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1. Základní údaje o škole 

1.1. Škola 
 

název školy Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 
1533, příspěvková organizace 

adresa školy Ukrajinská 1533/13, Poruba,  
708 00 Ostrava 

právní forma příspěvková organizace 
IČO 64627896 
IZO 102520330 
identifikátor školy 600144852 
vedení školy ředitel: Mgr. Petr Neshoda 

zástupce ředitele: Mgr. Yvonne Lovászová 
kontakt tel.: 596 965 640 

fax: 596 965 640 
e-mail: zs@zsukrajinska.cz 
www: zsukrajinska.cz 
datová schránka: jh8mqw8 

 

1.2. Zřizovatel 
 

název zřizovatele Statutární město Ostrava – Městský obvod 
Poruba 

adresa zřizovatele Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, 708 56 

 

1.3. Součásti školy 
Kapacita 

Základní škola Cílová kapacita 400 žáků 
Školní družina 125 žáků 
Školní jídelna ZŠ 700 jídel  
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2.  Informace pro zřizovatele  

2.1.  Počty žáků školy a školní družiny, průměrné počty žáků  

SOUČÁST ŠKOLY POČET TŘÍD/ 
ODDĚLENÍ VE 
ŠKOLNÍM ROCE 
2015/2016 

POČET DĚTÍ/ 
ŽÁKŮ 
K 30. 6. 2016 
VLASTNÍ/VŠICHNI 

PRŮMĚRNÝ 
POČET 
DĚTÍ/ŽÁKŮ NA 
TŘÍDU 

PRŮMĚRNÝ 
POČET 
DĚTÍ/ŽÁKŮ NA 
UČITELE 

1. stupeň ZŠ 10 156 15,6 x  
2. stupeň ZŠ 4 84 21  
Celkem ZŠ  14 240 17,14  x  
Školní družina 6 107 17,83  xx  
Školní jídelna ZŠ x 175/199  x 

x Počet žáků na třídu je uveden včetně speciálních tříd 
xx  Počet žáků na třídu je uveden včetně speciálního oddělení 

2.2. Počet zapsaných do 1. tříd pro příští školní rok a odklady školní docházky 

počet prvních 
tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

 

z toho počet 
dětí starších 6ti 
let (nástup po 

odkladu) 

z toho počet dětí 
mladších 6ti let 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2016/2017 

3 34 10 0 4  
Komentář – dle výkazu o zahájení povinné školní docházky 
3 žáci budou ve speciální  1. C třídě pro žáky s lékařskou diagnózou autismus (1., 2.  ročník) 

2.3.  Specializované třídy, počty žáků  podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. (stav k 30. 9. 2015)  

  

ROČNÍK DRUH POČET ŽÁKŮ 
1. a 2.  Speciální třída pro žáky s dg. PAS                       4 

z toho  
2 žáci 1. ročníku 
2 žáci 2. ročníku 

  
3., 4. a 5. Speciální třída pro žáky s dg. PAS                       6 

z toho  
2 žáci 3. ročníku 
2 žáci 4. ročníku 
2 žáci 5. ročníku 

  

2.4. Údaje o integrovaných žácích (dle statistického výkazu, stav k 30. 9. 2015): 

Druh postižení – celkem: Žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 
integrovaní 
v běžných 
třídách 

Žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 
ve speciálních 
třídách 

Celkem žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 

Žáci s dg. PAS  9 9 18 
Těžká porucha dorozumívání 3 1 4 
S vadami řeči 7 0 7 
Tělesné postižení 3 0 3 
S vývojovými poruchami učení 8 0 8 

S vývojovými poruchami chování  4 0 4 
CELKEM 34 10 44 
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2.5. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 36 – 50 let nad 50 let 
 

Celkem 

Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 7 2 16 1 5 4 28 

2.6. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 
2 Kuchařka 1 vyučena 
3 Zaučená kuchařka 0,55 základní + kurz 
4 Zaučená kuchařka 0,813 SŠ + kurz 
5 Uklízečka 1 vyučena 
6 Uklízečka 1 vyučena 
7 Uklízečka 0,5 vyučena 
8 Školník – údržbář 1 vyučen 
9 Referentka  1 SŠ 

10 Ekonomka 1 VŠ 
Komentář: Jsou započítány jen úvazky placené ze státního rozpočtu 

2.7.  Fluktuace pracovníků  

Počet 
zaměst-
nanců 

Z toho 
pedagog.  

Z toho 
nepedag. 

Ukončení PP z důvodu 
odchodu do starobního 
nebo invalidního 
důchodu 

Ukončení PP 
uzavřeného na dobu 
určitou 

Ukončení PP z jiného 
důvodu 

   Pedag. Nepedag. Pedag. Nepedag. Pedag. Nepedag. 

42 32 10 0 0 0 
 

0 0 
 

0 

2.8. Aprobovanost výuky  

 na I. stupni 

 na II. stupni 

Všichni pedagogičtí pracovníci  (učitelé a vychovatelé) splňují kvalifikační předpoklady a odbornou 
kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících.  

2.9.  Seznam zájmových kroužků  

Celkem kroužky navštěvovalo 150 žáků  
- Florbalový kroužek – 2  
- Keramický kroužek – 3 
- Rukodělný kroužek Tvořeníčko  - 2 
- Atletický kroužek 
- Dramatický kroužek 
- Pohybový kroužek  
- Logopedie - 2 
- Čtenářský kroužek 
- Jóga 

2.10.  Název vzdělávacího programu:  

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola pro všechny"     

2.11. Počet žáků s potřebou dietního stravování včetně uvedení typu diety  

6 žáků bezlepková dieta, 1 žák mléčná dieta 
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3. Výroční zpráva 

3.1. Materiálně-technické podmínky školy 

Naše škola se nachází v rozlehlém komplexu budov (pavilonů) propojených koridorem. 
Skládá se z pavilonu A, B, C, S a tělocvičny, v samostatné budově se nachází školní družina a 
školní kuchyň s jídelnou. Celý areál obklopuje velká oplocená zahrada se školním hřištěm. 
Pavilon C je v současné době dlouhodobě pronajat neziskovým organizacím. 
 
Na pavilonech A a B je 15 kmenových učeben 1. i 2. stupně. Na pavilonu B se nachází malá 
multimediální učebna a mobilní multimediální učebna reedukační péče vybavena notebooky.  
Všech 9 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Na pavilonu A se nalézá učebna výtvarné 
výchovy. Tři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. 
 
Na pavilónu S sídlí vedení školy, dále jsou zde kanceláře, učitelská a žákovská knihovna a 
odborné učebny (nová, krásná učebna přírodovědných předmětů, školní dílny a pracovna s 
keramickou pecí, nově vybavená cvičná kuchyň, velká počítačová učebna s připojením na 
internet, malá jazyková učebna a multimediální digitální jazyková laboratoř). Materiální 
vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Žáci mají v učebnách k 
dispozici 60 PC s připojením na internet. 
  
Školní jídelna se nachází v přízemí samostatného pavilonu a má denní kapacitu 700 jídel. V 
1.patře se nachází školní družina o kapacitě 125 dětí. Disponuje čtyřmi útulnými učebnami, 
které jsou velmi dobře vybaveny stolními hrami, drobnými hračkami, klavírem, počítači a vším, 
co je vhodné k trávení volného času dětí. Nachází se zde i relaxační místnost.  
 
Škola i družina mají nejen bezbariérový přístup, ale i zařízení pro handicapované děti, tzv. 
schodolezy, které umožňují vozíčkářům bezproblémový pohyb mezi poschodími. 
 
Škola má světlé, čisté a estetické prostory, hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s 
normami), kvalitní osvětlení a pěkný nábytek. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými 
lavicemi a židlemi. 
 
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a moderní sportovní areál s fotbalovým 
hřištěm, běžeckou dráhou s doskočištěm, volejbalovým kurtem a basketbalovým hřištěm. Vše je 
opatřeno povrchem z moderních materiálů. 
Všichni vyučující mají své kabinety (s možností připojení k internetu), učitelé se schází ve 
sborovně vybavené počítačem, používají tiskárnu i kopírku. Další možnost využití internetu 
mají učitelé za použití notebooků ve všech učebnách, jelikož jsou pokryty WI-FI signálem.  
 
Velká pozornost je věnována integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Pro žáky 
s dg.PAS byly zřízeny tři specializované učebny, deset žáků je  trvale integrováno v běžných 
třídách, dalším je nabídnuta podle možností částečná integrace v jednotlivých hodinách. 
Využíváme při tom pomoci pedagogických asistentů. Pomocí individuálního přístupu a 
spolupráce s PPP se věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. 
 
Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím, 
vybavení kabinetů, 
laboratoří a učeben  
pomůckami a pod. 

Na dobré úrovni, kabinety jsou průběžně doplňovány dle požadavků 
učitelů.  

Vybavení žáků 
učebnicemi a učebními 
texty 

Používají se ucelené řady učebnic v souladu se ŠVP 

Vybavení školy Jazyková digitální učebna a 3 multimediální učebny s celkovým 
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audiovizuální a 
výpočetní technikou 

počtem 60 PC připojenými na rychlý internet  (minimálně 40 MB),  
17 dataprojektorů, 15 interaktivních tabulí, 3 vizualizéry, 30 tabletů, 
2 x hlasovací zařízení, 24 notebooků pro učitele a asistenty.  

 

3.2. Údaje o školské radě 

K 1. 9. 2005 zahájila svou činnost školská rada. Ve školním roce 2015/2016 se sešla 2 x, jednala 
v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.). Zejména schvalovala školní řád, výroční 
zprávu za rok 2014/2015, projednala návrh rozpočtu na rok 2016, dále se vyjadřovala 
k budoucnosti naší školy v souvislosti se záměrem našeho zřizovatele.  
Školská rada pracuje v tomto složení  

– zástupci obce Ing. Zuzana Lidmilová, Petra Fukalová Zemančíková 
– zástupci rodičů – Mgr. Lucie Skulinová, Martina Sobolová  
– zástupci školy – Mgr.  Bohuslav Žák (předseda školské rady), Mgr. Hana Hojgrová 

Datum zřízení 1. 9. 2005, nové volby 26. 9. 2011,  
24. 9. 2012, 29. 9. 2014 

Počet členů školské rady  6 
Kontakt Bohuslav Žák, tel. 596 965 640 

 

3.3. Údaje o nadačním fondu 

V  roce 2015 byl založen Nadační fond dětí při Základní škole Ukrajinská 1533. Činnost 
nadačního fondu se rozběhla, spolupráce byla na velmi dobré úrovni.  

 

3. 4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

3.4.1.  Přehled oborů základního vzdělávání 

KÓD OBOR VZDĚLÁNÍ POZNÁMKY 
 

ZAŘAZENÉ TŘÍDY 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP Všechny třídy  

 

3.4.2.  Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 
ŠVP PRO ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY Všechny třídy 

3.5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.5.1. Základní údaje o pracovnících školy – k 30. 6. 2016 

Počet pracovníků celkem 44,  přepočteno 39,36 
Počet učitelů ZŠ 19,  přepočteno 18,82 
Pedag. asistentů 9, přepočteno 7,27 
Počet vychovatelů ŠD 6, přepočteno 4,41 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 6, přepočteno 5,5 placeno ze st. rozpočtu + 1 

z jiných zdrojů (neuvedena v celkovém počtu) 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 přepočteno 3,363 + 0,45 z DČ 
Komentář:  Celý jeden úvazek uklízečky je placen z jiných zdrojů. 
Ve školní jídelně je úvazek 0,45 hrazen z doplňkové činnosti. 
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3.5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogič
tí 

pracovníc
i 

 Funkce Úvaze
k. 

Roků 
ped. 

praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1.  Učitelka 1 Nad 32 VŠ NŠ 
2.  Učitelka 1 Do 32 VŠ JČ, VV 
3.  Učitel 1 Do 32 VŠ NŠ, Př 
4.  Učitelka 1 Do 27 VŠ NŠ, JA 
5.  Učitelka 1 Do 27 VŠ NŠ 
6.  Vychovatelka 1 Do 32 SŠ Vychovatelství 
7.  Vychovatelka 0,64 Do 27 SŠ vychovatelství 
8.  Učitelka 1 Do 27 VŠ NŠ 
9.  Učitelka 1 Do 27 VŠ NŠ 

10.  Učitelka 1 Do 27 VŠ Spec. 
pedagogika 

11.  Učitelka 1 Do 27 VŠ M, Ch 
12.  Učitelka – ZŘ, VP 1 Do 27 VŠ NŠ 
13.  Učitel – ICT 1 Do 19 VŠ NŠ 
14.  učitelka 1 Do 19 VŠ Speciální 

pedagogika 
15.  Učitel – ředitel 1 Do 19 VŠ TV, Tech. práce 
16.  Vychovatelka 1 Do 19 VŠ Speciální 

pedagogika 
17.  Učitelka  0,91 Do 19 VŠ TV,OV 
18.  Pedagogický asistent 0,75 Do 19 SŠ + 

pedag. 
minimum 

Vychovatelka 
ve ŠD 

19.  Pedagogický asistent 1 Do 19 SŠ  
20.  Pedagogický asistent 0,63 Do 19 SŠ Speciální 

pedagogika pro 
vychovatele 

21.  Pedagogický asistent 1 Do 12 SŠ  Pedagogika pro 
asistenty ve 
školství 

22.  Pedagogický asistent 1  VŠ-Bc. Sociální práce a 
sociální 
pedagogika 

23.  Pedagogický asistent 1 Do 12 SŠ Výchovná a 
humanitární 
činnost  

24.  Pedagogický asistent 0,63 Do 12 SŠ  + studuje spec. 
pedagogiku VŠ 

25.  Pedagogický asistent 0,63 Do 12 SŠ + 
studium 
pedagogi

ky  

Kvalifikační 
studium 
pedagogiky  

26.  Učitelka 1 Do 12 VŠ JČ, Historie 
27.  Učitelka 1 Do 12 VŠ Bi, TV 
28.  Vychovatelka 0,45 Do 19 SŠ + ped. 

minimum 
vychovatelství 

29.  Vychovatelka 0,89 Do 19  vychovatelství 
30.  Vychovatelka 0,43 Do 12 SŠ + 

pedag. 
Speciální 
pedagogika pro 
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minimum vychovatele 
31.  Učitel 1 Do 12 VŠ Geografie, OV 
32.  Učitelka 0,91 Do 12 VŠ Bi, Geografie 
33.  Pedagogický asistent 0,63 Do 12 SŠ Výchovná a 

humanitární 
činnost  

34.  Učitelka 1 Do 6 VŠ-Bc. Studuje 
učitelství pro 1. 
stupeň 

Dvě pracovnice vykonávají funkci asistentky pedagoga a vychovatelky. 

3.5.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 36 – 50 let nad 50 let 
 

Celkem 

Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 7 2 16 1 5 4 28 

3.5.4.Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 
2 Kuchařka 1 vyučena 
3 Zaučená kuchařka 0,55 základní + kurz 
4 Zaučená kuchařka 0,813 SŠ + kurz 
5 Uklízečka 1 vyučena 
6 Uklízečka 1 vyučena 
7 Uklízečka 0,5 vyučena 
8 Školník – údržbář 1 vyučen 
9 Referentka  1 SŠ 

10 Ekonomka 1 VŠ 
Komentář: 
Jsou započítány jen úvazky placené ze státního rozpočtu 

 

3.6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

3.6.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních 
tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

 

z toho počet 
dětí starších 6ti 
let (nástup po 

odkladu) 

z toho počet dětí 
mladších 6ti let 

počet odkladů 
pro  školní 

rok 
2016/2017 

3 34 10 0 4 
Komentář – dle výkazu o zahájení povinné školní docházky 
3 žáci budou ve speciální  1. C třídě pro žáky s lékařskou diagnózou autismus (1., 2.  ročník) 
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3.6.2. Údaje o integrovaných žácích (dle statistického výkazu, stav k 30. 9. 2015): 

Druh postižení – celkem: Žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 
integrovaní 
v běžných 
třídách 

Žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 
ve speciálních 
třídách 

Celkem žáci se 
zdravotním 
znevýhodněním 

Žáci s dg. PAS  9 9 18 
Těžká porucha dorozumívání 3 1 4 
S vadami řeči 7 0 7 
Tělesné postižení 3 0 3 
S vývojovými poruchami učení 8 0 8 

S vývojovými poruchami chování  4 0 4 
CELKEM 34 10 44 

 
Z toho speciální třídy podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. (stav k 30. 9. 2015)  

ROČNÍK DRUH POČET ŽÁKŮ 
1. a 2.  Speciální třída pro žáky s dg. PAS                       4 

z toho  
2 žáci 1. ročníku 
2 žáci 2. ročníku 

  
3., 4. a 5. Speciální třída pro žáky s dg. PAS                       6 

z toho  
2 žáci 3. ročníku 
2 žáci 4. ročníku 
2 žáci 5. ročníku 

  

3.7. Výsledky přijímacího řízení 

3.7.1. na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 4 0 

3.7.2. na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

 z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslo
vé 

školy 

ostatní 
střední 
školy 

lycea umělecká 
škola 

celkem 
  

1 3 0 6 0 0 0 10 

3.7.3. na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslo
vé 

školy 

ostatní 
střední 
školy 

lycea střední 
odb.učilišt

ě  

celkem 

0 0 0 0 3 0 0 3 
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3.7.4. do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
6 1 

3.7.5. počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A ODEŠLI ZE ŠKOLY 
v devátém ročníku v nižším ročníku  

19 1 ( z 8. ročníku) 

3.8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

3.8.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

3.8.1.1. Přehled o prospěchu 
1. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamen. 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. A 17 0 17 0 0 
I. B 15 0 15 0 0 
II. A 15 1 14 0 0 
II. B 17 1 16  0 
II. C (1., 2.) 2+2 0 + 1  2 + 1  0 0 
III. A 19 0 19 0 0 

III. B 16 2 14 0 0 
IV. A 25 12 13 0 0 
V. A 22 8 14 0 0 
IV. B (3., 4., 
5.) 

2+2+2 0 + 1 + 1 2 + 1 + 1 0 0 

Celkem 156 27 129 0 0 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamen. 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. A 21 14 7 0 0 
VII. A 27 20 6 1 0 
VIII. A 17 14 2 1 0 
IX. A 19 19 0 0 0 
Celkem 84 67 15 2 0 

 
Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamen. 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 156 27 129 0 0 
2. stupeň 84 67 15 2 0 
Celkem 240 94 144 2 0 
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3.8.1.2. Porovnání s minulým obdobím  

ROČNÍK POČET 
ŽÁKŮ 

PROSPĚLO 
S VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKLASIFIK
OVÁNI 

 
A B A B A B A B A B 

1.   
2.            
3. 
4. 
5. 

40 
37 
28 
25 
25 

34 
34 
37 
27 
24 

37 
37 
13 
22 
15 

 

34 
31 
35 
14 
15 

 

2 
0 

15 
3 

10 

0 
3 
2 

13 
9 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 

celkem 1. st. 155 156 124 129 30 27 1 0 0 0 
6. 
7. 
8. 
9. 

26 
19 
20 
16 

21 
27 
17 
19 

7 
4 
1 
3 

7 
6 
2 
0 

19 
15 
19 
13 

14 
20 
14 
19 

0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

celkem 2. st. 81 84 15 15 66 67 0 2 0 0 
celkem  236 240 139 144 96 94 1 2 0 0 

A školní rok 2014/2015 
B školní rok 2015/2016 

 
Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících: 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. ročník 1,04 1,01 1,04 1,07 1,01 1,08 1,04 
2. ročník 1,14 1,10 1,18 1,07 1,15 1,06 1,09 
3. ročník 1,28 1,17 1,28 1,25 1,19 1,48 1,21 
4. ročník 1,42 1,39 1,32 1,38 1,32 1,26 1,57 
5. ročník 1,58 1,63 1,43 1,33 1,54 1,40 1,38 
6. ročník 2,14 1,83 1,79 1,81 1,84 1,72 1,67 
7. ročník 2,17 2,07 2,07 2,04 2,22 1,89 1,78 
8. ročník 2,26 2,13 2,26 2,18 2,29 2,37 2,18 
9. ročník 1,94 2,03 2,22 2,15 1,98 2,11 2,36 

 V letošním školním roce prospělo s  vyznamenáním 139 žáků, což činí 58,9 %  všech žáků. 
Se samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 73  žáků, což činí  30,93 % všech žáků. 
 

3.8.1.3. Přehled o chování (za 2. pololetí) 
1. stupeň       

Třída Počet žáků Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 

I.A 17 8 0 0 0 0 
I. B 15 13 0 0 0 0 
I. C (1.,2.) 2+2 0 0 0 0 0 
II.A 15 3 0 0 0 0 
II. B 17 3 0 0 0 0 
III. A 19 7 0 1 0 0 
III. B 16 7 0 2 0 0 
IV. A 25 5 3 6 4 1 
V. A 22 17 0 4 2 0 
V. B (4.,5.) 2+2+2 1 0 0 0 0 
Celkem 156 64 3 13 6 1 
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2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 21 13 0 3 0 1   

VII. A 27 10 0 0 0 1   
VIII. A 17 3 3 2 3 4 1 1 
IX. A 19 4 0 5 0 5   
Celkem 84 30 3 10 3 11 1 1 

 
Celkový přehled: 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 
stupeň 

156 64 6 13 6 1 0 0 

2. 
stupeň 

84 30 3 10 3 11 1 1 

Celkem 240 94 6 23 9 12 1 1 

 
Snížený stupeň z chování 

STUPEŇ 
CHOVÁNÍ 

TENTO ŠKOLNÍ ROK MINULÝ ŠKOLNÍ ROK 
Počet Procento počet  Procento 

2 1 0,41 1 0,42 
3 1 0,41 0 0 

3.8.2. Údaje o zameškaných hodinách (údaje za celý školní rok) 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 6 808 43,64 5 0,03 
2. stupeň 5 746 68,40 34 0,40 

Celkem 12554 52,31 39 0,16 

 

3.9.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

3.9.1. Zhodnocení Preventivního programu školy za šk. rok 2015 / 2016 

 

Žákům a rodičům byla v rámci prevence sociálně patologických jevů k dispozici nástěnka 

s důležitými informacemi a kontakty ve vestibulu školy. Taktéž zde byly vypsány termíny konzultací 

jak výchovného poradce, tak školního metodika prevence. Taktéž všichni vyučující měli své 

konzultační hodiny, které jsou vypsány na internetových stránkách školy. 

 

V samotné výuce byla tato problematika probíraná na 1.st. především v rámci prvouky a slohových 

cvičení, na 2.st. především ve  výchově k občanství v 6.,7., 8. A 9. třídě a ve výchově ke zdraví v 9. 

třídě.  

Na 1.stupni byla ve výuce zařazená témata jako vzájemné vztahy mezi dětmi,  respektování práv 

jedince, dobrou komunikaci ve třídě či potlačování projevů rasové a nesnášenlivosti.  

Žáci 2.A se zúčastnili besedy na téma navazování vztahů, sebeuvědomování, volnočasové aktivity, 

zdravý životní styl. Taktéž se všichni žáci 1. stupně zúčastnili besedy s městskou policií na témata, 

bezpečí, práva, atd. 

 

Na druhém stupni byl kladen důraz především na protidrogovou výchovu, šikanu, kyberšikanu a 

sexuální výchovu v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví. 

Žáci se taktéž účastnili mnoha besed přednášek. Spolupracovali jsme s Renarkonem a to besedami:  
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 Komunikace a vztahy (6.A),  

 Šikana (7.A),  

 Co si myslím o drogách (8.A). 

Taktéž se všichni žáci 2. stupně zúčastnili besed s městskou policií na témata šikana, bezpečí, 

přestupek a trestný čin.  

Žáci 6.A se zúčastnili besed Bezpečný surfař. 

Žáci 7.A a 8.A se zúčastnili taktéž besedy Kyberšikana a sexting.  

 

Ve výuce byly taktéž využívány DVD s dokumenty o drogové problematice či DVD s  filmem Mezi 

stěnami pojednávajícím o šikaně na školách.  

 

Pro volnočasovou aktivitu byly dětem nabídnuty kroužky:  

 atletika,  

 keramika,  

 florbal,  

 tvořeníčko 

 dramatický kroužek 

 čtenářský kroužek. 

 kroužek jógy 

 pohybový kroužek  

 logopedie 

 

Po celý rok byla k dispozici schránka důvěry. 

Spolupráce s rodiči probíhala jak na třídních schůzkách a konzultacích tak na akcích, kterých se 

mohli účastnit (Vánoční besídka pro rodiče, Den otevřených dveří, Školní hvězdička…). 

 

Na škole se nevyskytl žádný případ konzumace drog či alkoholu. Řešili jsme jeden případ užívání 

tabákových výrobků na lyžařském výcviku. 

 

Ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence bylo řešeno 

několik případů drobnějších konfliktů, nevhodného agresivního chování mezi žáky,  podvodů 

v žákovské knížce. Taktéž se řešily případy kyberšikany (žáci 4.A, žákyně 6.A, 7.A a 9. A).  

2 žáci obdrželi 2. stupeň z chování za kázeňské přestupky. 

Neomluvená absence:  

 2x 3. stupeň z chování – 30 neomluvených hodin za 1. pololetí a 24 za 2. pololetí 

 1 neomluvená hodina za 1. pololetí a 6 za 2. pololetí 

 5 neomluvených hodin za 2. pololetí 

 5 neomluvených hodin za 2. pololetí 

Podezřelá absence se řešila s 3 žákyněmi. 

 

 

3.9.2. Hodnocení činnosti na úseku výchovného poradenství ve školním roce 2015/2016 

Během školního roku se činnost zaměřovala na práci v následujících oblastech: 

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

- oblast žáků s tělesným postižením 

- oblast poradenství při profesní orientaci 

- oblast práce s žáky s dg. PAS 

 

   Nadále jsme byli v kontaktu se speciálními pedagogy a psychology z Pedagogicko-psychologické 

poradny v Ostravě - Porubě, SPC v Ostravě – Zábřehu a ve Frýdku- Místku, 

kteří nám byli nápomocni při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a konzultovali 
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s námi vzniklé problémy při práci s dětmi. 

   Během školního roku jsme museli požádat o pomoc při řešení problémů některých žáků sociální 

kurátorky a kurátory z Odboru péče o rodinu z obvodu Ostrava-Poruba. Dva žáci naší školy 

absolvovali pobyt ve středisku výchovné péče ve Valašském Meziříčí. Při řešení krizové situace v 9. 

třídě nám pomohla hlavní koordinátorka prevence z PPP. 

  Ve školním roce 2015/2016 se sešla výchovná komise 12-krát. Ve většině případů je příčinou 

patologického chování žáků a neprospěchu nedůsledné výchovné vedení ze strany rodiny, 

nepodnětné domácí prostředí a absence citové výchovy. V poslední době jsme často museli řešit 

vlivy komunikace přes internet na sociálních sítích, kdy tato komunikace byla přes rámec slušného 

chování, i když žáci komunikovali v odpoledních hodinách (mimo vyučování). 

   V oblasti profesní orientace výchovná poradkyně spolupracovala s Informačním a poradenským 

střediskem pro volbu povolání v Ostravě a s PPP v Ostravě – Porubě. Žáci 

9. třídy  navštívili  IPS a zúčastnili se besedy k volbě povolání pořádané Úřadem práce. Zde získali 

množství inspirativních informací, které následně mohli použít při výběru střední školy. Výchovná 

poradkyně se v konzultačních hodinách individuálně věnovala žákům a jejich rodičům a pomohla 

jim při výběru vhodného studijního, či učebního oboru. 

   V letošní školním roce se vydávaly jen 2 přihlášky a Zápisový lístek, který si musí osobně proti 

podpisu vyzvednout zákonný zástupce. Téměř na všechny maturitní obory v letošním roce museli 

žáci vykonat přijímací zkoušky. Všichni žáci byli úspěšně přijati k dennímu studiu: 

9. ročníku - 6 žáků na studijní obory zakončené maturitní zkouškou, 

                   1 žák na gymnázium  

                   6 žáků na studijní obory s výučním listem. 

                   3 žáci na obchodní akademie 

                   3 žákyně na studijní obory zakončené maturitní zkouškou na soukromých školách 

 

8. ročník  -  1 žák na studijní obor s výučním listem 

 

5. ročník -   4 žáci na víceleté gymnázium 

 
 

3.9.3. Zhodnocení environmentální výchovy za školní rok 2015/2016 

 
Žáci naší školy se environmentální výchově věnovali na 1. stupni především v rámci oblasti člověk a 

jeho svět. Na 2. stupni pak v přírodopise, zeměpise, výchově k občanství, v semináři a praktiku 

z přírodopisu, v člověk a svět práce a výchově ke zdraví. 

Na 1. a 2. stupni byla ve výuce řazená témata z ekologie. Žáci 1. stupně zpracovali téma 

Společenství lesa, vody, louky, pole a lidských obydlí. Žáci 2. stupně vytvořili projekty na téma 

Ekosystém hory, les a moře. Dále to byl projekt, ve kterém navrhovali bilbord s tématikou životního 

prostředí, kde měli vymyslet i své vlastní motto. V neposlední řadě se žáci zabývali zpracováním 

odpadů na území České republiky (zejména na Ostravsku) a organizací Greenpeace. 

Zdařilé práce byly průběžně zveřejňovány na nástěnkách ve třídách i na chodbě školy. 

 Společně se zamýšleli nad heslem Evropského týdne mobility „Vyber. Změň. Zkombinuj.“ 

Diskutovali o tom, jak zlepšit zdraví a kvalitu života občanů, a jak změnit mobilitu a MHD. Co 

takhle vyměnit auta za koně? I nad tím žáci přemýšleli.  

 

V dubnu se žáci seznámili s Dnem Země a oslavili ho básněmi o rostlině, které sami vymysleli. 

Připojili její charakteristiku a výtvarné ztvárnění. 

V květnu  třídy 1. stupně navštívily výukový program v ZOO OSTRAVA. 

V tomto školním roce proběhly tyto ekologické programy:  

Čas vánoční: 5.A, organizace Rozchodník 

Čas velikonoční: 3.A, 3.B a 4.A, organizace Rozchodník 

Ruka, kterou nevidíš: 9.A, organizace Rozchodník 
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Halda Ema: 6.A, 7.A, 8.A, organizace Rozchodník 

Lžička medu: 1.A, 1.B a 2.A, 2.B, Středisko přírodovědců, O.- Poruba 

Když to schytá biodiverzita: 3.A, 3.B, Středisko přírodovědců 

program o energie: 9.A, Středisko přírodovědců 

 

Naše škola se zapojila do tří soutěží o třídění odpadu. Celoročně probíhal sběr PET víček, papíru, 

vybitých baterií a vysloužilých drobných elektrozařízení. Žáci se do všech soutěží zapojovali ve 

velkém počtu. 

Žáci také shlédli DVD dokumenty s tématikou ochrany zvířat a životního prostředí. 

 
 

3.10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

NÁZEV POČET PEDAG. 
PRACOVNÍKŮ 

Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta k osobnímu 
růstu 

2 

Jak efektivně sestavit IVP 1 
Čtení a psaní v 1. třídě 2 
Konference globálních grantů 2 
Systém podpory rovného přístupu ke vzdělávání 1 
Příprava občanů k obraně státu 1 
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež 1 
Rozvoj technických dovedností žáků v polytechnické výchově 1 
Žák s vývojovou dysfázií na II. st. ZŠ 1 
Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP ZV 1 
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci 1 
Konference Shaping Learning Together, MEGABOOKS 2 

 
 

NÁZEV POČET 
NEPEDAG. 
PRACOVNÍKŮ 

Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP ZV 1 

 

3.11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

3.11.1.   Souhrnné hodnocení školní družiny za školní rok 2015/2016 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU A ORGANIZACI ŠD 

Školní rok byl zahájen v úterý dne 1. 9. 2015, ukončen byl ve čtvrtek dne 30. 6. 2016. 

Ve školním roce 2015/2016 bylo k pravidelné docházce do školní družiny přihlášeno celkem 112 

dětí. V průběhu roku se 5 dětí odhlásilo. Celkový počet oddělení zůstal stejný – celkem šest. 

Děti byly následně  v září 2015 rozděleny do šesti oddělení: 

ODĚLENÍ I.         – p. vych. Čápová Kateřina       -  28 dětí   (1. – 3. třída) 

ODDĚLENÍ II.     – p. vych. Janíková Miroslava   - 27 dětí    (1. – 3. třída) 

ODDĚLENÍ III.    – p. vych. Mgr. Javorská Petra  -   6 dětí    (1. – 2. třída)   

ODDĚLENÍ IV.    – p. vych. Bartusková Ivana    -   27 dětí   (1. – 3. třída) 

ODDĚLENÍ V.     – p. vych. Herzogová Nora        -  6 dětí    (3. – 5. třída) 

ODDĚLENÍ VI.    – p. vych. Bukovská Barbora    - 18 dětí    (4. – 5. třída) 
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Oddělení III. a V. bylo koncipováno jako oddělení speciální, určené pro individuální péči o žáky s 

dg. PAS. Oddělení V. bylo umístěno ve třídě na hlavní budově. Oddělení VI. bylo umístěno od 

tohoto školního roku rovněž ve třídě na hlavní budově ZŠ. 

Provozní doba v družině byla ráno od 6.00 do 8.00 hodin a poté od 11.30 do 16.30 hodin. Od 15.30 

do 16.30 hodin docházelo ke spojování dětí do jednoho oddělení. 

Průměrný počet dětí docházejících do ranní školní družiny byl 22 dětí. 

Ranní provoz zajišťovala vždy jedna vychovatelka, v 7.45 hodin odváděla děti do hlavní budovy ZŠ. 

Aby nebyla narušována zájmová činnost dětí, byla ŠD v době od 14.00 do 15.00 h uzamykána. 

Od začátku školního roku byl ke hlavním dveřím nainstalován videotelefon. Rodiče nebyli vzhledem 

k bezpečnosti žáků do prostor ŠD pouštěni, děti si vyzvedávali prostřednictvím videotelefonu. 

 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY ŠD 

 

ŠD je umístěna v samostatné budově. Prostory svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám 

dětí mladšího školního věku. V přízemí se nachází školní jídelna s celým technickým zázemím, 

šatny pro školní jídelnu, samostatné šatny určené pro děti ze školní družiny a toalety. V prvním patře 

má každé oddělení samostatnou místnost, dále je zde relaxační místnost a dva kabinety. 

 

 

Každá třída je opatřena standardním školním nábytkem. Ve III. oddělení je nainstalována 

interaktivní tabule s audiovizuální technikou. Tato třída byla rovněž před pěti lety vybavena 

z projektových financí novým nábytkem. Dopoledne slouží třída III. oddělení ŠD jako třída pro 

školní výuku žáků s dg. PAS. 

V každé třídě mají žáci k dispozici hračky, stolní a společenské hry, stavebnice, didaktický materiál, 

časopisy, výtvarné pomůcky atd. Vše je v dostatečném množství, nové hračky byly pořízeny pro 

speciální oddělení. Pořízen byl v průběhu školního roku výtvarný materiál a speciální didaktické 

pomůcky zaměřené na smyslové vnímání. Navázali jsme spolupráci se sociálním podnikem 

„Krabičky, výrobní podnik“. Odebírali jsme pravidelně výtvarné sady a pracovníci výrobního 

podniku zajišťovali odbornou asistenci u výtvarných akcí. Všechny pomůcky, hry a hračky jsou 

zdravotně nezávadné a odpovídají věku dětí. 

Relaxační místnost vytváří pozitivně naladěné prostředí, poskytuje atmosféru uvolnění a slouží pro 

děti po školním vyučování jako odpočinková zóna. Je vybavena molitanovým programem, 

skluzavkou, relaxačním bazénkem s míčky, polohovacími míči, sportovním náčiním a také 

speciálními rehabilitačními pomůckami. Bezpečnostní součástí je obložení topení. 

Mezi další prostory, které žáci využívají při výchovně vzdělávací činnosti, patří tělocvična, nově 

zrekonstruovaná školní kuchyňka a školní hřiště. 

Po celý školní rok byly dodržovány bezpečnostní a hygienické podmínky zajištěním dále uvedených 

podmínek: 

dostupnost prostředků první pomoci (lékárnička v kabinetě), 

opakované a pravidelné poučení dětí o bezpečnosti a chování, 

pitný režim, 

zdravé prostředí ŠD (odpovídající světlo, teplo, vhodné vybavení, čistota, větrání atd.), 

označení všech nebezpečných předmětů, 

vhodně zvolený celoroční denní režim (dostatek relaxace, aktivní pohyb, pestrá nabídka zájmových 

aktivit, příznivé sociální klima, otevřená komunikace, věková přiměřenost, motivující hodnocení, 

dostatečná zpětná vazba). 

 

 

CÍLE VÝCHOVNÉ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, CELODRUŽINOVÉ AKCE, ŠKOLNÍ 

KROUŽKY A SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY 

Školní družina je významným výchovným partnerem rodiny a školy. Podrobné cíle výchovné práce 

jsou uvedeny v školním vzdělávacím programu ŠD (jedná se o krátkodobý, samostatný vzdělávací 
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program ŠD). Stěžejním mottem je myšlenka, že „hra není ztráta času“. Tým vychovatelek školní 

družiny si stojí za jednoduchou rovnicí, která ve své podstatě vystihuje hlavní cíle výchovné práce:  

komunikace + dostupnost + otevřenost + tvořivost + integrace = rozvoj schopností, podpora 

poznávání, prevence a soudržnost ve vztazích. 

 

Mezi další zásady a cíle výchovy, které byly uplatňovány během celého školního roku, patří tyto: 

snaha o smysluplné obohacení denního programu dětí, 

zajištění odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, 

poskytnutí občasné přípravy na vyučování, 

navození příznivého sociálního klimatu (vštípení a přiblížení pojmů – tolerance, úcta, partnerství, 

uznání, empatie, sounáležitost), 

všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dětí a všech jejich znalostí, zájmů a tvořivých schopností, 

vhodně zvolenou činností podporovat prevenci sociálně patologických jevů, 

zajištění vyváženého poměru mezi řízenými a spontánními aktivitami, 

respektování potřeb dětí, umožnění prostoru pro jejich seberealizaci, 

rozvíjení kulturně – estetického cítění a zdravého sebevědomí, 

orientace na individuální přístup atd. 

Každodenní pobyt dětí ve školní družině byl doprovázen řadou dalších, opakujících se činností 

(přechody mezi budovami, převlékání, stravování, sebeobsluha, úklid hraček, péče o květiny atd.). 

Cílem výchovného působení bylo, aby tyto režimové momenty či úseky vykonávaly děti správně a 

maximálně samostatně. Současně však bez nervozity a zbytečného napětí. 

Oblíbené mezi dětmi byly celodružinové společné akce. Ty svou povahou a zaměřením splňovaly 

požadavek aktivity, dobrovolnosti, zajímavosti a seberealizace. Nabídka byla bohatá a pestrá. Každé 

z dětí si mohlo vybrat takovou akci, která ho bavila a ve které mohlo zažít pocit úspěchu. Současně 

se děti při společných aktivitách hravě a nenásilně poznávaly, vzájemně spolupracovaly a 

komunikovaly. Průměrný počet dětí, které se účastní těchto akcí je 48. Kromě celodružinových akcí 

se děti aktivně podílely na výrobě vánočních dárků pro setkání seniorů, které pořádá ÚMOb Poruba 

a pomáhaly vyrábět malé pozornosti k zápisu žáků do 1. třídy. 

Ve školním roce 2015/2016 bylo uskutečněno celkem 20 celodružinových akcí, plánovaná červnová 

akce „Malování na chodník“ se uskuteční v září 2016. Seznam je řazen dle doby uskutečnění 

s uvedením krátké charakteristiky: 

Podzimní sportování – sportovní akce na školním hřiště (říjen 2015), 

Seznámení s knihou  – společenskovědní akce (říjen 2015), 

Pečení ve školní kuchyňce – pečení z kynutého těsta (listopad 2015), 

Turnaj ve stolním fotbale – akce se sportovním zaměřením (listopad 2015), 

Adventní tvorba – výtvarná dílna, spolupráce „Krabičky, v. d.“ (prosinec 2015), 

Vánoční posezení – posezení s připomenutím vánočních tradic (prosinec 2015), 

Zdravý životní styl – akce zaměřená na zásady zdravé životosprávy (leden 2016), 

Společná kompozice – výtvarná dílna (leden 2016), 

Maškarní karneval – tradiční akce s tombolou a soutěžemi (únor 2016), 

Barevné vyrábění – kreativní dílna, sypaná batika (únor 2016), 

Velikonoční tvoření – výtvarná dílna, spolupráce „Krabičky, v. d.“ (březen 2016), 

Družinové karaoke – hudební akce (březen 2016), 

Noc s Andersenem – noc ve ŠD určená pro žáky speciálních oddělení (březen 2016), 

Čajovna – relaxační akce, kreslení mandal, ochutnávka čajů (duben 2016), 

Pletení košíků – výroba košíků z pedigu (duben 2016), 

Fotbalový turnaj I. – sportovní akce na školním hřišti (květen 2016), 

Hledání užovky červené – společenskovědní akce na školním hřišti (červen 2016), 

Fotbalový turnaj II. – sportovní utkání na školním hřišti (červen 2016), 

Otázky s obrázky – společenskovědní akce družstev (červen 2016), 

Atletický trojboj – sportovní akce na školním hřišti (červen 2016). 
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Děti ze školní družiny měly během školního roku možnost navštěvovat také školní zájmové kroužky. 

Výhodu kroužků ocenili zejména rodiče, kteří se nemuseli starat o doprovod na tyto aktivity. Učitel 

vedoucí daný zájmový kroužek si děti ze školní družiny vždy vyzvedl a poté je osobně přivedl zpět. 

Děti navštěvovaly následující školní kroužky: keramika, čtenářský kroužek, florbal, rukodělný 

kroužek, taneční kroužek, jóga, dramatický a atletický kroužek. 

V rámci udržitelnosti projektu „Škola trochu jinak“ a projektu „My to společně zvládneme“ byly po 

celý školní rok využívány metodiky v oblasti nácviku rehabilitačních cvičení, arteterapie, 

muzikoterapie a environmentální výchovy. 

 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY, PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE A JINÉ 

 

Ve školním roce 2015/2016 pracovaly ve školní družině p. vychovatelky: Bartusková Ivana, 

Bukovská Barbora, Čápová Kateřina, Herzogová Nora, Janíková Miroslava, Mgr. Javorská Petra.  

Výchovně vzdělávací činnost praktikovaly p. vychovatelky v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Po celý školní rok byla řádně zpracována a vedena požadovaná pedagogická 

dokumentace: 

vzdělávací program ŠD (krátkodobý, samostatný vzdělávací program ŠD), 

rámcový plán ŠD pro rok 2015/2016, 

celoroční tématické výchovné plány zpracované po měsících (pro každé oddělení byl vypracován 

samostatný, konkrétní výchovný plán), 

třídní knihy pro každé oddělení s docházkovým měsíčním záznamem, 

třídní kniha pro ranní docházku do ŠD, 

zápisní lístky, 

celkové závěrečné zhodnocení činnosti ŠD s přílohami (zhodnocení výchovné činnosti za každé 

oddělení zvlášť). 

Formy a způsoby komunikace s rodiči, předávání informací o činnosti ŠD: 

osobní konzultace (na vyzvání, po předchozí domluvě), 

deníčky ŠD (uvedeny veškeré organizační pokyny včetně vzoru omluvenky), 

nástěnka v přízemí (informace o měsíčním plánu akcí, údaje o chystaných změnách, fotografie ze 

společných akcí atd.), 

telefonické spojení, možnost nahlédnutí do kroniky akcí,  

samostatná sekce na webových stránkách školy: www.zsukrajinska.cz (O škole – Školní družina). 

Informace o zápisu do ŠD na další školní rok 2016/2017: 

Dítě přihlašují k docházce do ŠD rodiče osobně. Musí odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek. Bez 

odevzdaného zápisního lístku není možné dítě do ŠD přijmout. Zápis do školní družiny je nutné 

každoročně opakovat. 

Zápis dětí do ŠD na školní rok 2016/2017: 1. 9. 2016 v době od 6.00 – 16.00 h. 

 
 

3.11.2. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Významné akce školy 
- Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Den dětí – tradiční akce pro děti a jejich rodiče 
- Den holocaustu 
- Lyžařský kurz 
- Soutěž v konverzaci v cizích jazycích 
- Dopravní soutěž 
- Den naruby – netradiční forma vyučování ke Dni učitelů 
- Besedy k prevenci požární ochrany 
- Akce v knihovně na ulici Vietnamské 
- Akce v Divadle loutek, v Národním divadle moravskoslezském, na Slezskoostravském hradě,  
- Domě kultury města Ostravy…  
- a další (viz. příloha) 

http://www.zsukrajinska.cz/
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Prezentace školy na veřejnosti 

- Prezentace školy probíhá na školních webových stránkách, kde se nacházejí informace o všech 
akcích, které se chystají nebo už proběhly včetně bohaté fotodokumentace 

- Informace o významných akcích v měsíčníku porubské radnice PRIO 
- V rámci Dne otevřených dveří naší školy 
- Účast v mnoha soutěžích a olympiádách  

 
 V rámci udržitelnosti projektu Jazyková laboratoř pro 21. století se uskutečnila  dne 30. 5. 

2016 prezentace výuky v jazykové laboratoři.   Obsahem prezentace byla možnost 
implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních 
listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na 
jiných zařízeních.  Ve stejný den před touto prezentací  jsme k témuž projektu uspořádali 
odborný seminář, na kterém proběhla odborná diskuze k získání podnětů pro aktualizaci a 
doplnění sborníků.  

 
 V rámci udržitelnosti projektu Škola trochu jinak proběhl dne 13. 6. 2016  praktický 

seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS. Za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy jsme řešili 
odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  K opětovnému představení projektu a vytvořených metodik IVP, výukových 
hodin reedukační péče a psychoterapeutických metod došlo na odborném semináři 
pedagogů a odborné a laické veřejnosti dne 6. 6. 2016. Účastníkům byla předvedena 
možnost implementace našich výstupů do jiných zařízení. Proběhla odborná diskuze 
k získání podnětů  pro aktualizaci a doplnění metodik.  

 

3.12. Účast žáků školy v soutěžích  

3.12.1. Výsledky soutěží:  školní rok 2015/2016 

   dějepisné 
Název  Účast – jména žáků (u školních kol jen 

počet žáků) 
umístění v okresním 
kole 

Dějepisná olympiáda – 
školní kolo 

10 žáků – postup do okresního kola 
David Stříž 

  37.místo David Stříž 
 

   
 
matematické 
Název  Účast ve školním kole dle umístění umístění v okresním 

kole 

Pythagoriáda 
 

6. tř. Jakub Galia 
7. tř. Jakub Freisler 
8. tř. Viktorie Elblová, Michal Sprosták 

 

Matematický klokan 
Cvrček (2,.-3.třídy) 

42 žáků – 1.m. Michal Matoušek, 3. A  
 
 

Klokánek (4. a 5. třídy) 40 žáků – 1.m. Adam Tomášek, 5. A  

Benjamín (6.-. třídy) 39 žáků – 1.m. Vojtěch Besta, 7. A  

Kadet (8.-9. třídy) 
 

31 žáků – 1.m. Timon Duda, 9. A  
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zeměpisné 

Název  Účast – jména žáků – 
vítězové školního kola 

umístění v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda 
 

 Blažek Martin - 18.m. v okresním kole 
zeměpisné olympiády kat. A 

  Hůla Pavel - 15.m. v okresním kole 
zeměpisné olympiády kat. B 

  Stříž David - 12.m. v okresním kole 
zeměpisné olympiády kat. C 

 
 jazyk český 
Název  Účast – jména žáků – 

vítězové školního kola  
umístění v okresním kole 

Olympiáda JČ 11 žáků –  
1.m. Viktorie Elblová, 8. A, 
Natálie Honová, 9. A 
 

 

Recitační soutěž  Kategorie 1.-2. Třídy 
1.m. Glac František 
2.m. Kozlová Sofie 
3.m. Škutová Karolína 
 
Kategorie 3.-5.tř. 
1.m. Pochman Jakub 
2.m. Saifrtová Anna 
3.m. Lukáč Kristián 

 

Česká pošta -  
Mezinárodní soutěž v psaní 
dopisů pro mládež (45. 
ročník) 

9. A – 2 žáci   

 
sportovní 

Název  Účast – jména žáků (u 
školních kol jen počet 
žáků) 

umístění 

Florbal dívky 8.-9. tříd – 
okresní kolo 

 4. místo  

McDonald´s Cup kategorie 
A – obvodní kolo 

Žáci 2. a 3. tříd 5. místo 

McDonald´s Cup kategorie 
B – obvodní kolo 

Žáci 4. a 5. tříd 4. místo 

Porubská olympiáda 2016 
– 1. stupeň (lehká atletika)   
3. třídy 50 m dívky 3.m. Ticová Linda 

   
4. třídy  50 m dívky 1.m. Březná Gabriela  

 600 m chlapci 3.m. Dostál Daniel  
 600 m dívky  1.m. Březná Gabriela 

 Hod kriketovým míčkem dívky  2.m. Lovecká tereza 

5. třídy  Hod kriketovým míčkem dívky   2.m. Krčmová Tereza 
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výtvarné 

Název  Pořadatel  Účast – jména žáků (u 
školních kol jen počet 
žáků) 

umístění 

Myslivost očima dětí ČMS 1. A a 1. B  

Pohádkový medvídek  SVČ Korunka 1. A  
  
 
 Ostatní soutěže 
Název  Pořadatel  Účast – jména žáků (u 

školních kol jen počet 
žáků) 

Umístění 

Sběr plastových víček Dakota, Ostrava-
Dubina 

  

Sběr starého papíru ORC group 
Petřkovice 

  

 

 

3.13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

3.13.1. Inspekční činnost ČŠI 

 Ve školním roce 2015/2016 proběhla ve dnech 16. – 18. 5. 2016 inspekce.  Nebylo zjištěno 
pochybení. Kontrolované výstupy mají očekávanou úroveň.  
Závěry inspekce: 
Zásadní klady  

 Rozvoj sociálních kompetencí všech žáků, skoro v každé třídě jsou integrováni žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  

Slabé stránky 
 Opotřebované materiální podmínky (zázemí jednotlivých zaměstnanců, sociální zařízení atd.) 

Návrhy na zlepšení stavu 
 Ve spolupráci se zřizovatelem a školskými poradenskými zařízeními zřídit místo školního 

speciálního pedagoga vzhledem k počtu žáků se speciálními potřebami. 
 Při přípravě pokrmů zvýšit podíl čerstvých surovin v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Hodnocení vývoje 
 Od poslední inspekční činnosti v roce 2012 škola nepolevila ve své projektové činnosti. Přes 

legislativní i finanční úskalí se snaží začleňovat do třídních kolektivů žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a vytvářet pro ně odpovídající podmínky.  
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3.14. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015 
a) příjmy 
1. Celkové příjmy   19 904,65 + 119,97 tis. Kč investice 
   z toho  

– příspěvek MS kraje   13 889,60 tis. Kč 
– MOb         2 562,38 tis. Kč – 119,97 tis. Kč investice 
– účel. dotace SMO                130,00 tis. Kč 
– dotace ESF (inv.a nein.)         1 150,73 tis. Kč 
– ostatní                      2 171,94 tis. Kč 

2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 124,37 tis. Kč 
    z toho 

– ŠD                                                             124,37 tis. Kč      
–      

3. Příjmy z doplňkové činnosti,         615,69 tis. Kč 
    z toho  

– stravné                            59,40 tis. Kč 
– doč. užívání TV                                    491,36 tis. Kč 
– prodej čipových karet                              7,85 tis. Kč 
– zájmové kroužky             53,66 tis. Kč 

prodejní automat                                       3,42 tis. Kč 
–  

4. Ostatní příjmy         1 431,88 tis. Kč 
    z toho  

– stravné                          1 020,96 tis. Kč 
 
 
b) výdaje 
1. Investiční výdaje celkem            119,97  tis. Kč 
 
2. Neinvestiční výdaje celkem                    19 784,31 tis. Kč 
 z toho  

– náklady na platy pracovníků školy 10 031,55 tis. Kč 
– ostatní osobní náklady                                   16,00 tis. Kč 
– zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění  3 556,01 tis. Kč 
– výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky    222,73 tis. Kč 
– ostatní provozní náklady     5 958,02 tis. Kč 

 
 

3.15. Zapojení školy v rozvojových programech a projektech  

Škola se nezapojila do žádných rozvojových programů a projektů.  

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

3.16.1. Dotace a granty vyhlášené Statutárním městem Ostrava 

Účelová dotace na podporu celoročních a dlouhodobých volnočasových aktivit ve prospěch dětí a 
mládeže  
 

3.16.1.1. Čtení a tradice tradičně i netradičně 
Na podzim roku 2015 jsme podali žádost o grant s názvem „Čtení a tradice tradičně i netradičně“, jehož 
cílem je rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků I. i II. stupně, osvojování si nových – souvisejících 
manuálních zručností a současně rozšiřování si vědomostí o národních zvycích, tradicích a svátcích 
moderního světa. Celkově byl projekt plánovaný na   152 000,- Kč, žádali jsme o 102 000,- Kč.  Od SMO 
jsme nakonec dostali dotaci ve výši 50 000,- Kč. 
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3.16.2. Regionální operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost   

 

3.16.2.1. Ukrajinská v zahraničí  CZ 1.07./1.1.00/56.2112 
Projekt probíhal v období od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 a byl  zaměřen na podporu kutikulární reformy a 
výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Získali jsme finanční 
prostředky na zahraniční jazykový kurz pro 2 učitele, z toho 1 jazyk anglický, 1 jazyk španělský  a 
zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky. 
Celková hodnota dotace je 680 758 Kč.  
 

3.16.2.2. Tvořivá a pracovitá Ukrajinská CZ 1.07/1.1.00/57.1331 
Projekt byl realizován v období 1.9. 2015 – 31. 12. 2015 a byl zaměřen na na rozvoj technického vzdělávání 

na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. 

 

3.16.2.3. S ICT ve výuce to umíme CZ 1.07/1.3.00/51.0008 
Tento projekt předložila společnost Regionální poradenská agentura, s.r.o.  a naše škola se do něho 
zapojila jako partner. Předložený projekt byl zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích 
pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Z věcné stránky je koncipován tak, aby 
podpořil CS ve více tematických oblastech, a to různými způsoby: 

 školení pro vedoucí pracovníky, 
 akreditované kurzy pro pedagogy a ICT pracovníky, 
 poradenství, mentoring, včetně on-line podpory. 

 

 

3.16.3. Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (projekt realizovaný zřizovatelem) 

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně 

zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území 

MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny 

dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační 

technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy. 

 

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které 

umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a 

umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů. 
 

3.16.4. Státní fond životního prostředí  „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu 
Poruba ve školním roce 2015/2016“ (projekt realizovaný zřizovatelem) 

V lednu až dubnu roku 2016 se 1513 žáků 1. stupně z dvanácti porubských základních škol 

zúčastnilo ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve 

školním roce 2015/2016“, na jehož financování se podílel také Státní fond životního prostředí České 

republiky. 

Celkem 21 turnusů ozdravných pobytů se konalo v ubytovacím zařízení Penzion Sykovec (lokalita 

Tři Studně, Žďár nad Sázavou), v Hotelu Jelenovská (Valašské Klobouky), v ubytovacím zařízení 

Svojanov (Hotel Svojanov, okres Svitavy) a v Penzionu Horizont (lokalita Janoušov, okr. Svitavy). 

Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol 

městského obvodu Poruba a posílení jejich environmentálního vědomí pomocí ekologicky 

zaměřeného programu, který byl v rámci ozdravných pobytů realizován.  

Celkové náklady ozdravných pobytů činily cca 7 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí 

České republiky poskytl dotaci ve výši cca 5,2 mil. Kč. 
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3.16.4. Účast v dalších projektech  

 
Cílem projektu vyhlášením Statutárním městem Ostrava bylo Zvýšit kvalitu stravovací služby na 
školách, vhodně propojit problematiku školního stravování se školními vzdělávacími programy škol na 
území SMO a dále probudit zainteresovanost a zájem o vzájemnou spolupráci dětí i dospělých na kvalitě 
školního stravování.   
 

3.16.5. Nepodpořené projekty – nebyly  

 

3.17. Údaje o spolupráci  s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání. 

Spolupráce školy a dalších subjektů 
- Spolupráce s MŠ, akce pro děti – návštěva žáků školy v MŠ, využívání dopravního hřiště MŠ 

Ukrajinská  
- Spolupráce se ZŠ a SPC, kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu 
- Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ostravě 
- Rodinné centrum Kaštánek, o.s.  
- MENS SANA, o.s. 
- Nadační fond dětí při ZŠ Ukrajinská 

3.18. Závěr 

Jsme malou „rodinnou“ školou, což má na jednu stranu velký vliv na interakci učitel – žák – 
rodič, ale na druhou stranu pouhých 242 žáků (k 30.9.2015)  má velmi negativní vliv na organizaci 
výuky a financování školy.  Prostorově jsme velkou školou, a proto naše škola disponuje velkým 
množstvím odborných učeben (2 jazykové učebny, 3 PC učebny, přírodovědná učebna, cvičná kuchyň 
tělocvična, hřiště atd.) 

 
Podařilo se nám navázat úzkou spolupráci s mateřskou školou Ukrajinská, které jsme pomáhali 

organizovat různé akce, předali jsme informační leták o naší škole, vyrobili jsme video s poutavou 
prezentaci. Sponzorsky jsme zajistili bilboard propagující naší školu, který byl umístěn na velmi 
frekventované ulici. Přes všechny tyto pozitivní kroky k nám k zápisu v lednu 2016 přišly opět děti 
pouze na dvě málopočetné první třídy.   

 
Pro zlepšení této situace jsme se opět v letošním školním roce snažili provést několik opatření: 
Pro volnočasovou aktivitu bylo dětem nabídnuto celkem 13 kroužků (rukodělný, keramická 

dílna,  pohybový, logopedický, dramatický, atletika, jóga, florbal atd.), které navštěvovalo celkem 150 
dětí.  

Zaktualizovali jsme a zatraktivnili naše webové stránky a také zatraktivnili náš školní vzdělávací 
program. 

Finanční situaci jsme se snažili vylepšit zapojením školy do různých druhů projektů. Ze SMO 
jsme získali v celkové částce 50 tis. Kč (výtvarný materiál k zajištění akcí souvisejících s tradicemi, 
knihy pro zlepšení čtenářské gramotnosti). 

Škola byla zapojena  do evropský projektů z OP VK. V průběhu roku škola v rámci  Výzvy č. 56 
realizovala  projekt „Ukrajinská v zahraničí“, získala tak finanční prostředky ve výši 680 758 Kč na 
zahraniční jazykový kurz pro 2 učitele  a zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky.  V říjnu 2015 
se 42 žáků školy zúčastnilo pobytu v anglickém Brightonu.  
Dále jsme se zapojili do projektu z Výzvy č. 57 s názvem „Tvořivá a pracovitá Ukrajinská“, který  byl 

realizován v období 1.9. 2015 – 31. 12. 2015 a byl zaměřen na na rozvoj technického vzdělávání na 

základních školách formou vytváření žákovských výrobků. 

 
 

Děti se v letošním roce zúčastnily celé řady soutěží, dosáhly velice solidních výsledků, dobře 
propagovaly naši školu na veřejnosti.  
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V letošním školním roce prospělo s vyznamenáním 144 žáků, což činí 60  % všech žáků. Se 
samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 78 žáků, což činí 32,5  % všech žáků. Průměr 
neomluvených hodin na 1 žáka je 0,016 hodin.  

 
Tyto výsledky jsou dány dobrou prací pedagogických i nepedagogických pracovníků. Toto vše 

dává na straně jedné pocit spokojenosti, ale také velký prostor ke zlepšení.  
   
  
 
 
      Mgr. Petr Neshoda 
      ředitel školy 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 26. 9. 2016 
S výroční zprávou byla seznámena pedagogická rada dne 26. 9. 2016 
Seznam příloh: 

1. přehled akcí školy 
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