dívek Bez postupu 
15. 6. 2006 Olympiáda ostravských škol v LA Ševčík Jakub 1. místo 
19. 6. 2006 Plážový volejbal – smíšené družstvo 

8.-9.r. 
9 žáků 8.místo 

Ostrava  bez předsudků - Velký sportovní den 8. 6. 2006 (celková účast 687 žáků) 

Rugby - starší chlapci 1. místo   

Rugby - mladší žáci 2. místo   

Rugby - starší dívky 4. místo   

Plavání 

50 m kraul -  

2. místo Jaroslav Remeš 

  2. místo Jitka Jadviščáková 

2. místo Diana Vargová 

50 m prsa 2. místo Veronika Žáková 
4. místo David Oršulík 

4. místo Hana Šalamounová 

50 m znak 2. místo Radek Podgrabinský 4. místo Alena Majirková 

50 m volný způsob 3. místo Nikola Ondrušáková   

štafeta 4x50 m volný způsob 
2. místo 
Vargová,Majirková,Ondrušáková,Žáková 

4. místo Podgrabinský, 
Vích, Moder, Mateička 

100 m volný způsob 4. místo Mariana Rezková   

skok do výšky 4. místo Karin Duchová   

skok do dálky 4. místo Kristýna Černá   

běh 1500m 1. místo Jakub Ševčík   

štafeta 4x60m 2. místo Ševčík, Řeháček,Fajkus,Matula  
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Výsledky  LA OLYMPIÁDY PORUBSKÝCH ŠKOL - I. stupeň 

2. třídy 

Zmija Radek                4. místo    běh na 50 metrů 

Balážová Květa         1. místo      hod kriketovým míčkem 

3. třídy 

Ledvoňová Kateřina    1. místo    běh na 50 metrů 

Tomaškovič Robin        6. místo    skok do dálky 

Antoš Adam                 4. místo    hod kriketovým míčkem 

Suchánková Klára        5. místo    hod kriketovým míčkem 

Březný Tomáš              6. místo    běh na 50 metrů 

4. třída 

Dragoun Rostislav        4. místo    běh na 400 metrů 

Strnišťová Kateřina      5. místo    hod kriketovým míčkem 

Pchálková Petra           5. místo    běh na 50 metrů 

5. třída 

Illés Ivo                        2. místo    běh na 50 metrů 

Výsledky  LA OLYMPIÁDY PORUBSKÝCH ŠKOL- II. stupeň  konané dne 7.  června 2006  

Ševčík Jakub               1. místo v běhu na 1000 m postupuje na ostravskou olympiádu 

Tomeček Ondřej         3. místo v běhu na 60 m st. žáků 

Kanioková Jana           4. místo v běhu na 800 m st. žákyň 

Vaňhara Šimon            4. místo ve vrhu koulí st. žáků 

Strniště Tomáš             4. místo v hodu kriketovým míčkem 
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c) Kalendářní přehled akcí školy: 
- viz. příloha číslo 3 
 
10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE  (ČŠI ): 
 
Ve školním roce 2004/2005 neproběhla na naší škole žádná inspekce. 
 
 Údaje o provedených kontrolách: 
KHS MSK Ostrava 30.5.2006 – kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb. a 552/1991 Sb. 
(bez závažných nedostatků). 
 
SMO – MOb Poruba – konzultace útvaru interního auditu a finanční kontroly k platovému 
zařazování pracovníků – 16. 5. 2006  
 
SMO – Mob Poruba – provedení následné veřejnoprávní kontroly hospodaření s veřejnými 
prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. A) zák. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole  - 5.6. – 
16.6.2006  
Bez závažných nedostatků.  
 
ČSSZ Ostrava – Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění  - 
únor , březen 2006 
Bez závad 

  
Kontrola BOZP – svazový inspektor  1. 12. 2005 
Bez závažných nedostatků.  
 
 
11.  ZÁVĚR  

V letošním školním roce učitelé a děti dosáhli velmi dobrých vzdělávacích i výchovných výsledků. 
Děti se účastnily celé řady soutěží, dosáhly velmi solidních výsledků, dobře propagovaly naši školu 
na veřejnosti. 

   V letošním školním roce prospělo nebo prospělo s vyznamenáním  99 %  všech žáků, což je oproti 
loňsku mírné zlepšení.Se samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 28 žáků, což činí 9 % všech 
žáků.Průměr neomluvených hodin na 1 žáka je 0,08 hodin. 

 Toto vše dává na straně jedné pocit spokojenosti, ale také prostor ke zlepšení. Výsledky jsou 
dány dobrou prací pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

  
  Mgr. Petr Neshoda 
     ředitel školy 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena  školskou radou dne 12. 10. 2005  
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S výroční zprávou byla seznámena pedagogická rada dne 31.8.2006 
 
Seznam příloh: 

1. učební plán 1. stupně 
2. učební plán 2. stupně 
3. přehled akcí školy 
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