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1. Základní údaje o škole 
1.1. Škola  
název školy Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 

1533, p�ísp�vková organizace 
adresa školy Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, 708 00 
právní forma p�ísp�vková organizace 
I�O 64627896 
IZO 102520330 
identifikátor školy 600144852 
vedení školy �editel: Mgr. Petr Neshoda 

zástupce �editele: Mgr. Kamil Krulí�ek 
kontakt tel.: 596 965 640 

fax: 596 965 640 
e-mail: zs@zsukrajinska.cz 
www: zsukrajinska.cz 

 
1.2. Z�izovatel  
název z�izovatele Statutární m�sto Ostrava – M�stský obvod 

Poruba 
adresa z�izovatele Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, 708 56 
 
1.3. Sou�ásti školy Kapacita 
Základní škola Cílová kapacita 690 žák�, využitelná 

kapacita 600 žák� 
Školní družina 125 žák� 
Školní jídelna ZŠ 700 jídel  
 
SOU�ÁST 
ŠKOLY 

PO�ET T�ÍD/ 
ODD�LENÍ 

PO�ET D�TÍ/ ŽÁK� 
K 30. 6. 2010 

PO�ET 
D�TÍ/ŽÁK� NA 
T�ÍDU 

1. stupe	 ZŠ 8 122 15,25 x 
2. stupe	 ZŠ 4 96 24 
Školní družina 3 67 22,33xx 
Školní jídelna ZŠ x  x 
x Po�et žák� na t�ídu je uveden v�etn� speciálních t�íd 
xx  Po�et žák� na t�ídu je uveden v�etn� speciálního odd�lení 
 
1.4. Materiáln�-technické podmínky školy 
Naše škola se nachází v rozlehlém komplexu budov (pavilon�) propojených koridorem. 
Skládá se z pavilonu A,B,C, S a t�locvi�ny, v samostatné budov� se nachází školní družina a 
školní jídelna. Celý areál obklopuje velká oplocená zahrada se školním h�išt�m. Pavilon C je 
v sou�asné dob� dlouhodob� pronajat neziskovým organizacím. 
Na pavilonech A a B je 15 kmenových u�eben 1. i 2.stupn� (ve dvou u�ebnách se nalézá 
žákovská knihovna s multimediální u�ebnou a u�ebna výtvarné výchovy). 
Na pavilónu S sídlí vedení školy, dále jsou zde kancelá�e, u�itelská knihovna a odborné 
u�ebny (chemicko-fyzikální, školní dílny a pracovna  s keramickou pecí, cvi�ná kuchy	, 
multimediální u�ebna s interaktivní tabulí, velká po�íta�ová u�ebna s p�ipojením na internet, 
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malá po�íta�ová u�ebna, jazyková u�ebna a multimediální jazyková u�ebna ). Materiální 
vybavení školy je na dobré úrovni, pr�b�žn� dochází k jeho obnov�. Žáci mají ve výše 
zmín�ných 3 u�ebnách k dispozici 50 PC s p�ipojením na internet.  
Školní jídelna se nachází v p�ízemí samostatného pavilonu a má denní kapacitu 700 jídel. V 
1.pat�e se nachází školní družina o kapacit� 125 d�tí. Disponuje p�ti útulnými u�ebnami, 
které jsou velmi dob�e vybaveny stolními hrami, drobnými hra�kami, klavírem, po�íta�i a 
vším, co je vhodné k trávení volného �asu d�tí.  
 
Škola i družina mají nejen bezbariérový p�ístup, ale i za�ízení pro handicapované d�ti, tzv. 
schodolezy, které umož	ují vozí�ká��m bezproblémový pohyb mezi poschodími. 
Škola má sv�tlé, �isté a estetické prostory, kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v 
souladu s normami), nové osv�tlení (elektrorekonstrukce 2006) a p�kný nový nábytek. T�ídy 
jsou vybaveny novými, výškov� nastavitelnými lavicemi a židlemi. 
 
K pohybovým aktivitám žáci využívají t�locvi�nu a nov� vybudovaný  sportovní areál 
s fotbalovým h�išt�m, b�žeckou dráhou s dosko�išt�m, volejbalovým kurtem a 
basketbalovým h�išt�m. Vše je opat�eno povrchem z moderních materiál�. 
 
Všichni vyu�ující mají své kabinety (s možností p�ipojení k internetu), u�itelé se schází  ve 
sborovn� vybavené po�íta�em, používají tiskárnu i kopírku. Další možnost využití internetu 
mají u�itelé za použití notebook� v kmenových u�ebnách, jelikož pavilony A a B jsou 
pokryty WI-FI signálem.  
 
Velká pozornost je v�nována integraci t�lesn� postižených žák�. Pro žáky s PAS byly 
z�ízeny dv� specializované t�ídy, t�i žáci jsou trvale integrováni v b�žných t�ídách, dalším je 
nabídnuta podle možností �áste�ná integrace v jednotlivých hodinách. Využíváme p�i tom 
pomoci pedagogických asistent�. Pomocí individuálního p�ístupu a spolupráce s PPP se 
v�nujeme žák�m se specifickými poruchami u�ení a chování. 
 
Vybavení u�ebními 
pom�ckami, hra�kami, 
sportovním ná�adím, 
vybavení kabinet�, 
laborato�í a u�eben  
pom�ckami. apod. 

Na dobré úrovni, kabinety jsou pr�b�žn� dopl	ovány dle 
požadavk� u�itel�.  

Vybavení žák� 
u�ebnicemi a u�ebními 
texty 

Používají se ucelené �ady u�ebnic v souladu se ŠVP 

Vybavení školy 
audiovizuální a 
výpo�etní technikou 

3 multimediální u�ebny, dv� po�íta�ové u�ebny s 50 PC 
p�ipojenými na rychlý internet  (minimáln� 10 MB),  
5 dataprojektor�, 3 interaktivní tabule, 2 vizualizéry, tablet, 
hlasovací za�ízení, 4 notebooky pro u�itele 
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1.5. Údaje o školské rad� 

K 1.9.2005 zahájila svou �innost  školská rada. V lo	ském školním roce se sešla 3 x, jednala 
v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.). Zejména  schvalovala školní �ád, 
výro�ní zprávu za rok 2008/2009, návrh rozpo�tu na rok 2010, schválila rozbory hospoda�ení 
za rok 2009, dále se vyjad�ovala k budoucnosti naší školy v souvislosti s zám�rem našeho 
z�izovatele.  
Školská rada pracuje v tomto složení  

– zástupci obce Hegerová Nad�žda, Marek Vladimír, Zapletalová Radana,  
– zástupci rodi�� – Bogdová Jana, Michalová Radmila, Curylo Lukáš,  
– zástupci školy – Zde	ka Kv�
áková, Yvonne Lovászová, Bohuslav Žák (p�edseda 

školské rady). 
 
Datum z�ízení 1. 9. 2005, nové volby 6.10.2008 
Po�et �len� školské rady  9 
Kontakt Bohuslav Žák, tel. 596 965 640 
 
1.6. Údaje o ob�anském sdružení p�i škole 
P�i škole pracuje Sdružení rodi�� a p�átel školy.  Výbor SRPŠ se scházel 1 x m�sí�n�,   
projednával hospoda�ení,  informace pro rodi�e, akce školy.  

 

2. P�ehled obor� základního vzd�lávání a vzd�lávací programy 
 
2.1.  P�ehled obor� základního vzd�lávání 
 
a) nová soustava 
KÓD OBOR VZD�LÁNÍ  POZNÁMKY 

 
ZA�AZENÉ 
T�ÍDY 

79-01-C/01 Základní škola  ŠVP 1., 2., 3., 6., 7.,8. 
 
b) dobíhající soustava 
KÓD OBOR VZD�LÁNÍ KÓD OBOR� PODLE 

D�ÍV�JŠÍCH P�EDPIS� 
ZA�AZENÉ 
T�ÍDY 

79-01-C/001 Základní škola nebyl p�id�len 4.-5.,  9. 
 
 
2.2. Vzd�lávací programy 

Vzd�lávací program Za�azené t�ídy 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - �.j. 16847/96-2 4. A,4. B,  5. A,  9. A 
ŠVP PRO ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 

3. A, 6. A, 7. A, 8. A 
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3. P�ehled pracovník� školy 
3.1. Základní údaje o pracovnících školy 
Po�et pracovník� celkem 38, p�epo�teno 35,135 
Po�et u�itel� ZŠ 19, p�epo�teno 18,227 
Pedag. asistent� 4, p�epo�teno 3,26 
Po�et vychovatel� ŠD 3, p�epo�teno 2,429 
Po�et správních zam�stnanc� ZŠ 6, p�epo�teno 5,5 placeno ze st. rozpo�tu + 

1,7 placeno z jiných zdroj�  
Po�et správních zam�stnanc� ŠJ 6 p�epo�teno 5,719 
Komentá�:  Celý jeden úvazek uklíze�ky je placen z jiných zdroj�,  
úvazek 0,7 je správce školního h�išt�, který je placen z jiných zdroj� a jedná se o sezónní 
práce (duben – �íjen) 
 
3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 
Pedagogi�tí 
pracovníci 

Funkce Úvazek. Rok� 
ped.praxe 

Stupe� 
vzd�lání 

Aprobace 

1 U�itelka 1 Nad 32 VŠ NŠ 
2 U�itelka 0,409 Nad 32 VŠ JA, JR 
3 U�itelka 1 Do 32 VŠ NŠ 
4 U�itelka 1 Do 27 VŠ J�, VV 
5 U�itel 1 Do 23 VŠ NŠ, P� 
6 U�itelka 1 Do 23 VŠ NŠ, JA 
7 U�itelka 1 Do 23 VŠ NŠ 
8 Vychovatelka 1 Do 23 SŠ Vychovatelství 
9 U�itelka 1 Do 19 VŠ NŠ 

10 U�itelka 1 Do 19 VŠ NŠ 
11 U�itelka 1 Do 19 VŠ Spec. 

pedagogika 
12 U�itelka 1 Do 19 VŠ M, Ch 
13 U�itelka - VP 1 Do 19 VŠ NŠ 
14 U�itel – Z�, ICT 1 Do 15 VŠ NŠ 
15 U�itel - �editel 1 Do  12 VŠ TV, Tech. práce 
16 Vychovatelka 0,643 Do  12 VŠ Speciální 

pedagogika 
17 Vychovatelka 0,786 Do 12 SŠ Vychovatelství 
18 U�itelka 1 Do 9 VŠ NŠ,spec. 

pedagogika 
19 Pedag. asistent 1 Do 9 Vyu�ena Studuje SŠ 
20 Pedag. asistent 0,630 Do 9  SŠ  
21 Pedag. asistent 0,630 Do 4 Vyu�ena 

+ pedag. 
pro 
asistenty 
ve škol. 

 

22 U�itel 1 Do 4 VŠ Geografie, OV 
23 Pedag. asistent 1 Do 4 

 
VŠ – Bc. Sociální politika 

a sociální práce 
24 U�itelka 1 Do 4 VŠ J�, D� 
25 U�itelka 1 Do 2 VŠ Bi, Geografie 
26 U�itel  0,818 Do 1 VŠ J�, D� 



 6 

 
3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovník� a aprobovanost ve výuce 

ODBORNÁ 
KVALIFIKACE 

% APROBOVANOST VE 
VÝUCE 

% 

U�itelé 1. stupn� 100 U�itelé 1. stupn� 93 
U�itelé 2. stupn� 100 U�itelé 2. stupn� 84 
Pedag. asistenti 100   
Vychovatelky ŠD 100   
 Velký podíl neaprobovanosti je zp�soben u�itelkou JA, která v sou�asné dob� zdárn�  
ukon�ila 1. rok rozši�ujícího studia angli�tiny.  
 
 
3.4. Pedagogi�tí pracovníci podle v�kové skladby 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do d�ch. veku 
v d�chod. 
v�ku 

Celkem 

Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2 5 2 11 1 3 0 0 0 2 5 21 

 
 
3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek Stupe� vzd�lání 

1 Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 
2 Kucha�ka 1 vyu�ena 
3 Zau�ená kucha�ka 1 základní + kurz 
4 Zau�ená kucha�ka 1 SŠ + kurz 
5 Pracovnice provozu 1 vyu�ena 
6 Pracovnice provozu 0,719 vyu�ena 
7 Uklíze�ka 1 vyu�ena 
8 Uklíze�ka 1 vyu�ena 
9 Uklíze�ka 0,5 vyu�ena 
10 Školník - údržbá� 1 vyu�en 
11 Referentka  1 SŠ 
12 Ekonomka 1 VŠ 

Komentá�: 
Jsou zapo�ítány jen úvazky placené ze státního rozpo�tu 

4. Zápis k povinné školní docházce a p�ijímání žák� do st�edních škol 
4.1. Zápis k povinné školní docházce 
 
po�et prvních t�íd po�et d�tí p�ijatých 

do prvních t�íd 
 

z toho po�et d�tí 
starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

po�et odklad� pro  školní 
rok 2010/2011 

2 24 3 8 
Komentá� - u zápisu bylo 28 žák� + 2 požádali ihned o odklad, dalších 6 v termínu do 31. 5. 
2010, 1 žák p�estoupil z jiné školy, 1 žák byl p�ijat dodate�n� po 28. 2. 2010  
 
5 žák� bude ve speciální  1. t�íd� pro žáky s léka�skou diagnózou autismus 
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4.2. Výsledky p�ijímacího �ízení 
 
a) na víceletá gymnázia p�ijato:  
  z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 

gymnázia z�iz. krajem 2 1 

soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 1 0 
  
b) na SŠ z�izované krajem a církevní SŠ, které jsou ukon�eny maturitní zkouškou, z devátých  
ro�ník� p�ijato:  
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 

školy 
pr�myslové 

školy 
ostatní 
st�ední 
školy 

lycea st�ední 
odb.u�ilišt� 

celkem 
  

2 4 1 1 6 0 0 14 
 
 c) na soukromé školy p�ijato: 
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 

školy 
pr�myslové 

školy 
ostatní 
st�ední 
školy 

lycea st�ední 
odb.u�ilišt�  

celkem 

1 0 0 0 3 0 0 4 
  
d) do u�ebních obor� (krajských i soukromých škol) ukon�ených záv�re�nou zkouškou 
p�ijato: 

z devátých ro�ník� z nižších ro�ník� 
7 (5 krajských + 2 soukromé) 3 

 
e) po�et žák�, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku 
PO�ET ŽÁK�, KTE�Í UKON�ILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A ODEŠLI ZE 
ŠKOLY 
v devátém ro�níku v nižším ro�níku  
25 3 
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5. Údaje o výsledcích vzd�lávání žák� 
5.1. P�ehled o výsledcích vzd�lávání žák� 
5.1.1. P�ehled o prosp�chu 
1. stupe	 
T�ída Po�et žák� Prosp�lo Prosp�lo 

s vyznamen. 
Neprosp�lo Nehodnoceno 

I.A 16 0 16 0 0 
I. B 17 0 17 0 0 
II.A 19 2 17 0 0 
II. B (1.,2.) 6 2 4 0 0 
III.A 20 2 18 0 0 
IV. A 18 9 9 0 0 
IV. B(3.,4.) 4 2 2 0 0 
V. A 22 11 11 0 0 
Celkem 122 28 94 0 0 
 
2. stupe	 
T�ída Po�et žák� Prosp�lo Prosp�lo 

s vyznamen. 
Neprosp�lo Nehodnoceno 

VI.A 24 18 5 1 0 
VII.A 21 17 2 2 0 
VIII.A 26 18 5 3 0 
IX.A 25 18 7 0 0 
Celkem 96 71 19 6 0 
 
 
Celkový p�ehled 
 Po�et žák� Prosp�lo s 

vyznamenáním 
Neprosp�lo Nehodnoceno 

1. stupe	 122 94 0 0 
2. stupe	 96 19 6 0 
Celkem 218 113 6 0 
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5.1.2. Porovnání s minulým obdobím  

PO�ET 
ŽÁK� 

PROSP�LO 
S VYZNAMENÁNÍM 

PROSP�LO NEPROSP�LO NEKLASIFI
KOVÁNI 
 

RO�NÍK 

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

23 
21 
21 
21 
25 

36 
22 
21 
21 
22 

21 
20 
18 
9 

10 

35 
19 
19 
10 
11 

1 
1 
2 

12 
13 

1 
3 
2 

11 
11 

1 
0 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 

celkem 
1. st. 

111 122 78 94 29 28 4 0 0 0 

6. 
7. 
8. 
9. 

21 
24 
31 
23 

24 
21 
26 
25 

3 
5 
8 
5 

5 
2 
5 
7 

17 
17 
20 
18 

18 
17 
18 
18 

1 
2 
3 
0 

1 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

celkem 
2. st. 

99 96 21 19 72 71 6 6 0 0 

celkem  
za oba  
stupn� 

210 218 99 113 101 99 10 6 0 0 

A školní rok 2008/2009 
B školní rok 2009/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Pr�m�rný prosp�ch v jednotlivých ro�nících: 
 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

1. ro�ník 1,10 1,08 1,03 1,15 1,10 1,03 1,04 
2. ro�ník 1,09 1,11 1,11 1,15 1,12 1,10 1,14 
3. ro�ník 1,28 1,21 1,26 1,31 1,17 1,18 1,28 
4. ro�ník 1,46 1,53 1,60 1,46 1,62 1,55 1,42 
5. ro�ník 1,56 1,62 1,69 1,68 1,48 1,84 1,58 
6. ro�ník 1,64 1,48 1,66 1,83 1,89 2,02 2,14 
7. ro�ník 1,82 1,70 1,77 1,90 2,02 2,04 2,17 
8. ro�ník 1,90 1,99 1,91 1,95 1,89 1,99 2,26 
9. ro�ník 1,82 1,95 2,14 2,14 2,15 1,91 1,94 
   V letošním školním roce prosp�lo nebo prosp�lo s  vyznamenáním  113 žák�, což �iní 51,83 %  
všech žák�. 
Se samými jedni�kami ukon�ilo letošní školní rok 58   žák�, což �iní  26,60 % všech žák�. 
 
 
5.1.3. Mapa školy 
 
Škola si nechala vypracovat spole�ností SCIO.CZ  pro školní rok 2009/2010 mapu školy.   
 
Charakteristika projektu Mapa školy: 
V rámci budování komplexního systému monitorování kvality školství �eší tento projekt detailn� 
oblast klimatu školy jako významné sou�ásti vzd�lávacího procesu. Hodnocení klimatu školy sice 
není záležitostí, která na školách vy�eší všechny problémy, m�že však významn� napomoci 
zkvalitnit výuku, prost�edí a atmosféru ve škole. 
Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy je anonymní dotazníkové šet�ení mezi 
žáky, u�iteli a rodi�i, které poskytuje školám informace o vztazích, názorech, postojích a p�áních 
všech aktér� vzd�lávacího procesu. Pokud škola takové šet�ení provádí a následn� zve�ej	uje jeho 
výsledky a dále s nimi pracuje, sd�luje tak okolí, že se snaží zlepšovat kvalitu svých služeb a �íká: 

- žák�m, že je poslouchá, že jejich názory jsou pro ni d�ležité a sm�rodatné, 
- u�itel�m, že jejich práce s žáky je významná a že je oce	ována, 
- rodi��m a lidem spojeným se školou, že pro školu je spokojenost zákazník� i kvalita d�ležitá 

a že jejich škola je p�ipravena pro své neustálé zlepšování p�ijmout podstatné zm�ny.  
 
Ze souhrnných výsledk� vyplývá: 
 
Kvalita výuky  
U�itelé hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat znalosti �i p�ípravu na p�ijímací zkoušky 
pozitivn� (v pr�m�ru 6,08 bod� ze 7 možných).  
V porovnání s ostatními škola je tento výsledek nadpr�m�rný. Podle hodnocení u�itel� p�edstihla 
naše škola 93 % ostatních škol. 
Dále u�itelé spíše pozitivn� hodnotí p�sobení školy na rozvoj n�kterých dovedností u žák�: 
spolupracovat, samostatn� se u�it, vést diskuzi, vyhledat a zpracovat informace nebo argumentovat. 
Školu po této stránce p�edstihlo  33 % jiných škol.  
 
Chování a výuka 
Rodi�e žák� hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivn� a to 5,31 body ze 7 možných. V porovnání 
s hodnocením rodi�� žák� jiných škol bylo hodnocení naší školy lepší než u 56 % ostatních škol. Jde 
o pr�m�rný výsledek 
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Atmosféra školního prost�edí 
Hodnocení nejmenších žák�, tj. d�tí na 1. stupni, ukazují, že školní atmosféra je pozitivní (dali jí 
2,84 body ze 3 možných). 
Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivn� (dostala 3,05 bod� ze 4 možných). 
 
Vn�jší vztahy 
Podle rodi�� je škola vnímána  v oblasti vn�jších vztah� spíše pozitivn�, rodi�e školu ohodnotili 3,04 
bod� ze 4 možných. Jde o pr�m�rný výsledek. 
 
Materiální podmínky 
Žáci na 2. stupni hodnotí vybavení školy spíše negativn�.  
 
 
Ze souhrnných výsledk� pro rodi�e vyplývá: 
 
Pr�b�h a kvalita výuky 
Z pohledu získání pot�ebných znalostí �i p�ípravy na p�ijímací zkoušky hodnotí u�itelé naši školu 
pozitivn�. Na 7 % škol hodnotili výuku ješt� lépe. 
Dále u�itelé spíše pozitivn� hodnotí p�sobení školy na rozvoj n�kterých dovedností u žák�: 
spolupráce, samostatného u�ení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo 
argumentace. Naše škole je podle u�itel� po této stránce lepší ze 67 % zú�astn�ných škol.  
 
Chování a výchova 
Rodi�e žák� hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivn�, a to 5,31 body ze 7 možných. Škola byla 
rodi�i hodnocena lépe než 56 % ostatních zú�astn�ných škol. 
 
Atmosféra a prost�edí školy 
Žáci na 1. stupni hodnotí  atmosféru školy pozitivn� a ud�lili jí 2,84 bod� ze 3 možných. Škola 
výsledkem p�edstihla 84 % sledovaných škol. 
Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána spíše pozitivn� a v pr�m�ru byla ohodnocena 3,05 bod� ze 
4 možných). Na 48 % škol hodnotili žáci 2. stupn� svou školu ješt� lépe. 
Žáci na 2. stupni se dále m�li možnost vyjád�it k prost�edí ve škole, které se jim v souhrnu spíše líbí 
– ohodnotili je 2,96 bod� ze 4 možných. V pr�m�ru je prost�edí na školách hodnocené 2,98 body.  
 
Vzájemné vztahy školy, žák� a rodi�� 
Rodi�e jsou podle vlastního hodnocení o d�ní v naší škole informováni dob�e. Dále jsme zjiš
ovali 
jak mohou rodi�e ovliv	ovat chod školy a její budoucnost. Naše škola získala 1,83 bod� ze 4 
možných. Pr�m�rné hodnocení ve všech školách bylo 1,84. 
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Hlavní úkoly školy podle odpov�dí jednotlivých skupin 
 
Žáci                                                 u�itelé                                           rodi�e 
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Z1, R3 – získat maximum znalostí a v�domostí 
Z3 – dob�e se p�ipravit na p�ijímací zkoušky 
R1,U1 – nau�it se u�it se, vyhledávat a zpracovávat informace 
U3 – nau�it se �ešit samostatn� problémy 
Z2, R2, U2 – nau�it se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi 
 
 
 
 
V jedné z otázek m�li žáci na 1. stupni zaškrtnout všechno, �eho se bojí. Na následujícím grafu 
vidíme, jak žáci odpovídali.  
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jít do jídelny

jít do družiny

jít do šatny

starších spolužák�

n�koho ve t�íd�

cesty do školy nebo ze školy
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K otázce výskytu negativních jev� (drog, šikany atd.) se vyjad�ovali u�itelé, v uvedeném grafu jsou 
jejich odpov�di 
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naše škola

všechny školy

 
 
 
5.1.4. Testy SCIO 
 
Kvalitu vzd�lávání si na naší škole pravideln� ov��ujeme v pátých a devátých t�ídách podle zájmu 
žák� a rodi�� také v osmých t�ídách.  
Svými výsledky v 5. r.  v �eském jazyce a matematice se naše škola �adí mezi pr�m�rné školy. 
Porovnáním výsledk� test� z �eského jazyka a matematiky  s výsledky testu obecných studijních 
p�edpoklad� bylo zjišt�no, že na naší škole je studijní potenciál žák� v �eském jazyce  a matematice 
využíván optimáln�, výsledky žák� v testech  odpovídají úrovni jejich studijních p�edpoklad�.  
 
Ve školním roce 2009/2010 bylo provedeno i testování žák� 9. ro�ník�. Porovnáním výsledk� test� 
z �eského jazyka a matematiky se naše škola �adí mezi pr�m�rné školy. Letos  bylo poprvé 
provedeno i testování z anglického jazyka. Jsme rádi, že jako škola, která klade d�raz na výuku 
jazyk� se svými výsledky v anglickém jazyce �adí mezi lepší pr�m�rné školy. Máme výsledky lepší 
než 60 % zú�astn�ných škol.  
Porovnáním výsledk� testu z anglického jazyka  s výsledky testu obecných studijních p�edpoklad� 
bylo zjišt�no, že na naší škole je studijní potenciál žák� v anglickém  jazyce  využíván velmi dob�e, 
výsledky žák� jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních p�edpoklad�, u�itelé 
s ním z�ejm� velmi dob�e zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 
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5.1.5. P�ehled o chování (za 2. pololetí – 3. a 4. �tvrtletí) 
1. stupe	       
T�ída Po�et žák� Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
	Š 

NTU D�tky TU D�tky 	Š 

I.A 16 12 0 0 0 0 
I. B 17 10 0 0 0 0 
II.A 19 9 0 6 1 0 
II. B (1.,2.) 6 3 + 0 1 + 1 0 0 0 
III.A 20 9 1 4 2 0 
IV. A 18 15 0 1 0 0 
IV.B(3.,4.) 4 1+3 0 0 0 0 
V. A 22 2 10 3 1 0 
Celkem 122 64 13 14 4 0 
2. stupe	 
T�ída Po�et 

žák� 
Pochval
a TU 

Pochval
a 	Š 

NTU D�tka 
TU 

D�tka 
	Š 

2. 
stupe� 

3. 
stupe� 

VI.A 24 6 1 7 4 0 2 0 
VII.A 21 2 0 13 8 2 0 0 
VIII.A 26 9 7 14 12 4 2 0 
IX.A 25 11 1 7 1 0 0 0 
Celkem 96 28 9 41 25 6 4 0 
NTU – napomenutí t�ídního u�itele 
 
Celkový p�ehled: 
 Po�et 

žák� 
Pochval
a TU 

Pochval
a 	Š 

NTU D�tka 
TU 

D�tka 
	Š 

2. 
stupe� 

3. 
stupe� 

1. 
stupe	 

122 64 13 14 4 0 0 0 

2. 
stupe	 

96 28 9 41 25 6 4 0 

Celkem 218 92 22 55 29 6 4 0 
 
Snížený stupe	 z chování 

TENTO ŠKOLNÍ ROK MINULÝ ŠKOLNÍ ROK STUPE
 
CHOVÁNÍ Po�et Procento po�et  Procento 

2 4 1,83 4 1,90 
3 0 0 1 0,47 

5.2. Údaje o zameškaných hodinách 
 Po�et 

omluvených 
hodin 

Po�et 
omluvených 
hodin na žáka 

Po�et 
neomluvených 
hodin 

Po�et 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupe	 
 

 5 558 45,55 0 0 

2. stupe	  7 512 78,25 53 0,55 
Celkem 13070 59,954 53 0,243 
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Celkový po�et neomluvených hodin – porovnání s minulým školním rokem 
TENTO ŠKOLNÍ ROK     53    MINULÝ ŠKOLNÍ ROK         53 
Po�et žák�     218      ø za školu   0,24 po�et žák�       210 ø za školu 0,25 
 
 
5.3. Údaje o integrovaných žácích: 
DRUH POSTIŽENÍ – CELKEM : RO�NÍK PO�ET 

ŽÁK� 
Žáci s  PAS 1., 2., 3.,4. 

,6.,7.   
13 

T�lesné postižení 1. ,3., 4.,  8., 9. 5 
S vývojovými poruchami u�ení  20 

S vývojovými poruchami chování (z toho 1 hyper.porucha)  7 
CELKEM  45 
 

Žáci s  PAS

T�lesné postižení

S vývojovými poruchami
u�ení

S vývojovými poruchami
chování 

ostatní

 
 

Z toho speciální  t�ídy (stav k 30. 6. 2010) 
RO�NÍK DRUH PO�ET ŽÁK� 

1. a 2.   Speciální  t�ída pro žáky s PAS                       6 
z toho  

3 žáci 1. ro�níku, 3 
žáci 2. ro�níku  

3. a 4.  Speciální  t�ída pro žáky s PAS                       4 
z toho 

1 žák 3. ro�níku 
3 žáci 4. ro�níku 

Od školního roku 2004/2005 za�ala na naší škole pracovat speciální  t�ída pro d�ti s PAS. T�ídu 
navšt�vovalo  5 chlapc� (z toho 3 žáci �tvrtého a 2 žáci pátého ro�níku) a od školního roku 
2006/2007 jsme otev�eli pro d�ti s touto diagnózou další  speciální první t�ídu (2 žáci první t�ídy a 3 
žáci druhé t�ídy). V roce 2008/2009 p�ibyli další 3 žáci, kte�í byli za�azeni do stávajících speciálních 
t�íd  a  3 starší  žáci byli  integrováni do b�žného kolektivu (2 žáci 5. ro�ník, 1 žák 6. r.).   
V hodinách ve speciálních t�ídách je  uplat	ován individuální p�ístup, zárove	 je  (v rámci možností) 
snaha o co nejv�tší integraci mezi ostatní vrstevníky. T�ída, kolektiv i možnosti školy pln� 
uspokojují nyn�jší specifické pot�eby t�chto d�tí a p�ipravují je na možné budoucí za�len�ní do 
b�žné t�ídy.  
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6. Údaje o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník� (DVPP) a ostatních 
pracovník� školy 
Vý�et studií, kurz�, seminá��, kterých se pracovníci školy zú�astnili, po�et ú�astník�: 
NÁZEV PO�ET 

PEDAG. 
PRACOV
NÍK� 

CENA  

Mgr. Halda – využití paralelních proces� u�ení a skupinové 
dynamiky v pedag. praxi 
 

23 0 

AV Media – Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board 
ve výuce  

1 zdarma 

KVIC – Microsoft a Boxed pro školství  1 zdarma 
KVIC – Krajská konference ICT „Sdílíš, sdílím, sdílíme“ 1 zdarma 
KVIC – Krajská konference „Aktuáln� o ICT ve škole“ 1 zdarma 
KVIC – Pilates 1 800,- 
KVIC – Záškoláctví 1 590,- 
KVIC -  Prevence SPU 1 990,- 

KVIC – Ekoateliér – sto inspirací 1 650,- 

KVIC – Náprava psaní 1 400,- 
KVIC – Hravé �innosti v matematice 1 660,- 
KVIC – Program pro kvalifikované výchovné poradce 1 6500,- 
VŠB – Školení k interaktivní tabuli 5 zdarma 
VŠB – Power Point pokro�ilí 1 zdarma 
Nová škola – seminá� pro zájemce o interaktivní výuku na 1. st. 1 zdarma 
Nová škola – seminá� pro zájemce o interaktivní výuku  2 zdarma 
Nová škola – seminá� pro 1. stupe	 1 zdarma 
SMO – EU peníze školám 1 zdarma 
NIDV – EU peníze školám - workshop 2 zdarma 
VITA – Konference EVVO Získávání finan�ních prost�edk� na 
�innosti v oblastech EV 

1 600,- 

VITA – Konference EVVO Globálník – sv�t do každého 
p�edm�tu Skvrny na banánech 

1 zdarma 

SŠT , Hasi�ská, Hrab�vka – Za málo pen�z hodn� videa 6 zdarma 
ZŠ kpt. Vajdy – Strukturované u�ení žák� s PAS 1 1600,- 
ZŠ Kpt. Vajdy – Metoda strukturovaného u�ení 24 zdarma 

v rámci 
projektu 
ESF 

OU – Zkusme to jinak v p�edm�tu P� 1 zdarma 
Tvo�ivá škola – �innostní u�ení ve výuce F v 6. a 7.r. 1 zdarma 
Vzd�lávání 21 – regionální konference ICT 1 zdarma 
Bezpe�nost školní sít�  1 zdarma 
RESK – Novela zákona o pedag. pracovnících 1 950,- 
Mgr. P�emysl Mikoláš – �ešení problémového chování 24 zdarma 

v rámci 
proj. ESF 
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NÁZEV PO�ET 

NEPEDA
G. 
PRACOV
NÍK� 

CENA  

KVIC – Aktuality v ú�etnictví PO 1 870,- 
SMO – Spisová služba ve školství a datové schránky 1 zdarma  
Institut pro místní správu – Informa�ní systém datových schránek 1 zdarma 
Jídelny.cz – Krajská konference hromadného stravování 1 zdarma 
SANIT – finan�ní kontrola 1 1093,- 
RESK – Evidence pracovní doby 1 zdarma 
RESK Novela zákona o pedag. pracovnících 1 950,- 
SŠT , Hasi�ská, Hrab�vka – Za málo pen�z hodn� videa 1 zdarma 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve�ejnosti 
 
7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
Spolupráce školy a dalších subjekt� 

- Spolupráce s MŠ, akce pro d�ti – návšt�va žák� školy v MŠ, využívání dopravního h�išt� MŠ 
Ukrajinská  

- Spolupráce se ZŠ a SPC, kpt. Vajdy v Ostrav�-Záb�ehu 
- Rodinné centrum Kaštánek, o.s.  
- MENS SANA, o.s. 

 
Významné akce školy 

- Váno�ní jarmark, Velikono�ní jarmark, Den d�tí – tradi�ní akce pro d�ti a jejich rodi�e 
- Lyža�ský kurz 
- Sout�ž v konverzaci v cizích jazycích 
- Dopravní sout�ž 
- Den naruby – netradi�ní forma vyu�ování ke Dni u�itel� 
- Besedy k prevenci požární ochrany 
- Akce v knihovn� ve Svinov� i na ulici Vietnamské 
- Návšt�va výstavní sín� v Porub� 
- Akce v Divadle loutek, v Národním divadle moravskoslezském, na Slezskoostravském hrad�, 

Kulturním centru v Porub�, Dom� kultury m�sta Ostravy…  
- a další (viz. p�íloha) 

 
Akce k prevenci sociáln� patologických jev� 

- beseda Memento, Z Levic do Bohnic, , Sexmise, Sex, AIDS a vztahy,  Láska ano, d�ti ješt� 
ne 

- besedy s m�stskou policií 
- ob�anské sdružení Faust – besedy pro 1. a 2. t�ídy – zdravý životní styl, prevence závislosti, 

sebepojetí, prevence šikany 
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Akce k environmentální výchov� 
- environmentální výchova je zahrnuta do výuky na 1. stupni p�edevším v rámci výuky 

prvouky, p�írodov�dy, vlastiv�dy,  vzd�lávací oblasti �lov�k a jeho sv�t. Na 2. stupni pak 
v p�írodopise, zem�pise, ob�anská výchov�, rodinná výchov� a v seminá�i a praktiku 
z p�írodopisu 

- v rámci seminá�e a praktika z p�írodopisu se žáci zamýšleli nad heslem Evropského týdne 
mobility „Naše m�sto – naše klima“ 

- výukové programy st�ediska ekologické výchovy VITA (Dárky od ove�ky, Vítání jara, Od 
Adventu do Vánoc, Ru�ní papír vlastnoru�n�) 

- vybraní žáci 9. ro�níku se zú�astnili sout�že „Ryby �R“ v ZOO Ostrava a stali se jejími 
úsp�šnými �ešiteli 

- sb�r starého papíru, plastových ví�ek a sb�r vybitých baterií a vysloužilých drobných 
elektroza�ízení 

- Den Zem�  
- program Planeta Zem�  3000 – Indie – královna orientu 

 
Prezentace školy na ve�ejnosti 

- Prezentace školy probíhá na školních webových stránkách, kde se nacházejí informace o 
všech akcích, které se chystají nebo už prob�hly v�etn� bohaté fotodokumentace 

- Informace o významných akcích v m�sí�níku porubské radnice PRIO 
- V rámci Dne otev�ených dve�í naší školy 
- Ú�ast v mnoha sout�žích a olympiádách  
- Vydávání školního �asopisu a informa�ního letáku pro rodi�e 
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7.2. Ú�ast žák� školy v sout�žích 
 
 d�jepisné 
Název  Ú�ast – jména žák� (u školních kol jen 

po�et žák�) 
umíst�ní v okresním 
kole 

D�jepisná olympiáda – 
školní kolo 
D�jepisná olympiáda – 
okresní kolo 

   
 
V�ch Martin– 14.-16. 
místo 

 
matematické 
Název  Ú�ast ve školním kole dle umíst�ní umíst�ní v okresním 

kole 
Pythagoriáda 6. t�. Hendrichová Sabina,  Kulesová 

Zuzana, Procházková Monika, Dostál 
Marek, Zelený Jan, Tamchynová So	a,  
Merta Jan 
 
7. t�.  Ková�ová Michaela,  Tomaškovi� 
Robin,  Falhauer Lukáš 
 

Hendrichová Sabina 
54.-83. místo  
 

Matematická olympiáda 6.r.   Procházková Monika 
58. místo 

Matematický klokan 
Cvr�ek (2,.-3.t�ídy) 
 
 
 
 
Klokánek (4. a 5. t�ídy) 
 
 
 
Benjamín (6.-7. t�ídy) 
 
 
 
Kadet (8.-9. t�ídy) 

101 žák� 2.-9. t�íd 
1. místo – Krulí�ková Terezie, 3. A  
                 Vítek Vladan 2. A 
2. místo Fuková Tereza, 3. A 
3. místo Duda Timon, 3. A 
 
1. místo Lysek Josef, 4. A 
2. místo Sládková Eva, 4. A 
3. místo Sládková Sára, 4. A 
 
1. místo Procházková Monika, 6. A 
2. místo B�ezný Tomáš, 7. A 
3. místo Hendrichová Sabina, 6. A 
 
1. místo Jaklová Olga, 9. A 
2. místo Lalík Mat�j, 9. A 
3. místo Freisler Ond�ej, 8. A 
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zem�pisné 
Název  Ú�ast – jména žák� – vít�zové školního 

kola 
umíst�ní v okresním 
kole 

Zem�pisná olympiáda Kategorie A - Zelený Jan, 6. A 
                       Hendrichová Sabina, 6. A 
                       Kulesová Zuzana, 6. A 
Kategorie B - Falhauer Lukáš, 7. A 
                       Zyrkovský Jonáš, 7. A 
                       Kolá�ová Michaela, 7. A 
Kategorie C - Freisler Ond�ej, 8. A 
                      V�ch Martin, 9. A 
                      Pavlík Mikuláš, 9. A 

Zelený Jan - 24. místo 
 
 
Falhauer L. - 26. místo 
 
 
Freisler O. - 10. místo 
 

 jazyk �eský 
Název  Ú�ast – jména žák� – vít�zové školního 

kola  
umíst�ní v okresním 
kole 

Olympiáda J�  Malinová Karin – 14. 
místo 
Malinková Kristýna – 
28. místo 

Recia�ní sout�ž 
1.-2. t�ídy 
 
 
 
3.- 5. t�ídy 
 
 
 
 
 
6.-7. t�ídy 
 
 
8.-9. t�ídy 

 
1. místo – Jarošová Julie, 2. A 
2. místo -  Ludmila Hájková, 2. A 
3. místo -  Brandlová Kate�ina, 1. B 
                   Šime�ka Ond�ej, 2. A 
1. místo -  Dudová Linda, 4. A 
2. místo  -   Šev�íková Daniela, 5. A 
3. místo – Navrátilová Kate�ina, 5. A 

 
 
 

1. místo  - Filipek Jakub, 6. A 
2. místo 
3. místo 
1. místo – Bedná�ová Zuzana, 9. A 
2. místo – Majirková Alena, 9. A 
3. místo 

 
Jarošová Julie - ú�ast 
v obvodním kole, 3. 
místo od laické poroty 
 
ú�ast v obvodním kole 
recita�ní sout�že 
Ludmila Hájková  
Dudová Linda 
Šev�íková Daniela 
Navrátilová Kate�ina 
ú�ast na Porubské 
rolni�ce 
Filipek Jakub 
Bedná�ová Zuzana 
Majirková Alena 

Hrátky s �eštinou (obvodní 
kolo po�ádané ZŠ A. 
Hrdli�ky) 

 1.místo Adéla Jursová 
4. místo Michaela 
H�íbková (ob� 5. A) 

p�írodopisné  
Název  Po�adatel  Ú�ast – jména žák� (u škol. 

kol jen po�et žák�) 
umíst�ní 

Biologická olympiáda   Kategorie D – 1. místo 
Falhauer Lukáš, 7. A 
Kategorie C –  
1. m. Majirková Alena,9. A 
2. m Bogdová Michaela, 8. 
A 

 
 
 
24.místo 
18. místo 

Ryby �R v ZOO ZOO Ostrava   
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sportovní 
Název  Ú�ast – jména žák� (u školních kol jen 

po�et žák�) 
umíst�ní 

Halová kopaná chlapc� 6.-7. 
t�íd 

  4. místo ve skupin� 

Florbal chlapci 8.-9. t�íd – 
obvodní kolo  

 4. místo ve skupin� 

Florbal chlapci 6.-7. t�íd – 
obvodní kolo 

 2. místo ve skupin� 

Florbal dívky 8.-9. t�íd – 
obvodní kolo 

 2. místo ve skupin� 

Florbal dívky 6.-7. t�íd – 
obvodní kolo 

 4. místo ve skupin� 

Czech STREET HOCKEY postup do oblastního kola ukon�ení ú�asti 
v oblastním kole  

Zdatný pá
ák 

po�ádá ZŠ Porubská 832 – ú�ast Šev�íková 
Daniela, Janiaková Marie, Cibulcová 
Kate�ina, Bednárková Michaela, Franková 
Michaela, Bogdová Barbora, Navrátilová 
Kate�ina 

6. m Šev�íková Daniela 
7. m Janiaková Marie 
14.m. Cibulcová 
Kate�ina 
 

Vybíjená dívek 4.-5. t�íd 
Preventan Cup 

 10. místo v celostátním 
finále 

Vybíjená dívek 6. t�íd  3. místo ve skupin� 
Vybíjená chlapc� 6. t�íd   
Minifotbal starších žák�    
Lehká atletika 6.-9. t�ídy 6.-7. t�ída dívky – skok 3. místo �ajdíková Dominika 
 6.-7. t�ída dívky – hod  3. místo Kulínská Klára 
 6.-7. t�ída chlapci – 60 m 3. místo B�ezný Tomáš 
 6.-7. t�ída chlapci – štafeta 3. místo  
 8.-9. t�ída dívky – 60 m 4. místo Ondrušáková Nikola 
 8.-9. t�ída – dívky – vrh koulí 4. místo Strniš
ová Kate�ina 
 8.-9. t�ída – chlapci 60 m 4. místo Illés Ivo 
 8.-9. t�ída – chlapci  - vrh koulí 1. místo Št�pán Jan 
   
Lehká atletika 2.-5. t�ídy 2. t�ída – dívky  – 50 m   1. místo Hájková Ludmila 
 2. t�ída – dívky – skok daleký 2. místo Adamusová Adriana 
 2. t�ída chlapci – hod mí�kem 4. místo Czolko Lukáš 
 3. t�ída – dívky – skok daleký 1. místo Sikorová Aneta 
 3. t�ída – chlapci – 50 m 4. místo Duda Timon 
 4. t�ída – dívky – hod mí�kem 4. místo Halfarová Adéla 
 5. t�ída – dívky – 50 m 2. místo Šev�íková Daniela 
 5. t�ída – dívky – skok daleký 4. místo Cibulcová Kate�ina 
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výtvarné 
Název  Po�adatel  Ú�ast – jména žák� (u 

školních kol jen po�et 
žák�) 

umíst�ní 

K�	 terapeut CPK CHRPA 1. A a 3. A  
Oblíbená pohádková 
postava 

Knihovna Svinov 1. A a 3. A  

Kniha plná fantazie SV� Ostr�ilova  žáci 2. stupn�  
Jedeme na výlet ZŠ, Svinov 1. A  
Naše rodinná oslava Centrum pro 

rodinu, Ostrava 
1. A  

Požární ochrana Okresní sdružení 
hasi��, Ostrava-
Záb�eh 

1. A -  16 žák�  
odeslány í práce Pochman 
Ji�í, H�la Pavel, Kle�ková 
Doubravka 

 

Evropa ve škole (19. 
ro�ník mezinárodní 
sout�že) 

St�edisko volného 
�asu Korunka, 
Ostrava 

8. A – 5 prací Krajské kolo – 3. 
kategorie 
1. místo Roman 
Male	ák 
2. místo Kristýna 
Šustková 

D�ti na zahrádce (17. 
ro�ník) 

�eský 
zahrádká�ský svaz, 
Praha 

7. A – 6 žák�  

�eská republika – Má 
vlast (celostátní sout�ž) 

PAFAAS 
Všelibice 

3. A – 6 žák�   

Malovaná písni�ka – 7. 
ro�ník krajské sout�že 

DDM M. 
Majerové, 
Ostrava-Poruba 

6. A – 3 žáci 
7. A – 3 žáci 

 

Výtvarná sout�ž 
v rámci XVIII. Ro�níku 
Evropských dn� 
handicapu 

Asociace TRIGON 
Ostrava 

žáci 2. B a 4. B  

Mikuláš, �ert a and�l vlastní  1. místo Mertová 
Klára 

2. místo Friedrich 
Tomáš 

3. místo Vavre�ková 
Nella 

 

Sluní�ko vlastní 1. místo Elblová 
Viktorie 

2. místo Friedrich 
Tomáš 

3. místo Vojtkulák 
David 
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p�vecké 
Název  Po�adatel  Ú�ast – jména žák� (ú�ast 

v obvodní p�ehlídce) 
umíst�ní v  

Sk�ivánek – p�vecká 
sout�ž lidových písní 

KC Poruba 1. t�ída  Vnen�áková 
Aneta,  Neshodová 
Karolína,  Mertová Klára, 
Vavre�ková Nella 
 
2. t�ída P�chulová Martina,  
Hájková Ludmila 
 
8. t�ída  Bystro	ová Tá	a 
6. t�ída Feilerová Adriana 

I. kategorie –  
2. místo Hájková 
Ludmila 

 
dopravní 
Název  Ú�ast – jména žák� (u školních kol jen 

po�et žák�) 
umíst�ní v obvodním 
kole 

I. kategorie 
 
II. kategorie 

Oršulíková Lucie, Hendrichová Sabina, 
Zelený Jan, Koutný Martin 
Fabiánová Lenka, Nováková Andrea, 
Valášek Denis, Gelnar Lukáš 

4. místo 
 
6. místo  

 
 
jiné  
Název  Po�adatel  Ú�ast – jména žák� (u 

školních kol jen po�et 
žák�) 

umíst�ní 

Obchodka hrou OA Ostrava-
Poruba 

Žáková Veronika, Duchová 
Karin, Ondrušáková Nikola 

1. místo  

 
 
Sout�ž ve sb�ru plastových ví�ek – 8. místo  
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8. Zapojení školy  v rozvojových programech a projektech  
 
8.1. Dotace a granty vyhlášené Statutárním m�stem  Ostrava 
 
Ú�elová dotace na podporu celoro�ních a dlouhodobých volno�asových aktivit ve prosp�ch d�tí a 
mládeže  
 
8.1.1. Svátky a tradice 
Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem „Svátky a tradice“, jehož cílem je 
p�iblížení národních zvyk� a tradic a vytvo�ení takových výukových a volno�asových aktivit, jež 
budou inspirovány cyklickým a lineárním �asem a budou pro žáky zajímavé. Celkov� byl projekt 
plánovaný na 97 000,- K�, žádali jsme o 52 000,- K�.  Od SMO jsme nakonec dostali dotaci ve výši 
15 000,- K�. 
8.1.2. Keramická dílna 
Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem „Keramická dílna“ , jehož cílem bylo 
zkvalitn�ní stávajícího keramického kroužku a vytvo�ení prostoru pro vznik nových   volno�asových 
aktivit, které budou poskytovat co nejzajímav�jší a nejrozmanit�jší nabídku pracovn� tv�r�ích 
�inností. Celkové náklady na projekt byly 95 000,- K�, žádali jsme o 60 000,- K�. Od SMO jsme 
nakonec dostali dotaci ve výši 15 000,- K�. 
8.1.3. Atletický kroužek 
Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem „Atletický kroužek“. Jeho cílem bylo 
navázání  na stávající atletický kroužek a vytvo�ení nových volno�asových aktivit, které budou 
poskytovat plnohodnotné sportovní vyžití  na našem krásném školním h�išti. Celkové náklady na 
projekt byly 59 000,- K�, požadovaná dotace 44 000,- K�. Od SMO jsme získali dotaci ve výši 
30 000,- K�.  
8.1.4. Provoz multifunk�ního h�išt� 
Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem  „Provoz multifunk�ního h�išt� na ZŠ 
Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba“. Cílem bylo  umožn�ní využití multifunk�ního sportovního areálu 
široké ve�ejnosti v odpoledních hodinách, víkendech a školních prázdninách. Celkové náklady na 
projekt byly 152 000,- K�. Žádali jsme o 102 000,- K�. Od SMO jsme získali dotaci ve výši 60 000,- 
K�. 
8.1.5. Relaxa�ní místnost 
Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem „Relaxa�ní místnost na ZŠ Ukrajinská 
1533“. Cílem projektu je vybudování speciální u�ebny – relaxa�ní a odpo�inkové místnosti a 
zavedení inovativních metod do výchovy a vzd�lávání d�tí s poruchou autistického spektra (s PAS). 
Celkové náklady na projekt byly 205 870,- K�, požadovaná dotace byla 139 850,- K�. Od SMO jsme 
získali dotaci ve výši 70 000,- K�. 
 
 
8.2. Regionální opera�ní program  Vzd�lávání pro konkurenceschopnost „Otev�me autist�m 

cestu k lidem a poznání“ 
 
 Na podzim roku 2008 jsme získali  dotaci na projekt „Otev�me autist�m cestu k lidem a 
poznání“  ze strukturálních fond�  EU v oblasti podpory 1.2 Rovné p�íležitosti d�tí, žák�, v�etn� 
žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami.  
 Tento projekt za�al v lednu 2009. Jeho cílem  je vytvo�ení a zavedení inovativních 
výukových metod s využitím ICT, které umožní zkvalitnit integraci žák� s PAS do b�žné školní 
výuky na ZŠ a na dalších vyšších typech škol, na kterých se budou p�ipravovat na za�len�ní do 
pracovního procesu. Konkrétn� bude vytvo�eno minimáln� 250 inovativních výukových jednotek, 
které budou zapracovány do tématických výukových plán�  a ŠVP pro pot�eby integrace žák� s PAS. 
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K napln�ní tohoto cíle byla z�ízena multimediální u�ebna pro výuku žák� s PAS. Po 18 m�sících 
trvání projektu máme již vytvo�eno 260 výukových hodin, které jsou pln� k dispozici všem 
vyu�ujícím. 
Celkové náklady projektu 3 522 tis. K�. Projekt bude ukon�en v �ervnu 2011. 
 
 
8.3. Nada�ní fond EVRAZ 
 

Na podzim roku 2009 jsme podali žádost o grant s názvem „Speciální u�ební pom�cky pro 
žáky s DMO a PAS“. Cílem tohoto projektu bylo dovybavení speciálních u�eben as zavedení 
inovativních metod do výchovy a vzd�lávání d�tí s PAS. Od Nada�ního fondu EVRAZ jsme získali 
58 200,- K�.  
 
 
8.4. Arcelor Mittal  
 

Na podzim roku 2009 jsme požádali o dotaci s názvem „Relaxa�ní koutek“ – na vybavení 
relaxa�ního koutku a zavád�ní  prožitkových �inností (drama a muzikoterapie). Náklady na projekt 
�inily 71 640,-, požadovali jsme 29 990,- K� a získali jsme 20 000,- K�.  
 
 
8. 5.  Nepodpo�ené projekty 

• SMO –  
- Florbalový kroužek - náklady na projekt 120 000,- požadavek 95 000,- 
- Bezbariérové WC -  náklady na projekt 575 000,- K�, požadovaná dotace 215 000,- 

K�.  
 

• Nadace OKD  
-  Bezbariérové WC  (poté, co nám nebyl schválena dotace ze SMO jsme požádali 

Nadaci OKD – náklady na projekt 585 000,- K�, požadovaná dotace 150 000,- K� 
- Asisten�ní služba – na vytvo�ení pracovní pozice osobní asistent pro handicapované 

d�ti – náklady na projekt a požadovaná dotace 60 000,- K� 
- Alternativní u�ebna – vytvo�ení alternativní u�ebny ve venkovním prost�edí – 

náklady na projekt 244 900,- K�,  požadovaná dotace 134 900,- K� 
Bylo nám sd�leno, že p�estože jsou žádosti kvalitn� napsané, z d�vodu velkého množství 
žadatel� projekty nebyly podpo�eny.  
 
• Nadace �EZ 

- Kvalitní podmínky pro integraci – pomocí ICT techniky získání v�tšího prostoru pro 
zapojení zdravotn� handicapovaných žák� do výuky, náklady na projekt 84 000,- K�, 
požadovaná dotace 78 000,- K�.  

- Fyzikální u�ebna na Ukrajinské – zatraktivn�ní výuky p�edm�tu fyzika, náklady na 
projekt 264 900,- K�, požadovaná dotace 147 600,- K�.  

 
 
8. 6. Podané projekty 

• Arcelor Mittal  
- „D�tské h�išt� na Ukrajinské“ – vybudování venkovního d�tského h�išt� a vytvo�ení 

venkovních relaxa�ních a odpo�inkových prostor  
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9. Údaje o výsledcích inspek�ní �innosti provedené �eskou školní inspekcí a o 
provedených kontrolách 
 
9.1. Inspek�ní �innost �ŠI 

Ve školním roce 2009/2010 provedla �eská školní inspekce hodnocení školního 
vzd�lávacího programu.  
 Ze záv�ru vyplynulo, že náš školní vzd�lávací program Škola pro všechny není v souladu 
s RVP pro ZV v �ásti v�nované hodnocení žák�. Co se tý�e kapitoly hodnocení žák� nebyla v našem 
ŠVP zakomponovaná zm�na dle novely školského zákona o hodnocení žák� o tom, že klasifikace za 
1. pololetí je nutno dokon�it do 2 m�síc�  a nikoli do konce 2. pololetí a klasifikace za 2 . pololetí do 
konce zá�í.  
 Všechny ostatní kapitoly našeho ŠVP byly v po�ádku, tedy v souladu s RVP pro ZV.  
 Tato malá nesrovnalost byla samoz�ejm� ihned odstran�na a tedy troufnu si �íci, že celé naše 
ŠVP je po této úprav� v souladu s RVP.  

10. Základní údaje o hospoda�ení školy 
Údaje jsou uvedeny za kalendá�ní rok 2009 
a) p�íjmy 
1. celkové p�íjmy,            18 834,15 tis. K� 
    Z toho p�ísp�vek MS kraje:  11 532,00 tis. K� 
                                MOb:     2 709,72 tis. K� 
                                Ú�el. dotace SMO           40,00 tis. K� 
                                Dotace ESF (inv.a nein.) 1 788,44 tis. K� 
          Ostatní     2 763,99 tis. K� 
2. poplatky od zletilých žák�, rodi�� nebo jiných zákonných zástupc�, 95,75 tis. K� 
    Z toho za ŠD                                                59,32 tis. K� 
               Za zájmové kroužky                       36,43 tis. K� 
3. p�íjmy z dopl	kové �innosti,               512,21 tis. K� 
    Z toho za stravné:           162,44 tis. K� 
               Za do�. užívání TV:                   341,27 tis. K� 
               Za pronájem reklamní plochy:             2,20 tis. K� 
               Za prodej �ipových karet:                        6,30 tis. K� 
4. ostatní p�íjmy;                  2 156,03 tis. K� 
    Z toho stravné       1 647,92 tis. K� 
 
 
 
b) výdaje 
1. investi�ní výdaje celkem,          427,60 tis. K� 
2. neinvesti�ní výdaje celkem a z toho   16 979,69 tis. K� 
- náklady na platy pracovník� školy,      7 498,00 tis. K� 
- ostatní osobní náklady,            29,00. tis. K� 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojišt�ní,   2 622,22 tis. K� 
- výdaje na u�ebnice, u�ební texty a u�ební pom�cky,       262,56 tis. K� 
- ostatní provozní náklady;        6 567,91 tis. K� 
 
 
 



 27 

11. Záv�r 
 

Jsme malou „rodinnou“ školou, což má na jednu stranu velký vliv na interakci u�itel – žák – 
rodi�, ale na druhou stranu pouhých 219 žák� má velmi negativní vliv na organizaci výuky a 
financování školy.  Prostorov� jsme velkou školou, a proto naše škola disponuje velkým množstvím 
odborných u�eben (2 jazykové u�ebny, 2 PC u�ebny,  t�locvi�na, h�išt� atd. ) 
Školní rok 2009/2010 jsme za�ali výborn�. 1. zá�í se nám poda�ilo po 6 letech otev�ít dv� první t�ídy.  
Proti minulému školnímu roku nám vzrostl po�et žák�, sice jen o 9, ale p�esto vzrostl, za což jsme 
byli velice rádi. Následn� 2. zá�í jsme otev�eli  multifunk�ní h�išt� - multifunk�ní komplex h�iš
 na 
volejbal, basketbal, házenou a malý fotbal. Sou�ástí sportovišt� je také b�žecký ovál o délce 200 m. 
V odpoledních hodinách a o víkendech, kdy je areál p�ístupný ve�ejnosti, dohlíží na bezpe�nost 
provozu správce.  

Poda�ilo se nám navázat úzkou spolupráci s mate�skou školou Ukrajinská, které jsme 
pomáhali organizovat r�zné akce. P�es všechny tyto pozitivní kroky k nám k zápisu v lednu 2010 
p�išly d�ti pouze  na jednu první t�ídu.  

Pro zlepšení této situace jsme se  op�t v letošním školním roce snažili provést n�kolik 
opat�ení: 

Pro volno�asovou aktivitu bylo d�tem nabídnuto celkem 14 kroužk� (rukod�lný, 
p�írodov�dný, zdravotní, keramická dílna, va�ení, aerobic, tane�ní, florbal atd., které navšt�vovalo 
celkem p�es 100 d�tí.  

Zaktualizovali  jsme naše webové stránky a zatraktivnili náš školní vzd�lávací program. 
Finan�ní situaci jsme se snažili vylepšit  zapojením školy do r�zných druh�  projekt�. Ze SMO jsme 
získali  v celkové �ástce 190  tis. K� (u�ební pom�cky do atletického a keramického kroužku, 
vybavení relaxa�ní místnosti, provoz školního h�išt� atd.) Od spole�nosti EVRAZ Vítkovice Steel 
jsme získali 60 tis. K� na nákup u�ebních pom�cek pro pot�eby speciálních t�íd, od spole�nosti 
Mittal Steel jsme získali 20 tis. K� na relaxa�ní pom�cky taktéž do speciálních t�íd.  
Kvalitu vzd�lávání si na naší škole pravideln� ov��ujeme testy od spole�nosti SCIO a to v pátých a 
devátých t�ídách a podle zájmu žák� a rodi�� také v osmých t�ídách. 

V letošním školním roce jsme si nechali zpracovat tzv. Mapu školy, která hodnotí klima 
školy.  

Žáci v 5. a 9. ro�nících letos dosáhli jak v jazyce �eském, tak v matematice pr�m�rných 
výsledk�. Za pozornost stojí a nás velice t�ší, že jako škola, která klade d�raz na výuku jazyk�, jsme 
dosáhli vynikajících výsledk�. Máme výsledky lepší než 60 % zú�astn�ných škol. Porovnáním 
výsledk� testu z anglického jazyka  s výsledky testu obecných studijních p�edpoklad� bylo zjišt�no, 
že na naší škole je studijní potenciál žák� v anglickém  jazyce  využíván velmi dob�e, výsledky žák� 
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních p�edpoklad�, u�itelé s ním z�ejm� 
velmi dob�e zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 

Dne 15. 6. 2010 nám byl ud�len zlatý certifikát od spole�nosti SCIO.CZ za rozsáhlou pé�i 
v�novanou hodnocení výsledk� vlastní výchovn� vzd�lávací �innosti v posledních 4 letech.   

D�ti se v letošním roce zú�astnily celé �ady sout�ží, dosáhly velice solidních výsledk�, dob�e 
propagovaly naši školu na ve�ejnosti. Našim nejv�tším a vynikajícím úsp�chem bylo 10. místo v �R 
v sout�ži ve vybíjené žáky	 5. t�íd. Naše d�v�ata postupn� zvít�zila v okrese Ostrava, v kraji 
Moravskoslezském a v následním celorepublikovém finále jsme obsadili vynikající 10. místo. Pro 
naši školu je to obrovský úsp�ch, když si uv�domíme, že jsme m�li pouze jedinou 5. t�ídu, ve které 
bylo celkem 13 d�v�at a družstvo tvo�ilo d�v�at 10.  

V letošním školním roce prosp�lo nebo prosp�lo s vyznamenáním  113 žák�, což �iní 51,83 
% všech žák�. Se samými jedni�kami ukon�ilo letošní školní rok 58   žák�, což �iní  26,6  % všech 
žák�. Pr�m�r neomluvených hodin na 1 žáka je 0,24 hodin.  
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Tyto výsledky jsou dány dobrou prací pedagogických i nepedagogických pracovník�. Toto 
vše dává na stran� jedné pocit spokojenosti, ale také velký prostor ke zlepšení.  
   
 
 
 
      Mgr. Petr Neshoda 
      �editel školy 
 
 
 
Výro�ní zpráva byla projednána a schválena  školskou radou dne 11. 10. 2010  
S výro�ní zprávou byla seznámena pedagogická rada dne 1. 9. 2010 
 
Seznam p�íloh: 

1. p�ehled akcí školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


