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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 
2017/2018 

POČET DĚTÍ/ ŽÁKŮ 
K 30. 6. 2018 
VLASTNÍ/VŠICHNI 

PRŮMĚRNÝ 
POČET 
DĚTÍ/ŽÁKŮ NA 
TŘÍDU 

PRŮMĚRNÝ 
POČET 
DĚTÍ/ŽÁKŮ NA 
UČITELE 

1. stupeň ZŠ 11 175 15,91  x 13,46 
2. stupeň ZŠ 4 88 22 12,57 
Celkem ZŠ  15 263 17,53  x 13,35 x  
Školní družina 6 119 19,83  xx 26,68 xx 
Školní jídelna 
ZŠ 

x 183/219   

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 

2018/2019 

2 29 8 0 5 
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. 27/2016 Sb. (stav k 30. 9. 2017)  

  

ROČNÍK DRUH POČET ŽÁKŮ 
1. a 2.  Speciální třída pro žáky s dg. PAS                       6 

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

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

z toho  
 2 žáci 3. ročníku 

1 žák 4. ročníku 
2 žáci 5. ročníku 

  

2.4. Údaje o integrovaných žácích (dle statistického výkazu, stav k 30. 9. 2017): 

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  11 9 20 
Těžká porucha dorozumívání 14 2 16 
Tělesné postižení 1 0 1 
S vývojovými poruchami učení 7 0 7 

S vývojovými poruchami chování  5 0 5 
CELKEM 38 11 49 
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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 

0 5 3 14 1 10 4 29 

2.6. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 
2 Kuchařka 1 SŠ + kurz 
3 Zaučená kuchařka 1 základní + kurz 
4 Zaučená kuchařka 1 vyučena + 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. 

43 33 10 0 1 0 
 

0 2 
 

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 75 žáků  
- Florbalový kroužek  
- Keramický kroužek – 3 
- Atletický 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  

8 x bezlepkovobezmléčná dieta (z toho 7 dětí, 1 dospělý) 
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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 mobilní 
multimediální učebna reedukační péče vybavena 12 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 41 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 pěti útulnými učebnami, 
které jsou velmi dobře vybaveny stolními hrami, drobnými hračkami, klavírem, počítači a vším, 
co je vhodné k trávení volného času dětí.  
 
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, kvalitní osvětlení a pěkný nábytek. Třídy jsou 
vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Šatny, WC, sprchy jsou sice v souladu 
s normami, ale jsou již morálně zastaralé a snažíme se o jejich obnovu.  
 
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 dvě 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 
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Vybavení školy 
audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Jazyková digitální učebna a 2 multimediální učebny s celkovým 
počtem 53 PC připojenými na rychlý internet  (minimálně 40 MB),  
18 dataprojektorů, 17 interaktivních tabulí, 3 vizualizéry, 30 tabletů, 
2 x hlasovací zařízení, 28 notebooků pro učitele a asistenty.  

 

3.2. Údaje o školské radě 

K 1. 9. 2005 zahájila svou činnost školská rada. Ve školním roce 2017/2018 se sešla 2 x, jednala 
v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.). Zejména schvalovala školní řád, výroční 
zprávu za rok 2016/2017, projednala návrh rozpočtu na rok 2018, dále se vyjadřovala 
k budoucnosti naší školy v souvislosti se záměrem našeho zřizovatele.  
Školská rada pracuje v tomto složení  

– zástupci obce Ing. Milena Jochymová, Mgr. Adriána Tošková 
– zástupci rodičů – Mgr. Lucie Skulinová, Bc. Jiřina Pálková  
– 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, 25.9.2017 

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. 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. 2018 

Počet pracovníků celkem 46,  přepočteno 42,16 
Počet učitelů ZŠ 20,  přepočteno 19,7 
Pedag. asistentů 10, přepočteno 8,5 
Počet vychovatelů ŠD 6, přepočteno 4,46 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 6, přepočteno 5,5 placeno ze st. rozpočtu + 0,5 

+0,5  z jiných zdrojů (neuvedena v celkovém 
počtu) 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 přepočteno 4 
Komentář:  Dva poloviční úvazky uklízečky jsou placeny z jiných zdrojů, nejsou uvedeny 
v celkovém počtu. 3 pracovníci mají 2 pracovní poměry – vždy 1 x asistentka pedagoga a 1 x 
vychovatelka, jsou započítáni 2 x.  
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3.5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 
pracovníci 

 Funkce Úvazk Roků 
ped. 

praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1.  Učitelka 1 Nad 32 VŠ NŠ 
2.  Učitelka 1 Nad 32 VŠ JČ, VV 
3.  Učitel 1 Do 32 VŠ NŠ, Př 
4.  Učitelka 1 Do 32 VŠ NŠ, JA 
5.  Učitelka 1 Do 32 VŠ NŠ 
6.  Vedoucí vychovatelka 1 Do 32 SŠ Vychovatelství 
7.  Vychovatelka 0,82 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 27 VŠ NŠ 
14.  Učitel – ředitel 1 Do 27 VŠ TV, Tech. práce 
15.  učitelka 0,75 Do 19 VŠ Speciální 

pedagogika 
16.  Učitelka  1 Do 19 VŠ TV,OV 
17.  Pedagogický asistent 0,75 Do 19 SŠ + 

pedag. 
minimum 

Vychovatelka 
ve ŠD 

18.  Pedagogický asistent 1 Do 19 VOŠ Sociální práce a 
sociální 
pedagogika 

19.  Pedagogický asistent 1 Do 19 SŠ Speciální 
pedagogika pro 
vychovatele 

20.  Pedagogický asistent 0,5 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 VŠ – Bc.  Speciální  
pedagogika Bc. 

24.  Pedagogický asistent 1 Do 12 SŠ + 
studium 
pedagogi

ky  

Kvalifikační 
studium 
pedagogiky  

25.  Učitelka 1 Do 12 VŠ JČ, Historie 
26.  Učitelka 1 Do 12 VŠ Bi, TV 
27.  Vychovatelka 0,52 Do 19 SŠ + ped. 

minimum 
vychovatelství 

28.  Vychovatelka 0,89 Do 27 SŠ + 
pedag. 

Minimum  

vychovatelství 

29.  Vychovatelka 0,71 Do 12 SŠ + Speciální 
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pedag. 
minimum 

pedagogika pro 
vychovatele 

30.  Učitel 1 Do 12 VŠ Geografie, OV 
31.  Učitelka 0,95 Do 12 VŠ Bi, Geografie 
32.  Pedagogický asistent 0,25 Do 12 SŠ + 

pedag. 
minimum  

vychovatelství  

33.  Vychovatelka 0,52 Do 12 SŠ + 
pedag. 

minimum  

vychovatelství  

34.  Učitelka 1 Do 12 VŠ NŠ 
35.  Učitelka 1 Do 2 VŠ-Bc. Studuje 

učitelství pro 1. 
stupeň 

36.  Pedagogický asistent 1 Do 2 SŠ 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 

0 5 3 14 1 10 4 29 

3.5.4.Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

 
Funkce 

 
Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 
2 Kuchařka 1 SŠ + kurz 
3 Zaučená kuchařka 1 základní + kurz 
4 Zaučená kuchařka 1 vyučena + 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 
2018/2019 

2 29 8 0 5 
Komentář – dle výkazu o zahájení povinné školní docházky 
3 žáci budou ve speciální  2. 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. 2017): 

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  11 9 20 
Těžká porucha dorozumívání 14 2 16 
Tělesné postižení 1 0 1 
S vývojovými poruchami učení 7 0 7 

S vývojovými poruchami chování  5 0 5 
CELKEM 38 11 49 

 
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                       6 

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

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

z toho  
2 žáci 3. ročníku 
1 žák 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 3 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 
  

4 4 0 4 4 0 0 16 

3.7.3. na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslo
vé 

školy 

ostatní 
střední 
školy 

lycea střední 
odb.učiliště  

celkem 

0 0 1 0 4 0 0 5 
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3.7.4. do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

3 2 

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  

24 2 ( 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 14 1 13 0 0 
I. B 15 0 15 0 0 
II. A 29 2 27 0 0 
II. C (1., 2.) 2+4 0 + 1  2+3 0 0 
III. A 19 3  16 0 0 
III. B 18 4 14 0 0 

IV. A 17 3 14 0 0 
IV. B 17 5 12 0 0 
V. A 20 5 15 0 0 
V. B 15 2 13 0 0 
IV. B (3., 4., 
5.) 

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

Celkem 175 29 146 0 0 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamen. 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. A 21 13 6 2 0 
VII. A 21 16 4 1 0 
VIII. A 22 15 3 4 0 
IX. A 24 19 5 0 0 
Celkem 88 63 18 7 0 

 
Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamen. 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 175 29 146 0 0 
2. stupeň 88 63 18 7 0 
Celkem 263 92 164 7 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. 

34 
34 
33 
35 
27 

31 
33 
39 
35 
37 

34 
30 
25 
28 
9 

30 
30 
30 
26 
30 

0 
4 
8 
7 

18 

1 
3 
9 
9 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

celkem 1. st. 163 175 126 146 37 29 0 0 0 0 
6. 
7. 
8. 
9. 

20 
24 
28 
14 

21 
21 
22 
24 

5 
3 
7 
0 

6 
4 
3 
5 

14 
20 
18 
14 

13 
16 
15 
19 

1 
1 
3 
0 

2 
1 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

celkem 2. st. 86 88 15 18 66 63 5 7 0 0 
celkem  249 249 141 164 103 92 5 7 0 0 

A školní rok 2016/2017 
B školní rok 2017/2018 
V letošním školním roce prospělo s  vyznamenáním 164 žáků, což činí 62,36 %  všech žáků. 
Se samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 80  žáků, což činí  30,42 % 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 14 7 0 0 0 0 
I. B 15 0 0 0 0 0 
II. A 29 11 0 1 0 0 
II. C (1., 2.) 2+4 0 0 0 0 0 
III. A 19 10 0 0 0 0 
III. B 18 9 0 1 1 1 
IV. A 17 5 0 2 2 0 
IV. B 17 6 0 2 0 0 
V. A 20 12 0 1 0 0 
V. B 15 11 0 2 2 0 
IV. B (3., 4., 
5.) 

2+1+2 0 0 0 0 0 

Celkem 175 71 0 9 5 1 

2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 21 7 0 7 4 7 1 0 

VII. A 21 5 1 4 1 0 0 1 
VIII. A 22 14 0 3 0 2 1 0 
IX. A 24 7 0 0 0 0 0 0 

Celkem 88 33 1 14 5 9 2 1 

Celkový přehled: 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 175 71 0 9 5 1 0 0 
2. stupeň 88 33 1 14 5 9 2 1 
Celkem 263 104 1 23 10 10 2 1 
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Snížený stupeň z chování 

STUPEŇ 
CHOVÁNÍ 

TENTO ŠKOLNÍ ROK MINULÝ ŠKOLNÍ ROK 
Počet Procento počet  Procento 

2 2 0,76 0 0 
3 1 0,38 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 14 853 84,87 10 0,06 
2. stupeň 11 969 136,01 49 0,56 

Celkem 26 822 101,98 59 0,22 

 

3.9.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

3.9.1. Zhodnocení Preventivního programu školy za šk. rok 2017/ 2018 

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 výchovy k občanstvía výchovy ke zdraví. 

Žáci se taktéž účastnili mnoha besed přednášek. Spolupracovali jsme s: 

 Renarkonem:  

o Komunikace a vztahy (6.A),  

o Zdravý životní styl (6.A 

o Komunikace a vztahy v kolektivu (7.A) 

o Program pro první stupeň – vztahy (1.B) 

 PPPP 

o Nebezpečí šikany(4.B) 

o Drogy v dospívání (8.A) 

A dále besedami: 

 Protidrogový vlak (6.A) 

 Beseda s Městskou policií – krádeže, šikana (1.-4.tř) 

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

stěnami pojednávajícím o šikaně na školách.  

 

Pro volno časovou aktivitu byly dětem nabídnuty kroužky:  

 atletika,  

 keramika,  

 florbal,  

 jóga pro děti. 
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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 jarmark, Den otevřených dveří, Školní hvězdička…). 

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

mobilního telefonu, který se nakonec našel.  

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

několik případů drobnějších konfliktů, nevhodného agresivního chování mezi žáky.  

Nevhodné chování: 

 1 x  (6.A) nevhodné chování na školní akci, řešeno s rodiči 

Krádeže: 

 1 x  (4.B): krádež mobilu, řešeno s otcem a kurátorem 

Neomluvená absence:  

 (3.B) 10 neomluvených hodin, udělen druhý stupeň z chování 

 (7.A) 36 neomluvených hodin (řešeno s OSPOD), udělen třetí stupeň z chování 

 (8.A) 13 neomluvených hodin, podezřelá absence (řešeno s OSPOD), udělen druhý stupeň 

z chování 

 (8.A) 2 neomluvené hodiny, podezřelá absence (řešeno s OSPOD), udělena důtka ředitele 

školy 

 

3.9.2. Hodnocení činnosti na úseku výchovného poradenství ve školním roce 2017/2018 

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 

- oblast práce s žáky s vývojovou dysfázií 

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

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

nám byli nápomocni při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů, PPPL a konzultovali 

s námi doporučení školských poradenských zařízení, podpůrná opatření u jednotlivých žáků a 

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 a Slezská Ostrava.  

  Ve školním roce 2017/2018 se sešla výchovná komise 10 krát. Ve většině případů je příčinou 

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

nepodnětné domácí prostředí a absence citové výchovy. Letos jsme také řešili na výchovné komisi 

problémy se zdravotním znevýhodněním žáka, uzpůsobení jeho pobytu ve ŠD.  

   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. S paní učitelkou třídní žáci 9.třídy 

navštívili výstavu Středoškolák, vysokoškolák 2017. 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. Na všechny maturitní obory v letošním roce museli žáci 

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

9. ročníku - 13 žáků na studijní obory zakončené maturitní zkouškou, 

                   4 žáci na gymnázium  

                   3 žáci na studijní obory s výučním listem 

                   4 žáci na studijní obory zakončené maturitní zkouškou na soukromých školách 
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8. ročník  -  2 žák na studijní obor s výučním listem 

5. ročník -   3 žáci na víceletá gymnázia 

 

3.9.3. Zhodnocení environmentální výchovy za školní rok 2017/2018 

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

svět. Na 2. stupni pak v přírodopise, semináři z přírodopisu, zeměpise, výchově k občanství, v člověk 

a svět práce a výchově ke zdraví. 

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

Škola snů, kde se také zabývali zpracováním vzniklých odpadů, dále řešili problematiku školní 

zahrady.  

Žáci semináře z přírodopisu vytvořili projekty na téma Ekosystém les a moře, kde řešili problémy 

spojené s ekologickými katastrofami. Žáci sedmého ročníku vyráběli herbář. 

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

 Společně se zamýšleli nad heslem Evropského týdne mobility „Kombinuj a jeď!“ Diskutovali o 

nárůstu automobilové dopravy ve městech a současně měli předkládat náměty na řešení tohoto 

problému. 

V dubnu se žáci seznámili s Dnem Země, některé děti prvního stupně tento den oslavily na škole 

v přírodě. Poznávaly zástupce rostlinné i živočišné říše, zjišťovaly znečištění okolí atd. 

V listopadu žáci školního časopisu Sovička navštívili ZOO OSTRAVA v rámci adopce sovice sněžní 

naší školou, kde byl pro ně nachystán výukový program o slonech. Žákům se tato akce velmi líbila. 

V tomto školním roce proběhly tyto ekologické programy:  

Hmyzí povídání, Indiáni: 1.B, organizace Rozchodník 

Putování za chlebem 4.A, organizace Rozchodník 

Noc plná života: 4.B, organizace Rozchodník 

Bylinkování: 5.A, organizace Rozchodník 

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

papíru, vybitých baterií a vysloužilých drobných elektrozařízení. Děti se do všech soutěží zapojovaly 

ve velkém počtu. 

Žáci také zhlédli DVD dokumenty s tématikou ochrany třídění odpadu.  

 

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 

Podpora čtenářství na ZŠ 2 
Batikovaný papír, aneb jak vést děti k tvořivosti 1 
Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců 
k problematice jednotných přijímacích zkoušek  

1 

Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou 2 
Hravá angličtina 1 
Hlína žije 1 
Smaltování bez pece a drátkování 1 
Prázdninová dramatická výchova 1 
Legislativní úprava spisové služby pro školy  1 
Konference k novému systému sdružených nákupů 1 
Seminář ke GDPR 1 
Wattsenglish 1 
Elektronická spisová služba 1 
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NÁZEV POČET 
NEPEDAG. 
PRACOVNÍKŮ 

Krajská konference hromadného stravování 1 

Elektronická spisová služba  1 
Legislativní úprava spisové služby pro školy  1 
Školská personalistika ve světle GDPR 1 
Seminář k systému sdružených nákupů 2 
Konference k novému systému sdružených nákupů 1 

 

3.11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

3.11.1.   Souhrnné hodnocení školní družiny za školní rok 2017/2018 

 
Organizace provozu ŠD:       

 Školní rok byl zahájen dne 4. 9. 2017 a ukončen 29. 6. 2018. 

 K pravidelné docházce bylo přihlášeno celkem 124 dětí (stav k 30. 9. 2017). V průběhu 

školního roku se odhlásilo 12 dětí, nově bylo 7 dětí přihlášeno. Celkový stav k 29. 6. 2018 

byl 119 dětí. 

           Děti byly rozděleny do šesti oddělení:                                      stav k 29.6.2018 
I.   oddělení          25 dětí 1. – 4. třídy                                              

II.  oddělení                                           28 dětí 1. – 4. třídy 

III. oddělení                                                      6 dětí s dg. PAS 

IV. oddělení                                                    27 dětí 1. – 4. třídy 

V. oddělení                                                       6 dětí s dg. PAS 

VI. oddělení                                                    27 dětí 4. – 5. třídy 

 

Oddělení III. a V. je koncipováno jako speciální oddělení pro děti s dg. PAS. Malý    počet 

dětí v jednom oddělení umožňuje vychovatelkám individuální přístup, zajišťuje větší klid a 

bezpečí pro děti s vyššími potřebami a nároky na výchovu a vzdělávání.  

 Provozní doba školní družiny byla ráno od 6.00 do 8.00 hod., odpoledne od 11.30 do 16.30 

hod. Do 15 hod. pobývaly děti ve svých odděleních, pak se rozdělily do dvou oddělení a 

v 15.30 hod. docházelo ke sloučení zbývajících dětí do I. oddělení, kde probíhala konečná 

služba do 16.30 hod. Děti III. a V. oddělení až do svého odchodu domů byly ve speciálních 

odděleních. 

 Ranní provoz družiny zajišťovala jedna p. vychovatelka, děti byly umístěné v předem určené 

místnosti. V 7.45 hod. je p. vychovatelka odvedla do vstupních prostor hlavní budovy školy. 

V prvním týdnu začátku školního roku se děti 1. tříd odváděly až ke školním šatnám. Počet 

dětí navštěvujících ranní družinu je individuální podle potřeb rodičů (cca 18 – 26 žáků). 

 Vzhledem k ochraně bezpečnosti dětí nemají rodiče či jiné osoby přístup do prostor ŠD. Při 

vyzvedávání se používaly zvonky s kamerovým systémem, které jsou nainstalované 

v odděleních číslo I., II., III. a IV. 
 

Prostorové podmínky školní družiny a materiální zabezpečení: 

 Oddělení I. – V. bylo umístěno v samostatné budově spolu se školní jídelnou. Pro 

nedostatečný počet místností bylo VI. oddělení umístěno na hlavní budově školy, pavilonu S. 

Děti tohoto oddělení musí z organizačních důvodů přecházet po ukončení vyučování či 

kroužků s písemným souhlasem zákonných zástupců samostatně. To je sice učí 
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zodpovědnosti a samostatnosti, ale na druhou stranu to může být jeden z důvodů úbytku 

nejstarších dětí z docházky do školní družiny. 

 

 I. oddělení bylo vybaveno novým nábytkem a je zde umístěná velká televize, kde děti mohou 

zvláště v zimních měsících poslouchat oblíbené pohádky a pořady. 

 

 Speciální oddělení číslo III. a V. mají sice v budově ŠD své samostatné místnosti vybavené 

interaktivními tabulemi, ale v dopoledních hodinách zde probíhá výuka, takže děti tráví celý 

den v jedné místnosti a nemají potřebnou změnu. Potřebné změně by aspoň částečně 

napomohlo, kdyby se po ukončení výuky v odpoledních hodinách, kdy je prostor třídy 

vyhrazen školní družině, vyučující nezdržovaly v místnosti a daly prostor pro samostatnou 

práci vychovatelkám. 

 

 Ve II. a V. oddělení je, z hlediska bezpečnosti, nevyhovující starý nábytek, kterému padají 

vnitřní poličky a z důvodu poškozeným pantů se několikrát ulomila dvířka u skříněk. 

 

 V každém oddělení mají děti k dispozici hračky, stavebnice, stolní hry. Bohužel kvůli 

nevhodnému zacházení s hračkami ze strany některých dětí jsou mnohé hračky ve špatném 

stavu a budou muset být odepsány a znehodnoceny. V průběhu celého školního roku byl 

průběžně doplňován do všech oddělení spotřební materiál zvláště pro výtvarnou a pracovní 

činnost. 

 

 K zájmovým činnostem vychovatelky rovněž využívaly školní tělocvičnu, počítačovou 

učebnu (oddělení č. III a VI.) a hřiště. V červnu byla na školním hřišti pro děti nainstalována 

trampolína, kterou po předchozím řádném poučení o kázni a bezpečnosti, děti pod dozorem 

vychovatelek hojně využívaly. 

 Na konci školního roku ŠD obdržela novou kopírku, která patří mezi potřebné vybavení a je 

využívána i při dopoledním vyučování speciálních tříd. 

 
Rámcový plán školní družiny, spolupráce s jinými subjekty, dodržování bezpečnosti a hygieny: 

  Cíle výchovně vzdělávací práce vycházejí ze školního vzdělávacího programu ŠD, jehož 

mottem je: ,,Hra není ztráta času.“  Vychovatelky celý rok pracovaly podle svých rámcových 

plánů rozpracovaných dle zájmových a rekreačních činností do jednotlivých měsíců. Protože 

se snažíme rovněž vycházet z potřeb, nálad a přání dětí, některé naplánované činnosti 

uskutečněny nebyly nebo byly přeřazeny do jiného měsíce, jiné činnosti naopak byly 

zařazeny mimo plán. 

 Svojí prací se vychovatelky snažily o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. 

 V letošním roce jsme obnovili spolupráci s domem dětí a mládeže na Polské ulici.  Zúčastnili 

jsme se několika lekcí na téma ,,Robotika a 3D tisk.“   

Tyto akce se setkaly s příznivou odezvou ze strany dětí. 

 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnilo celkem 17 celodružinových akcí : 

 

Název pořádané akce Datum akce Počet zúčastněných dětí 

Halloweenská párty 31. 10. 2017                         82 

Výroba větrníku – výtvarné dílny 9. 11. 2017 97 

Základy etikety – společenskovědní akce 30. 11. 2017 72 

Výroba dárků pro seniory listopad vybrané děti 

Vánoční tvořeníčko 13. 12. 2017 103 
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Pohádkové Vánoce 19. 12. 2017 98 

Zlaté kukátko – filmový festival 18. 1. 2018 75 

Sporťáček – sport. akce v tělocvičně 26. 1. 2018 52 

Karnevalová show 1. 2. 2018 55 

Duhové vajíčko – velikonoční dílničky 26.,27.3.2018 98 

Výroba drobných dárků pro prvňáčky březen vybrané děti 

Karaoke – zpívá celá družina 13. 4. 2018 66 

Kniha – náš kamarád 18. 4. 2018 49 

Mojí mamince – tvořivé dílny  9.,10.5.2018 92 

Malá atletika – sportovní akce na hřišti 6. 6. 2018 42 

Výroba indiánské čelenky 12.,13.6.2018 85 

Indiánské léto – zábavné hry na hřišti 21. 6. 2018  

 

Bohužel u některých dětí, zvláště 4. a 5. tříd, klesá zájem o tyto společné akce. Rovněž děti 

ze speciálních oddělení, vzhledem ke své diagnóze, se nechtějí některých akcí zúčastnit (např. 

karnevalu, zábavných párty apod.). Pořádání akcí také narušují odchody a příchody dětí 

z kroužků a nerespektování našeho požadavku o nevyzvedávání dětí mezi 14 – 15 hodinou ze 

stran některých rodičů. 

 

 Během školního roku byly děti opakovaně poučovány o kázni a bezpečnosti při pobytu ve 

školní družině, školním hřišti, tělocvičně, na akcích pořádaných mimo budovu ŠD. 

  

 Lékárnička se základním materiálem pro první pomoc se nachází na dostupném místě 

v kabinetě ŠD mimo dosah dětí. 

 

 Pravidelný pitný režim dětí (za úplatu 15 Kč za měsíc) je zajištěn ve spolupráci se školní 

jídelnou. Nápoje jsou v uzavřené nádobě na chodbě v 1. patře ŠD. 

 

 V rámci prevence úrazů, šikany a hygienických návyků proběhla v listopadu celodružinová 

akce ,,Základy etikety“, kde se děti formou vtipných scének dozvěděly spoustu potřebných 

informací. 

 

 Celý rok jsme kladly důraz na zdravé prostředí školní družiny (odpovídající teplo, světlo, 

čistota, kontrola základních hygienických návyků u dětí, přiměřené větrání místností). 

 

 Vzhledem k opakujícím se drobným krádežím, zvláště na začátku školního roku, proběhla 

beseda se zástupci policie. Dále došlo k opatřením, která měla předcházet krádežím v budově 

ŠD (průběžné kontroly zamykání šaten, v době ranní družiny ukládání batohů a osobních věcí 

na chodbu vedle místnosti, aby byly pod kontrolou paní vychovatelky, doporučení rodičům, 

aby děti do ŠD nenosily drahé osobní věci, hračky a větší obnosy peněz apod.). 

 

 Vhodně zvolený denní režim ve ŠD umožňuje dostatek pohybu, relaxace, pestrou nabídku 

zájmových a rekreačních činností, komunikaci, přirozenou integraci. 

 
Po celý školní rok byla vedena požadovaná pedagogická dokumentace : 

- rámcový plán ŠD 

- tematické plány vychovatelek pro jednotlivá oddělení 

- třídní knihy pro každé oddělení se záznamovým listem docházky dětí do ŠD na 

  každý měsíc ve školním roce zvlášť. 

- docházkový sešit pro zápis dětí na ranní pobyt v ŠD. 
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- zápisní lístky dětí  

- celkové závěrečné zhodnocení činnosti školní družiny s přílohou, která obsahuje        

jednotlivá hodnocení výchovných činností a tematických plánů za každé oddělení zvlášť. 

 

 V rámci GDPR, které vyšlo v platnost dne 25. 5. 2018 jsou všechny dokumenty (třídní knihy, 

docházkový sešit, zápisní lístky), které obsahují osobní údaje dětí, umístěny v uzamykatelné 

skřínce v kabinetu ŠD. 

 

 Během roku proběhly v těchto termínech 12. 9., 25. 9., 16. 10., 20. 2., 26. 3. a 5. 6.                                                               

porady, na kterých vedoucí vychovatelka informovala ostatní vychovatelky o aktuálních 

věcech týkajících se organizace a provozu ŠD, prováděla školení ( právní  pomoc firmy 

DAS, bezpečnost práce s dětmi, směrnice GDPR),organizaci   celodružinových akcí apod. 

Všechny probrané informace byly předloženy vychovatelkám i v písemné formě, kterou 

vychovatelky podepsaly. 

 

 V květnu 2018 byl řediteli školy odevzdán ke schválení návrh vnitřního řádu ŠD. 

 

 Komunikace s rodiči byla prováděna buď osobní nebo písemnou formou (zápisem do 

družinového deníčku, který obdrželo každé dítě na začátku školního roku). 
Dvakrát v roce se 2 paní vychovatelky zúčastnily výchovné komise. 

7. 6. 2018 se vedoucí vychovatelka zúčastnila schůzky s rodiči dětí budoucí 1. třídy, kde 

seznámila rodiče s provozem a vnitřním řádem ŠD, formách a činnostech práce s dětmi, 

rozdala písemné informace o ŠD, ŠJ a platbě a informovala o zápisu dětí do ŠD, který se 

bude konat dne 3. 9. 2018 od 6 – 14.30 hod.  

Rodiče nebo jejich zletilí zástupci se musí k zápisu dostavit osobně a vyplnit nezbytné údaje 

v zápisním lístku a domluvit podrobnosti nástupu jejich dítěte do ŠD. Zápis je nutné 

každoročně opakovat. 

 

 

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 
- 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) 

 
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 
- Zapojení do soutěže školních webů sCOOL web 2018 
- V rámci Dne otevřených dveří naší školy 
- Účast v mnoha soutěžích a olympiádách  
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3.12. Účast žáků školy v soutěžích  

3.12.1. Výsledky soutěží:  školní rok 2017/2018 

   dějepisné 

Název  Účast – u školních kol jen počet žáků umístění v okresním 
kole 

Dějepisná olympiáda 9 žáků 9. třídy a 3 žáci 8. třídy 1 žák se umístil na 
14.m. 

 
matematické 

Název  Účast ve školním kole dle umístění umístění v okresním 
kole 

Pythagoriáda 
 

15 žáků 6.-8. třídy 
20 žáků 3. třídy 

 

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

19 žáků 3. třídy  
 
 

Klokánek (4. a 5. třídy) 51 žáků 4. a 5. tříd  

Benjamín (6.-. třídy) 39 žáků 6. a 7. tříd  

Kadet (8.-9. třídy) 
 

44 žáků 8. a 9. tříd  

 
zeměpisné 

Název  Účast – jména žáků – 
vítězové školního kola 

umístění v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda 
 

Žáci 6.-9. třídy  
1 žák se umístil na 5.m. 

   
1 žák se umístil na 2. m. 

   

 
 jazyk český 
Název  Účast – jména žáků – 

vítězové školního kola  
umístění v okresním kole 

Olympiáda JČ 4 žáci 8. třídy, 8 žáků 9. 
třídy 

 

Moje rodina  3.A (báseň – vlastní tvorba) 
Čertovské pohádky  1 žákyně  3. A 
Recitační soutěž  15 žáků 6.-9. tříd  
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sportovní 

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

umístění 

Florbal chlapců 8.-9. tříd   3. místo v okresním finále   

Florbal chlapců 6.-7. tříd  4. místo ve skupině 
Florbal dívek 8.-9. tříd 11 žáků 4.místo v obvodním kole 

Kopaná dívek 6.-9. tř.  12 žáků  3.místo v obvodním kole 

   
Vybíjená 5. tříd   

Atletika porubských škol    
1.třídy 300 m chlapci 1 žák se umístil na 1.m.  

 300 m dívky 1 žák se umístil  na 6.m.  
 Kriket chlapci 1 žák se umístil  na 2.m.  

 Kriket dívky 1 žák se umístil  na 6.m.  

2. třídy Běh 50 m dívky 1 žák se umístil na 3.m.  
 Kriket chlapci 1 žák se umístil  na 5.m.  

3.třídy Běh 300 m chlapci 1 žák se umístil  na 3.m.  
 Běh 300 m dívky 1 žák se umístil  na 2.m.  

 Běh 50 m dívky 1 žák se umístil  na 4.m.  
 
výtvarné 
Název  Pořadatel  Účast – jména žáků (u 

školních kol jen počet 
žáků) 

umístění 

Pod pirátskou vlajkou DK Ostrava 19 žáků 3. třídy Čestné uznání  

Malá rodina umí velké 
věci 

ÚMOb Mor. 
Ostrava a Přívoz 

2 žáci 3. třídy  

Mladí designéři Škoda auto 1 žák 3. třídy  

Moje učitelka    
Křišťálový kamínek  Trigon  výstava 

Myslivost očima dětí Myslivecký svaz 19 žáků 3. třídy  
Ze života hmyzu CVČ Ostrčilova 1 žák 3. třídy  

  
 Ostatní soutěže 
Název Pořadatel  Účast – jména žáků (u 

školních kol jen počet 
žáků) 

Umístění 

Sběr papíru ORC Recycling   
Střelba ze vzduchovky ZŠ Sekaniny  6. m. 
 
 

3.13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

3.13.1. Inspekční činnost ČŠI 

 Ve školním roce 2017/2018 inspekční činnost nebyla. 
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3.14. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 
 
PŘÍJMY Příjmy v tis. Kč 

1. Celkové příjmy 22 951,87 
       Z toho příspěvek  

 MS kraje 17 775,01 

 MOb 2 822,98 

 Účelové dotace SMO 70,00 

 Ostatní 2 283,88 

  
2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných 

zástupců  
129,96 

       Z toho  

 Školní družina 129,96 

  
3. Příjmy z doplňkové činnosti 639,94 

        Z toho  

 Stravné 109,07 

 Dočasné užívání tělocvičny 485,89 

 Prodej čipových karet 8,80 

 Zájmové kroužky 36,18 

  
4. Ostatní příjmy 1 513,98 

               Z toho   

 Stravné  1110,14 

 
VÝDAJE Výdaje v tis. Kč 

1. Investiční výdaje 0 
  

2. Neinvestiční výdaje celkem  22 949,21 
        Z toho  

 Náklady na platy pracovníků školy 12 737,81 

 Ostatní osobní náklady 21,40 

 Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 4 383,14 

 Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 261,44 

 Ostatní provozní náklady 5 545,40 

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. Kořeny, tradice, svátky, čtení a moderní svět 
Na podzim roku 2017 jsme podali žádost o grant s názvem „Kořeny, tradice, svátky, čtení a moderní svět “, 
jehož cílem je  rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. a 2. stupně ZŠ, osvojování si nových souvisejících 
manuálních zručností a současně rozšiřování si vědomosti o národních zvycích a tradicích a svátcích 
moderního světa.  Dílčím cílem je dovybavení žákovské knihovny dalšími hodnotnými knihami a 
pořízení pracovního materiálu do rukodělné a keramické dílny.  
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Celkově byl projekt plánovaný na   161 000,- Kč, žádali jsme o 91 000,- Kč.  Od SMO jsme nakonec 
dostali dotaci ve výši   50 000  Kč. 
 

3.16.2. Operační program  Výzkum, vývoj  a vzdělávání   

 

Společné vzdělávání na Ukrajinské“, číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/16-22/0005709 
 

Od 1. 3. 2017 jsme zahájili a ve školním roce 23017/2018 jsme pokračovali v realizaci  projektu s názvem 

„Společné vzdělávání na Ukrajinské“, číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/16-22/0005709. Jedná se o  dotaci 

v rámci výzvy 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušené vykazování – šablony 

pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Výše dotace 749 778 Kč.  

3.16.3. Rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“  

V rámci uvedeného programu na poskytování základního vzdělávání jsme získali 62 335 Kč na kal. rok 2017. 

Dotace byla schválena,  realizována a vyúčtována. Nepodařilo se nám pouze sehnat tlumočnici do 

vietnamského jazyka, proto jsme museli 8 017 Kč vrátit. Tlumočnice, se kterou jsme měli předběžnou 

domluvu, se v průběhu roku odstěhovala.   

3.16.4. OP potravinové a materiální pomoci MPSV v Moravskoslezském kraji  

Od 1. 9. 2017 jsme  využívali finanční prostředky z projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“.  Maximální výše dotace 148 853,25 

Kč. 

 

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 263 žáků (k 30.6.2018)  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, 2 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. Přes všechny tyto pozitivní kroky k nám k zápisu v dubnu 2017 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 6 kroužků (keramická dílna,  

logopedický,  atletika, jóga, florbal, atd.), které navštěvovalo celkem 75 dětí.  
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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 evropských  projektů.  Podali jsme žádost na projekt s názvem „Společné 

vzdělávání na Ukrajinské“, jehož realizace byla zahájena s  účinností od 1. 3. 2017, výše podpory 

749 778,- Kč.  

Dále jsme se zapojili do rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, na jehož 

realizaci jsme získali 62 335 Kč.  

Zapojili jsme se  a realizovali projekt  „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 

školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“.   
 

Děti se v letošním roce zúčastnily celé řady soutěží, dosáhly velice solidních výsledků, dobře 
propagovaly naši školu na veřejnosti.  

 
V letošním školním roce prospělo s vyznamenáním 164 žáků, což činí 62,36  % všech žáků. Se 

samými jedničkami ukončilo letošní školní rok 80 žáků, což činí 30,42  % všech žáků.  
 
Průměr neomluvených hodin na 1 žáka je 0,22 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  8.10.2018 
S výroční zprávou byla seznámena pedagogická rada dne 8.10.2018 
Seznam příloh: 

1. přehled akcí školy 
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