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ÚVOD 

Výroční zpráva má primárně funkci informační, sekundárně pak reprezentativní a paměťovou. 

V reflexi uplynulého školního roku se odráží současný stav školy a uzavírá se jedna z etap 

cesty vytýčené v koncepci rozvoje školy. Výroční zpráva patří k základním dokumentům 

školy, je proto stejně jako školní vzdělávací program a koncepce rozvoje školy veřejně 

přístupná na webových stránkách školy. 

Obsah výroční zprávy určuje § 7, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.  

Příloha představuje nepovinnou, samostatnou, obsahem i rozsahem nenormovanou část 

sloužící k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni. 30. 6. 2022 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 Škola 

ŠKOLA 
název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 
  
adresa školy: Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 708 00 
IČO:  64627896 
identifikátor zařízení: 600144852 
zahájení činnosti školy: 1. 9. 1966 
e-mail: zs@zsukrajinska.cz 
tel.: 596 965 640 
datová schránka: jh8mqw8 
webová stránka:  zsukrajinska.cz 
školní vzdělávací program: Škola pro všechny 
 

 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

základní škola 102520330 267 400 
školní družina 120100312 125 125 
školní klub --- --- --- 
školní jídelna 102968004 197 700 jídel  
 

 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 
IČO: 00845451 

 Vedení školy 

ředitel školy: Mgr. Petr Neshoda 
zástupce pro 1. stupeň:  Mgr. Yvonne Lovászová 
zástupce pro 2. stupeň:  Mgr. Yvonne Lovászová 
vedoucí školní jídelny: Dana Antošová 
vedoucí školní družiny: Miroslava Janíková 
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 Školská rada 

členové z řad zákonných zástupců:   Bc. Veronika Baďurová  
Zuzana Adamovská 

členové z řad pedagogických pracovníků:   Mgr. Bohuslav Žák (předseda) 
      Mgr. Veronika Sztefková 
členové jmenovaní zřizovatelem:    Mgr. Jan Netolička 
      Mgr. Miroslav Pacut 
 

 Žákovská organizace 

předseda: Nemáme. 
 

 Organizace rodičů  

předseda: Nemáme. 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 Přehled oborů vzdělávání 

kód oboru popis oboru forma vzdělání 
délka vzdělání 

v letech 
79-01-C/01 základní škola studium denní 9 

 

 Zaměření školy 

Jsme základní škola s výukou podle ŠVP s názvem ŠKOLA PRO VŠECHNY. 
Hlavní linií je zaměření na jazykovou výuku. 
Výuka anglického jazyka od 1. třídy, důraz na málopočetné skupiny. 
Výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy s dotací 3 hodiny týdně (v současnosti 
nabízíme  jazyk ruský a jazyk španělský). 
Škola se profiluje jako vzdělávací ústav poskytující kvalitní jazykové vzdělání, což umožňuje 
nejen moderní jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků zprovozněná od počátku školního 
roku 2019/2020, ale také vyučovací lekce s rodilou mluvčí, které mají děti od páté třídy 
jedenkrát týdně zahrnuty do rozvrhu. Ani mladší žáci nepřišli zkrátka – mohli navštěvovat 
jedenkrát týdně konverzaci s rodilou mluvčí jako odpolední kroužek. 
Dvě moderní digitální jazykové laboratoře (jediná ZŠ v Porubě) s obrovským množstvím 
výukových materiálů pro efektivní a atraktivní výuku poskytují prostory všem.  
Od školního roku 2021/2022 jsme spustili výuku metodou Montessori. 
 
 
 

 Počet tříd a žáků 

počet tříd počet žáků 
průměrný počet žáků 

ve třídě 
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

15 17 239  257 18,38 17,13 
Počet žáků 2020/2021 děleno 13 třídami, v roce 2021/2022 děleno 15 třídami (bez spec. tříd) 

 Struktura a obsazení školní družiny 

počet oddělení počet dětí počet vychovatelek 

6 125 6 
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 Jazykové vzdělávání 

předmět 
jazyky, které se na škole vyučují 

1. stupeň 2. stupeň 
anglický jazyk   
ruský jazyk   
španělský jazyk   

 Volitelné předměty 

název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Seminář ze zeměpisu     
Pohybové a sportovní aktivity     
Španělský jazyk     
Ruský jazyk      
          
          
 

 Nepovinné předměty 

název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

          
          
          
          
          
 

 Zájmová činnost organizovaná školou 

název kroužku školní družina základní škola cizí subjekty 

Keramika    
Komunikace AJ ŠD z ESF    
Klub zábavné logiky z ESF    
Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem z ESF a 
Národního fondu obnovy 

   

Kroužek angličtiny s rodilou 
mluvčí 

   

Veselá věda    
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 Základní údaje o pracovnících školy 

 fyzický počet 
přepočtený počet 

(úvazky) 
učitelé ZŠ 23 22,3863 
vychovatelé ŠD 6 5,0893 
školní psycholog 1 0,5 
speciální pedagog 1 0,5 
sociální pedagog 0 0 
asistenti pedagoga 12+1 9,4167+0,5556 
školní asistenti 0 0 
provozní zaměstnanci 9 8,125 
THP zaměstnanci 3 3 

počet zaměstnanců celkem 

56 (někteří pracovníci 
mají dva úvazky na 
různých pracovních 

pozicích) 

49,0173+0,5556 

 
Ve školním roce 2021/2022 byli přijati 2 pedagogičtí pracovníci.  
1 asistentka pedagoga s úvazkem 0,5556 placena z darů spolku Montessori.  

 Ocenění zaměstnanci 

V letošním školním 2021/2022 byla Statutárním městem Ostrava oceněn v kategorii 
Pedagogická osobnost pan Mgr. Petr Neshoda. 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

 Autoevaluace, stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu 

 
Školní rok 2021/2022 jsme po covidových letech  zahájili standardně, jak jsme byli 
dlouhodobě zvyklí. Těšili jsme se na prezenční výuku bez omezení. Hlavní důraz byl kladen 
na ničím neomezený klid k práci.   I v tomto školním roce jsme se zaměřili na výuku 
anglického jazyka, vytvořili jsme málopočetné skupiny a zajistili jsme výuku s rodilou mluvčí 
v 14 skupinách anglického jazyka (v rámci našeho evropského projektu jsme využili 
zvýšeného kreditu za období uzavření škol). Zahájili jsme 2 odpolední kroužky konverzace 
s rodilou mluvčí, ve školní družině začal pracovat kroužek komunikace v AJ v ŠD a byl 
nastaven  systém doučování.  
Od září 2021  jsme započali výuku  větve Montessori vzdělávání. Tři pedagogové prošli 
intenzivním kurzem Montessori pedagogiky. V naší Montessori větvi chceme, aby vzdělávání 
bylo přirozeným procesem, který probíhá samovolně v každé lidské bytosti. Jeho podstatou 
není naslouchání slovům, ale praktická zkušenost, kterou jedinec získává při aktivním 
působení na své okolí. Úkolem pedagoga není mluvení, nýbrž promýšlení a připravování 
takových motivačních prvků, které děti vedou ke spontánnímu vstřebávání vědomostí  
a osvojování dovedností ve speciálním, pro ně připraveném prostředí.  
 

Ve školním roce 2021/2022 byla nadále prohlubována a rozšiřována spolupráce s MŠ 
Ukrajinská. Školní speciální pedagog a školní psycholog se zapojili do každoročního 
testování školní zralosti u předškoláků. Rovněž v oblasti podpory dětí se specifickými 
potřebami byla navázána spolupráce, kdy školní speciální pedagog vedl hodiny PSPP u dětí 
MŠ. Tuto spolupráci bychom nadále rádi zachovali a úspěšně v ní pokračovali. 

V oblasti podpory žáků naší školy jsme vycházeli ze znalostí možností a potřeb našich žáků  
a s ohledem na distanční výuku a uzavření škol v daném školním roce i v letech předchozích. 
Ve školním roce 2021/2022 byly poskytovány jak hodiny PSPP, vedené školním speciálním 
pedagogem a dalšími speciálními pedagogy školy, tak doučovací hodiny, které vedli 
pedagogové školy. Výběr žáků pro tyto hodiny byl dán doporučením ŠPZ a znalostí výsledků 
žáka z výuky, doporučením jednotlivých vyučujících, respektive zájmem žáků a jejich 
zákonných zástupců o tyto hodiny. Celkem bylo nabízeno v prvním pololetí 14 hodin 
doučování týdně napříč jednotlivými ročníky a 16 hodin PSPP týdně. Ve druhém pololetí to 
bylo 19 hodin doučování a 16 hodin PSPP týdně. V rámci školního poradenského pracoviště 
rovněž působí školní psycholog, který poskytoval podporu žákům na podkladě doporučení 
jednotlivých pedagogů, zájmu žáka a žádosti zákonných zástupců žáků. Do školní 
poradenského pracoviště zároveň přibyla v květnu také psycholožka z Ukrajiny, která 
poskytovala podporu ukrajinským žákům v oblasti adaptace, přivykání na nové prostředí  
v rodném jazyce. V rámci ŠPP chceme nadále poskytovat podporu co nejširšímu okruhu žáků 
naší školy bez ohledu na to, zda jsou danému žáku poskytována podpůrná opatření daná ŠPZ, 
ale chceme vycházet z potřeb jednotlivých žáků a jejich zákonných zástupců, případně 
pedagogů. 
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Od září 2021 v souvislosti s nárůstem dětí do běžných tříd  a do třídy Montessori jsme přijali 
2 nové pedagogy, změnili jsme organizaci  a využili jsme PHMax na maximum.  
 

Na konci minulého školního roku a na začátku nového školního roku  se nám podařilo 
kompletně zrekonstruovat starou učebnu výtvarné výchovy na novou Montessori třídu. 
Jednalo se o odstranění příčky, drobné stavební úpravy, novou podlahu, výmalbu, nové skříně 
a police a také školní nábytek. Ve třídě jsme nainstalovali novou interaktivní tabuli 
s pojezdem. Celkové náklady této rekonstrukce byly něco přes 362 413 Kč. Dále jsme  pro 
Montessori třídu vytvořili cca za 30 tis. Kč provizorní šatničku v bývalém kabinetu. 
V průběhu podzimu 2021 jsme také v Montessori třídě dokončili nákup speciálních učebních 
pomůcek. S náklady na speciální Montessori učební pomůcky nám výrazně pomohl 
zřizovatel, který ze svých zdrojů zajistil dotaci ve výši 50 tis. Kč. Dále škola ve spolupráci se 
zřizovatelem zajistila dotaci od firmy ČEPS ve výši 30 tis. Kč.  

 
V měsíci dubnu se uskutečnil zápis do 1. tříd. Po dvou letech se jednalo o klasický zápis.  
Celkem se k zápisu přihlásilo 68 dětí.  
 
Naše škola se zúčastnila zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol 
prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, které bylo  
provedeno v květnu roku 2022. S ohledem na význam tohoto procesu, jehož důležitost je nyní 
navíc podpořena i nutností sledovat dopady pandemie nemoci covid-19 do oblasti vzdělávání, 
byla do vzorku pro testování žáků v uzlových bodech základního vzdělávání zařazena 
naprostá většina základních škol a víceletých gymnázií. Nakonec se však z důvodu válečné 
agrese Ruské federace na Ukrajině jednalo pouze  o testování 5. tříd z dvojice základních 
předmětů (český jazyk a matematika) a z testu  dovedností usnadňujících učení.  
 

 Prezentace školy na veřejnosti 

• T-Mobile – olympijský běh – 8. 9. 2021 
• Tvoje škola je za rohem – VŠB – 21. 9. 2021 
• Mikuláš – 6. 12. 2021 (ve třídách) 
• Vánoční dílny – 1. st. – 7. 12. 2021 
• Karneval MŠ Ukrajinská v tělocvičně školy – 18. 1. 2022 
• VŠB a Wichterlovo gymnázium představují studijní možnosti – 9. 3. 2022 
• Den otevřených dveří – 16. 3. 2022 

 

 Soutěže pořádané školou (úspěšní žáci školy) 

Škola ve spolupráci s AŠSK pořádala 4 sportovní fotbalové soutěže. Dvě obvodní kola 
v malém fotbalu žáků 8. a 9. tříd chlapců i dívek a také dvě městská kola v stejných 
kategoriích. Škola pořádala školní kola těchto soutěží: 
Matematický klokan (kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín  a Kadet) 
Pythagoriáda – postup do okresního kola 
Zeměpisná olympiáda 
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 Ostatní soutěže (úspěšní žáci školy) 

Zúčastnili jsme se těchto: 
Účast ve finále  soutěže Hledej pramen vody pořádané OVAK. Soutěž byla zaměřena  
na environmentální výchovu. Celkově 7. místo z 30 účastníků.  
1.místo v soutěži Pohádky 3. – 4. třídy – pořádáno ZŠ A. Hrdličky.  
1.místo v soutěží  Aleš Hrdlička challenge – žáci 8. tříd 
2. místo v okresním kole basketbalu dívek  
 
Atletika porubských škol: 
4.-5. třídy 
1.místo – běh 600 m, hod kriketovým míčkem  
2.místo – skok daleký, štafeta chlapců,  
3.místo – hod kriketovým míčkem, štafeta dívek , skok daleký, štafeta chlapců a dívek  
6.-7. třídy 
2.místo skod daleký, štafeta chlapců  
3.místo – běh 800 m 
 

 Školní družina 

Složení oddělení: I., II., IV. odd.: děti 1. – 3. třídy 
                             VI. odd.: děti  Montessori třídy 
                             III. a V. odd.: speciální oddělení pro děti s PAS 
 
Rámcový plán, vybavení a spolupráce s jinými subjekty 

Tematické plány byly splněny. Probíhala spolupráce s DDM na Polské ul. Každé oddělení 
jednou měsíčně navštívilo program v DDM.  Zapojili jsme se do soutěže „Okno do přírody“ 
formou pracovních listů. Byla vybudovaná relaxační místnost snoezelen.  
 

Od března naši školní družinu navštěvovalo 8 dětí z Ukrajiny.  

 
Dodržování bezpečnosti a hygieny 
• Děti byly opakovaně poučovány o chování a bezpečnosti. 
• Byl zajišťován pitný režim, dbáno na osobní hygienu a dodržování nošení ochrany 

obličeje, větrání tříd, relaxace a dostatek pohybu. 
• Lékárnička se nachází na dostupném místě v kabinetě ŠD. 

Pedagogická dokumentace 
Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu ŠD a rámcového 
plánu. Celý rok byla vedena požadovaná dokumentace – tematické plány, třídní knihy, sešit 
ranní docházky, měsíční listy docházky dětí, zápisní lístky. 
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 Školní jídelna 

Školní jídelna se nachází v přízemí samostatného pavilonu a má denní kapacitu 700 jídel. 
Školní jídelna připravuje obědy pro naše žáky a zaměstnance. K 30. 6. 2022 využívalo jídelny 
197 žáků, 43 zaměstnanců. Také vaříme pro ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 (45 žáků,  
8 zaměstnanců) a cizí strávníky, kterých se k 30. 6. 2022 stravovalo 28. Pro žáky se 
zdravotními omezeními zajišťujene i dietní stravování (bezlepkovobezmléčná dieta).  
 

 Žákovská organizace 

Nemáme.  

 Organizace rodičů 

Nemáme. 

 Zprávy o kontrolní činnosti 

Naše škola byla zařazena do realizace zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků 
základních škol prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování Inspis SET. 
Kontrola se týkala předmětů jazyk český a matematika a testu z dovedností usnadňujících 
učení.   
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5 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 
 

PLÁNY PPP a IVP 

počet plánů 
pedagogické podpory 

počet individuálně 
vzdělávacích plánů 

počet žáků 
celkem 

počet žáků 0   12 267 
 
 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ  

 
stupeň 1 

 

 
stupeň 2 

 

 
stupeň 3 

 

 
stupeň 4 

 

 
počet žáků 

celkem 

počet žáků 12 22 19 9 62 
 

 Specializovaná pracoviště 

 
pedagogicko-
psychologická 

poradna 

speciální 
pedagogická 

centra 

středisko 
výchovné péče 

oddělení 
sociálně-právní 

ochrany dětí 
počet žáků 27 35 1 0 

 

 Specializované třídy 

 druh počet žáků 

2. C (1., 2.) 
Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského 

zákona pro žáky s autismem 
5 

5. C (3., 4., 5.) 
Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského 

zákona pro žáky s autismem 
5 
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 Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování  a 

zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

 
Na prevenci sociálně patologických jevů se podílí především školní metodik prevence  
ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm a třídními učiteli. Školské poradenské 
pracoviště se schází ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, 
speciální pedagog a ředitel školy. Školské poradenské pracoviště se ve stejném složení, spolu 
s třídním učitelem, schází na výchovných komisích s rodiči popř. s žáky v případě potřeby. 
Více viz. bod  5.9. „Zpráva o činnosti metodika prevence“ 
 
Talentovaní žáci se na ZŠ Ukrajinská mohou realizovat mnoha způsoby, a to nejen v rámci 
výuky, ale také volnočasových aktivit.  
Pro kvalitní  jazykové vzdělání využíváme: 

• Dvě moderní jazykové laboratoře pro výuku cizích jazyků. 
• Pravidelné vyučovací lekce s rodilou mluvčí a konverzaci jako odpolední kroužek.  

 
Nabídka kroužků  

• Kroužek keramiky pro výtvarně nadané děti – kroužek probíhal pouze pár týdnů.  
• Klub zábavné logiky  s řešením zapeklitých úkolů a hraním stolních her.  

 

 Zpráva o činnosti školního psychologa 

Individuální práce se žáky   
Zaměřuje se na poradenství a intervenci při řešení výukových, výchovných, osobních  
a vztahových problémů, konkrétně např. motivace k zapojení ve výuce, zvládání zátěže 
vyplývající ze školních povinností, podpora zvládání náročných životních situaci, upevnění 
pozice žáka ve třídě a podporu vztahů se spolužáky, rozvoj sebereflexe i respektu vůči 
druhým, podporu sebekontroly a sebeovládání apod. 
Ve školním roce 2021/2022 byla individuální práce iniciována na základě zájmu žáků, 
podnětu třídních učitelů, příp. jiných zaměstnanců školy (asistenti) či zákonných zástupců 
žáků s jejich informovaným souhlasem. Probíhala ve formě obvykle pravidelné, případně 
jednorázové individuální konzultace se žákem, především s využitím metody rozhovoru  
a dalších psychosociálních či relaxačních aktivit (relaxace, sandplay, hry).  
Byla doprovázena průběžnými konzultacemi se zákonnými zástupci žáků za účelem 
poradenství při řešení zejm. výukových a výchovných problémů jejich dětí i dalších 
nepříznivých situací. 
 
Práce s třídním kolektivem   
Spočívá v práci se třídou jako celkem, především formou náslechů a pozorování ve třídách, 
případně diagnostiky za účelem zjišťování struktury pozic a vztahů v rámci třídního kolektivu 
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i mapování celkového třídního klimatu; případně intervence ve třídě při aktuálních 
problémech žáků. 
Práce se třídou je iniciována podle potřeb tříd (seznamování, stmelování kolektivu, řešení 
konfliktů) v potřebném rozsahu (1 až několik vyučovacích hodin). Práce s kolektivem 
probíhala i ve školní družině formou preventivních aktivit rozvíjejících sociální  
a komunikační dovednosti dětí. V roce 2021/2022 byly v třídním kolektivu integrovány i děti 
z Ukrajiny, které se kolektivních aktivit účastnili. 
 
Práce se skupinami žáků 
V roce 2021/2022 se začala uplatňovat na základě iniciativy žáků a se souhlasem učitelů i 
asistentů (občas i za přítomnosti asistenta) práce s menšími skupinkami žáků (2 - 4) za účelem 
řešení vztahových záležitostí a problémů a zvládání konfliktů mezi žáky. Ti na společných 
konzultacích vzájemně diskutovali za účelem  řešení konfliktů a vzájemné shody. 
 
Spolupráce v týmu ŠPP 
Za spolupráce týmu ŠPP se v roce 2021/2022 uskutečňovaly výchovné komise s rodiči a žáky 
a v případě potřeby další schůzky s rodiči. 
Tým odborných pracovníků rozšířila školní psycholožka z Ukrajiny, která se orientuje  
na podporu ukrajinských dětí z pozice psychologa i asistenta. 

 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

V rámci práce školního speciálního pedagoga byly ve školním roce 2021/2022 realizovány 
následující činnosti: 
·  Pravidelná péče ve formě předmětu speciálně pedagogické péče v rozsahu 11 hodin týdně,  
v nichž byla poskytována speciálně pedagogická péče 22 žákům s vývojovou dysfázií, PAS, 
OMJ a dalšími obtížemi. 
·  Dopomoc a konzultace k vytváření IVP, následná kontrola, konzultace se zákonnými 
zástupci žáků a školními poradenskými zařízeními. 
·  Depistáž v prvních třídách. 
·  Depistáž u žáků nově příchozích. 
·  Depistáž u žáků ohrožených školním neúspěchem. 
· Konzultace s jednotlivými pedagogy, případně intervence na žádost pedagoga. 
·  Náhled na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých třídách a na 
žádost pedagoga. 
·  Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky  
se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u 
žáků v jednotlivých třídách. 
·  Pravidelné konzultace pro zákonné zástupce žáků. 
·  Konzultace se žáky na jejich žádost 
·  Koordinování speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence. 
·  Pravidelné konzultace se ŠPZ, zajišťování podkladů pro vyšetření, konzultace výsledků 
šetření a jejich uvádění do péče. 
·  Účast na pravidelných konzultacích školského poradenského pracoviště. 
·  Účast na pravidelných setkáních a vzdělávání školních speciálních pedagogů. 
·  Účast na školeních a kurzech pro rozvoj dovedností školního speciálního pedagoga 
s názvem Pravidelná setkávání s klinickým psychologem v rámci konzultací se školními 
speciálními pedagogy. 
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 Zpráva o činnosti sociálního pedagoga 

Ve škole nemáme sociálního pedagoga.  

 Zpráva o činnosti výchovného poradce 

Během školního roku se činnost zaměřovala na oblast: 
- problémových žáků (SVPU, ADHD, ADD) 
- žáků s tělesným postižením 
- poradenství při profesní orientaci 
- práce s žáky s dg. PAS 
- práce s žáky s vývojovou dysfázií 
Nadále jsme byli v kontaktu se spec. pedagogy a psychology z PPP a SPC. Také jsme 
spolupracovali s kurátory a soc. pracovníky OSPOD. Výchovná komise se letos sešla 9 krát. 
Žáci navštívili IPS a zúčastnili se besedy k volbě povolání. 
V letošním školním roce byli všichni žáci umístěni: 
9. ročník - 14 žáků odborné SŠ s MZ 
                   7 žáků na SOU s VL 
                   1 žákyně na SŠ uměleckou 
5. ročník - 4 žáci na víceletá gymnázia 
 

 Zpráva o činnosti metodika prevence 

Žákům a rodičům byla k dispozici nástěnka s důležitými informacemi a kontakty ve vestibulu 
školy a schránka důvěry. Ve škole fungovalo Školní poradenské pracoviště. 
Žákům byla nabídnuta aplikace Nenech to být v souvislosti s šikanou. 
Na 1. stupni byla ve výuce zařazená témata jako vzájemné vztahy mezi dětmi,  respektování 
práv jedince, dobrá komunikace ve třídě či potlačování projevů rasové nesnášenlivosti.  
Na 2. stupni byl kladen důraz především na protidrogovou výchovu, šikanu, kyberšikanu  
a sexuální výchovu v rámci výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. 
Měli jsme objednány besedy s PPPP, ale bohužel kvůli nim se neuskutečnily. V 6. A proběhl 
ve třech blocích preventivní program pro stmelení a adaptaci kolektivu. 
Řešili jsme také  podezřelou absenci v 7. B.  
Byl celkem 4x udělen 2. stupeň z chování (3x za neomluvenou absenci, 1x za porušování 
školního řádu – uděleno na základě hodnocení žáka z jiné školy). 
Taktéž jsme řešili několik případů konfliktů mezi žáky, kouření mimo školu v 7. B a 
podezření ze sebepoškozování rovněž v 7.B. 
Celkový počet neomluvených hodin: 
1. pololetí 14 hodin (13 v 6.A.  1 v 7. B) 
2. pololetí 14 hodin  (10 v 6.A, 4 v 7. B ) 
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 Zpráva o činnosti kariérového poradce 

Žákům a rodičům byla k dispozici nástěnka s informacemi o kariérovém poradci, pořádaných 
akcí v souvislostí s tímto tématem a možnosti konzultací a taktéž byly zasílány maily 
s aktuálními informacemi. 
Deváťáci navštívili veletrh středních porubských škol (Tvoje škola je za rohem) a osmáci Den 
s univerzitami. 
Žáci osmých a deváté třídy se zúčastnili on-line exkurze Policie ČR. 
Probíhaly taktéž konzultace s jednotlivými žáky, především deváté třídy. 
Žáci absolvovali test zaměřený na strukturu osobnosti (Salmondo) a výsledky s nimi byly 
individuálně konzultovány. 
Karierový poradce se účastnil pravidelných metodických setkání karierových poradců  
a školení Žák pod drobnohledem. 

 Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání 

V rámci environmentální výchovy se snažíme o všestranný rozvoj klíčových témat týkajících 
se vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního roku se 
prolínají prvky environmentální výchovy s náplní jednotlivých předmětů, účastníme se 
různých projektů, soutěží a exkurzí. 

Žáci 7. ročníků každoročně vytváří svůj herbář. Zdařilé práce jsou průběžně zveřejňovány  
na nástěnkách ve třídách i na chodbě školy. 

 Žáci 9. třídy se zúčastnili projektu Badatelský svět pořádaného DDM a SVČ. Jednalo se 
o badatelské vyučování environmentálního charakteru, kde si žáci mohli zábavnou  
a zážitkovou formou  vyzkoušet různá měření a výzkumné postupy z oblasti pedologie, 
meteorologie, fenologie, biometrie a hydrologie.  
Žáci 4. třídy se zapojili do soutěže Hledej pramen vody,  kterou pořádá OVAK. Byla 
zaměřená na ekologii a hospodaření s vodou a probíhala od března do června. Naši čtvrťáci  
se probojovali do finále, které probíhalo na Slezskoostravském hradě.  

 

6 ZÁPISY A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

celkový počet 
zapsaných žáků 

počet 
odkladů 2021 

počet 
odkladů 2022 

předpokládaný 
počet žáků 

do 1. ročníku 
2021/22 

68 18 13 42 
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 Výsledky přijímacího řízení 

typ střední školy 
počet umístěných žáků dle typu školy 

5. ročník 7. ročník 9. ročník CELKEM 

gymnázia 4 0 0 4 

umělecké školy 0 0 1 1 

střední odborné školy 
4 leté obory 

0 0 14 14 

střední odborné školy 
3 leté obory 

0 0 7 7 

odborné školy 
2 leté obory 

0 0 0 0 
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7 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí 

ročník počet žáků 
prospělo s 

vyznamenání
m 

prospělo neprospělo nehodnoceno 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 44 47 43 45 1 1 0 1 0 0 

2. 32 34 29 28 3 5 0 1 0 0 

3. 19 19 16 12 3 7 0 0 0 0 

4. 24 25 19 17 5 8 0 0 0 0 

5. 30 29 19 18 11 11 0 0 0 0 

první 
stupeň 
celkem 

149 154 126 120 23 32 0 2 0 0 

6. 24 22 10 6 12 15 2 1 0 0 

7. 31 33 10 9 17 23 2 1 2 0 

8. 32 36 7 10 24 26 1 0 0 0 

9. 22 22 6 5 14 16 2 1 0 0 

druhý 
stupeň 
celkem 

109 113 33 30 67 80 7 3 2 0 

CELKEM 258 267 159 150 90 112 7 5 2 00 
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 Přehled výchovných opatření 

ročník 
napomenutí 

třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

2. stupeň 
chování 

3. stupeň 
chování 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 
první 
stupeň 
celkem 

2 6 2 2 0 1 1 0 0 0 

6. 7 2 1 3 2 0 1 1 0 0 

7. 0 1 4 6 0 2 0 1 0 0 

8. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

9. 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
druhý 
stupeň 
celkem 

9 6 7 10 0 3 1 2 0 0 

CELKEM 11 12 9 12 2 4 2 2 0 0 
 

 Přehled absence 

 
zameškaných 
hodin celkem 

omluvených 
hodin 

celkem 

neomluvených 
hodin celkem 

průměrný 
počet 

omluv. 
hod. /žáka 

průměrný 
počet 

neomluvených 
hod. /žáka 

1. pololetí 18433 18419 14 71,39 0,05 

2. pololetí 18463 18449 14 69,10 0,05 

CELKEM 36896 36868 28 138,08 0,105 
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8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, 

ZAPOJENÍ DO  CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 Navštívené kurzy 

název školení vzdělávací instituce 
počet 

zaměstnanců 
časová 
dotace 

MS výuka v praxi  
Soukromá ZŠ Pianeta 

Bohumín 
2 2 x 8 hod.  

MS výuka v praxi pro 1. trojročí 
s přesahem do 2. a 3. trojročí 

Soukromá ZŠ Pianeta 
Bohumín 

2 2 x 16 hod.  

Jak na inovaci ŠVP KVIC 2 2 x 2 hodiny 
Hravá HV webinář Taktik 1 2 hodiny 

Čtenářská gramotnost 1. stupeň - 
webinář 

Taktik  1 2 hodiny 

Diagnostika schopností a 
dovedností v oblasti čtení a psaní, 
varianta pro školská poradenská 

zařízení - webinář 

PPP Brno 1 6 hodin 

Začlenění ukrajinských dětí do 
výuky - webinář 

Organizace META 2 2 x 2,5 hod.  

MS výuka v praxi pro 1. a 2. 
trojročí s přesahem do 2. a 3. 

trojročí ČJ, M 

Soukromá ZŠ Pianeta 
Bohumín 

2 2 x 16 hod.  

Únikové hry a další schovávačky 
aneb i čeština na 2. stupni může 

být skvělá.  
KVIC 1 2 hod.  

Příprava občanů k obraně státu 
pro učitele 

Krajské velitelství MO 
- POKOS 

1 4 hod. 

Žáci pod drobnohledem MBTI MS Pakt Ostrava 1 7 hod.  
Geometrie činnostně v 1.-3. 

ročníku 
Tvořivá škola 1 3 hod.  

Optimální komunikace a 
spolupráce mezi školou a rodinou 

Zřizovatel (Hubatka) 2 2 x 8 hod.  

Webinář k integraci ukrajinských 
dětí  

MŠMT 1 2 hod.  

Principy rozpisu rozpočtu PV na 
rok 2022 

MSK (online) 1 2 hod.  

Rozvoj manažerských dovedností  Zřizovatel  2 2 x 7 hod.  
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 Hodnocení školení 

Školení, kterých se pracovníci školy zúčastnili, byla srozumitelná a přínosná. Zejména jsme 
se zaměřili na výuku Montessori, která se na naší škole rozbíhá a všechny nové poznatky byly 
pro naše pracovníky podnětné.  
Několik vzdělávacích akcí se týkalo práce s ukrajinskými dětmi. Tato oblast pro nás byla 
nová, získané informace byly užitečné.  
 
 

9 KLIMA ŠKOLY 

 Výsledky a opatření 

Souhrnné výsledky jsou přílohou výroční zprávy. Celkové výsledky ve srovnání s ostatními 
porubskými školami: 
 
     ZŠ Ukrajinská  ostatní porubské ZŠ 
Spokojenost rodičů   76 %   77 % 
Spokojenost žáků    75 %   71 % 
Spokojenost učitelů   86 %   80 % 
Spokojenost odborných pracovníků 86 %   82 % 
 
Velmi negativní bylo zjištění, že se letošního dotazníkového šetření zúčastnilo výrazně méně 
respondentů z řad žáků (loni 121 a letos 38) a rodičů (152 a 71), což ovlivnilo celkové 
výsledky. Přesto se naše škola nevymyká průměru ostatních porubských škol.   
 
S ohledem na zpětnou vazbu vyplývající z dotazníkového šetření se budeme muset zaměřit  
na tyto oblasti: 
 
Malá spokojenost rodičů se zapojením do dění školy  
Rodiče 61 %, učitelé 82 %, žáci 73 %, odborní pracovníci 100 % 

Co se týče zapojení rodičů a žáků do dění školy ve školním roce 2022/2023, je naším 
záměrem pro stávající školní rok zapracovat v této oblasti. Nepříliš potěšující výsledky jsou 
s největší pravděpodobností dány tím, že i školní rok 2021/2022 byl poznamenán pandemií 
covidu, pohyb třetích osob byl v prostorách školy omezen, tradiční vazby mezi rodiči a školou 
byly narušeny. Neměli jsme možnost pořádat ani třídní schůzky ve třídách, ani schůzky 
Nadačního fondu při ZŠ Ukrajinská. On-line schůzky nemohly toto plně nahradit. Taktéž 
tradiční akce školy, kde dochází ke kooperaci mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči i dalšími 
rodinnými příslušníky, jako je Vánoční jarmark, soutěže, ocenění žáků školy Hvězdička 
apod., nám umožní navázat na předchozí úspěšnou spolupráci. Pomůže nám také projekt 
Tradice a zvyky v moderním světě, v jehož rámci máme naplánovány dílčí projekty, ve 
kterých bude docházet ke spolupráci všech zmíněných skupin.  
 
Nízké procento porozumění a respektování invidiuálních vzdělávacích potřeb u žáků 
Rodiče 67 %, učitelé 92 %, žáci 60 %, odborní pracovníci 66 % 

Do oblasti porozumění a respektování individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků 
se nadále promítala situace vztahující se k uzavírání škol v období epidemie Covid-19  
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a pozvolnému návratu žáků do školního prostředí i ke školním povinnostem. V rámci školy  
se snažíme pracovat s individuálními potřebami žáků v souladu s doporučeními, které 
vydávají školská poradenská zařízení v souladu s identifikací a znalostmi možností i limitů 
jednotlivých žáků tak, abychom co nejvíce podpořili jejich individuální rozvoj. Pro zlepšení 
vnímání této oblasti ze strany žáků a jejich zákonných zástupců se budeme snažit úžeji 
spolupracovat v rámci týmu školských poradenských odborníků, učitelského sboru i dalších 
osob podílejících se na výchově a vzdělávání žáků a podporovat jednotlivé  oblasti ke 
konkrétním společným cílům. 
 
 
Celkově nejnižší procenta spokojenosti se vyskytla v oblasti týmové spolupráce 
Rodiče 72 %, učitelé 69 %, žáci 62 %, odborní pracovníci 66 % 

Kvalitu týmové spolupráce ovlivnila velkou měrou karanténní opatření v době epidemie 
covidu. První půlrok se nesměly míchat třídy a kolektivy žáků. Porady, konzultace a třídní 
schůzky probíhaly pouze on-line. Tato situace se negativně promítla i do dalšího pololetí, kdy 
byly stále omezeny kulturní akce a projektové vyučování. Nemohly se konat tradiční akce, 
kde dochází k týmové spolupráci mezi rodiči, žáky, učiteli a odbornými pracovníky, jako 
např. Jarmark nebo  Hvězdička. V následujícím období plánujeme k obnovení týmové 
spolupráce několik projektových donů (výročí objevení Tutanchámonovy hrobky, Jaroslav 
Hašek), dějepisných a zeměpisných exkurzí (Terezín, Praha) a tradičních školních akcí.  
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 Schválené příspěvky pro rok 2021 

druh příspěvku schválený (v Kč) upravený (v Kč) 
provozní příspěvek zřizovatele 2 500 000 2 936 559 

z toho účelově vázáno 60 000 16 500 

investiční transfer zřizovatele 0 187 725 

dotace zřizovatele 50 000 50 000 

dotace SMO 100 000 100 000 

investiční dotace MSK 0 0 

přímé prostředky MSK 29 072 813 29 514 233 

z toho účelově vázáno (doučování) 0 35 816 

MSK - náhrada za zabezpečení výkonu péče 
o děti a mládež 

31 560 31 560 

příspěvek MSK celkem 29 104 373 29 545 793 

   

Projekt  Šablony III ( počátek od 3/2022) 561 629 561 629 

dotace EU projekt Obědy do škol  28 460 28 460 

příspěvek včetně dotací celkem 32 344 462 33 410 166 
 

 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán 
skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

výnosy z prodeje služeb 1 450 000 1 003 540 133 055 1 136 595 

výnosy z pronájmů 474 000 0 385 386 385 386 

výnosy z prodeje karet a čipů 4 000 0 6 300 6 300 

jiné výnosy z vlastních výkonů 110 000 78 039 23 902 101 941 

čerpání fondů 0 56 978 0 56 978 

ostatní výnosy 40 000 28 284 0 28 284 

Úroky, smluvní pokuty 0 66 547 0 66 547 
zúčtování časového rozlišení 
transferu v souvislosti 

8 000 14 303 0 14 303 

celkem 2 086 000 1 247 691 548 643 1 796 334 
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 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán 
skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

spotřeba materiálu 1 611 952 1 112 392 64 746 1 177 138 

spotřeba energie 1 544 500 1 350 054 204 644 1 554 698 

prodané zboží 6 000 0 4 843 4 843 

opravy a udržování 274 991 108 331 1 597 109 928 

cestovné 1 000 0 0 0 

náklady na reprezentaci 0 138 0 138 

ostatní služby 989 120 1 056 388 28 156 1 084 544 

mzdové náklady 273 010 130 239 16 510 146 749 

zákonné odvody 53 570 18 879 676 19 555 

zákonné sociální náklady 2 270 329 40 369 

manka a škody 0 0 0 0 

DDHM nad 3.000 Kč 200 148 202 985 0 202 985 

ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 

odpisy 66 000 81 144 0 81 144 

celkem 5 022 561 4 060 879 321 212 4 382 091 

 Přímé náklady na vzdělávání a další zdroje (projekty EU, dotace) 

nákladová položka plán 
skutečnost 

k  31. 12. 2021 
(v Kč) 

hrubé mzdy 21 545 900 21 928 363 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady mzdy 
v době pracovní neschopnosti 

7 664 666 7723 300 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 
výukové programy 

550 780 
 

579 455 

podpůrná opatření - pomůcky 0 0 

ostatní služby 474 000 
 

103 288 
 DVPP 20 000 

 
1 760 

cestovné 19 000 1 323 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 
prohlídky 

27 000 71 808 

zákonné pojistné Kooperativa 88 887 
 

88 882 

celkem 30 390 233 
 

30 498 179 
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 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

 
plán 

skutečnost k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

náklady 35 247,04 34 559,06 321,21 34 880,27 
výnosy 2 086,00 1 521,39 548,64 2 070,03 
příspěvek 33 161,04 33 161,04 x 33 161,04 

výsledek hospodaření x 123,37 227,43 350,80 
 

 Přehled realizovaných oprav a investic 

• Výměna plynového varného  kotle ve školní jídelně.  
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11 PŘÍLOHY 

1. Vyhodnocení klimatu školy srovnání všech kategorií. 


