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1 Základní údaje o škole a její charakteristika 

1.1 Základní údaje 
Název školy dle ZL:  

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

Sídlo školy dle ZL  : 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1 

Ředitel: Mgr. Dan Stankuš  

Zástupce statutárního 

orgánu: 

 Mgr. Tomáš Kauba 

Zařazení do sítě škol: 24. 1. 1996 

IČ: 62331230 

IZO: 600136418 

Součásti školy: Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

Školská rada: Počet členů: 6 

Za zákonné zástupce: David Tyrlík, Vlastimil Neděla 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kusinová 

                                                  Mgr. Janina Ptaková 

Za zřizovatele: Vojtěch Kozák, Jaroslav Jeziorski 

 

Kapacita školy: 

 

ZŠ – 500 

ŠD - 120 

ŠJ - 700 

Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město 

e-mailová adresa zs.zakovska@volny.cz 

adresa www stránek: http://www.zakovska-havirov.cz 

 
  

http://www.zakovska-havirov.cz/
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1.2 Základní škola 

1.2.1 Základní charakteristika 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní družiny 

a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu v rozsahu obecně 

závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a stravování žáků v době 

jejich pobytu ve škole. 

1.2.2 Přehled o počtu tříd a žáků 
Podle statistického výkazu (ke dni 30. 9. 2016) ve školním roce 2016/17navštěvovalo školu v 17 třídách 

celkem 419 žáků, z toho na I. stupni v 10 třídách 251 žáků, na II. stupni v 7 třídách 168 žáků.   Kromě 

toho 3 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon).   

1.2.3 Materiální podmínky ke vzdělávání 
Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 17 slouží jako odborné učeny (fyzika, chemie, přírodopis, 

zeměpis, matematika, 3x HV, 2x AJ, NJ, RJ a D, 3x počítačová učebna, VV, dílny).  Žáci mohou 

využívat informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve 

dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky, nebo ve sportovní 

hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, kmenové třídy I. 

stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností připojení k internetu. V evidenci 

školy je evidováno celkem 110 počítačů, z toho 84 bylo přístupné žákům. 21 učeben je vybaveno 

interaktivní projekční technikou. 

1.3 Školní družina 

1.3.1 Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků 
V souladu se statistickým výkazem navštěvovalo školní družinu 120 dětí ve 4 odděleních. 

1.3.2 Vzdělávací program školní družiny 
Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program „ Hrou a zábavou najdu 10 sluníček“. Svou 

činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 

2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
obor vzdělání  :  79-01-C/01 Základní škola  

délka vzdělávání :  9 roků 

forma vzdělávání :  denní forma  

3 Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Počet zaměstnanců ke dni 30. 9. 2016 
Na škole pracuje 45 zaměstnanců, z toho 5 mužů a 40 žen 

3.2 Přehled o počtu pracovních úvazků ke dni 30. 9. 2016 
pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/:  přípravná třída 1 

 I.stupeň 11,6 

 II.stupeň 13,2 

 ŠD  3,6 

 speciální pedagog 0,5 

 rodičovská dovolená  1 
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nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 

 školní jídelna 5,4 

  

3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Z celkového přepočteného počtu 25,8 učitelů nesplňovala požadovanou kvalifikaci 1 učitelka na I. 

stupni (přepočtený úvazek 0,591) a pokračovala v požadovaném studiu. 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

4.1 Údaje o zápisu (k 30. 4. 2017) 
 

Počet zapsaných dětí 

 pro šk. r. 2017/18 

Počet přijatých dětí  

pro šk. r. 2017/18 

Počet dětí s odkladem povinné  

škol. docházky pro šk. r. 2017/18 

69 49 20 

 

 

Ve školním roce 2017/18 nastoupilo do dvou prvních tříd 45 žáků, Do přípravné třídy nastoupilo 14 

dětí. 

 

 

 
 

 

 

 

4.2 Dodatečný odklad školní docházky 
Ve školním roce 2016/2017 nebylo rozhodnuto o dodatečném odkladu. 
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4.3 Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění 
 

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku celkem 52 žáků. 
    

Do regionu: 
 

Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. 

     

Gymnázium, Havířov 5   3 

SPŠ elektrotech., Havířov 1    

SPŠ stavební, Havířov 3    

SŠ Sykorova, Havířov 1 1   

SŠ Lidická, Havířov  7   

SŠ Dakol, Petrovice  1   

SPŠ Karviná 1    

GOA Orlová 4    

Hotelová škola, Havířov 7    

Albrechtova SŠ Č. T.     

SŠ Prostřední Suchá 1 2   

SZŠ Karviná 1    

Obchodní akademie Č. T. 2    

     

     

     

 

      

 Mimo region: 

 

1st International school 1    

SPŠ Zengrova, Ostrava 1    

SOŠ Ahol, Ostrava 1    

Bezp. právní akademie 2    

SUŠ, Ostrava 1    

Vítkovická SPŠ, Ostrava  1   

SŠ Techniky a dopravy 1    

SZŠ F-M 1    

SZŠ Agel, Ostrava 3    

Střední zahradnická škola 1    

SŠ Elektrotechnická, Ostr.  1   

SOU Stavební, Opava  1   

 

 

4.3.1 Počty žáků dle typu následného vzdělávání 
Střední odborné vzdělání s výučním listem  14 

Úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou  6 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou  32 

Základní vzdělávání - dokončují 9. ročník na naší škole 2 
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5 Vzdělávání žáků a jeho výsledky  

5.1 Vzdělávací nabídka školy 

5.1.1 Vzdělávací program   
Ve školním roce 2016 / 2017 se vyučovalo 

v 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/300/2007  

v 1. – 4. a 6. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 

ZŠŽÁK/290/2013 s motivačním názvem „Škola pro dítě“. 

5.1.2 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 
Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 11 volitelných předmětů. Ve školním 

roce 2016/2017  byly vyučovány:  

v 6. ročníku: psaní na PC, hudební výchova a nauka 

v 7. ročníku: psaní na PC a tvorba prezentací, hudební výchova a nauka 

v 8. ročníku: tabulkové a grafické editory, hudební výchova a nauka  

v 9. ročníku: internet a tvorba webových stránek, hudební výchova a nauka 

 

Nepovinný předmět: sborový zpěv v 3. - 5. a 6. – 9. ročníku 

 

5.1.3 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Dle statistického výkazu bylo k 30. 9. evidováno 23 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 

(18 žáků se specifickou poruchou učení, 1 žák s poruchou chování, 1žák tělesně postižen, 3 žáci 

s vadou řeči), z toho na I. stupni 12 žákům a na II. stupni 6 žákům bylo umožněno vzdělávání podle 

IVP + 1 žák IVP a zdravotní znevýhodnění. 

13 žákům byla poskytována reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně.  Na škole byly vedeny i 

podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi (7 žáků). 6 žáků z 1. ročníku 

navštěvovalo grafomotorický kroužek a 10 žáků bylo evidováno jako zdravotně znevýhodnění. 

 

5.2 Další údaje o vzdělávání žáků 

5.2.1 Pedagogická asistence 
Na škole není využívána pedagogická asistence. 

5.2.2 Jiný způsob plnění povinné školní docházky 
Na škole tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zák. č. 561/2004 Sb.  

5.2.3 Výuka plavání 
Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a  

rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově-Šumbarku, a 

to v 1. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 48 žáků z 2. tříd a 51 žáků z 3. tříd. Výuka byla hrazena 

z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu. 

 

5.2.4 Ozdravné pobyty 
V daném školním roce se žáci zúčastnili 2 ozdravných pobytů, a to: 

třídy IV.A (25 žáků) a IV.B (25 žáků) v termínu 15.-19.5.2017 v Rožnově pod Radhoštěm,  

třídy V.A (15 žáků) a V.B ( 21 žáků) v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
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5.2.5 Výjezdní pěvecká soustředění: 
DPS Rozmarýnek (44 žáků)  17. – 21. 10. hotel Čarták, Hutisko Solanec 

DPS Hlásek (58 žáků)  1. - 3. 3.  Penzion Vinium, Rožnov 

DPS Rozmarýnek (42 žáků)  29. 3. – 31. 3. Penzion Vinium, Rožnov 

 

                 
 

 

5.2.6 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd 
Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 23 žáků, z toho 13 žáků 7. tříd. Místem konání byl hotel 

Cherry na Horní Bečvě. 

 
 

5.2.7 Dopravní výchova 
Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela komise 

BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci preventivního program „ 
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Dej přednost životu“ pro žáky 1. – 5. tříd. V dubnu v rámci Týdne bezpečnosti žáci kromě jiného 

nacvičovali jízdu zručnosti na jízdním kole. Nejlepší z nich nás reprezentovali v městské soutěži. 

 

   
 

5.3 Výsledky vzdělávání 

5.3.1 Prospěch k 31. 8. 2017 po opravných zkouškách 
 

 

Počet 

žáků 

celkem 

s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni 

počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% 

I.st 251 179 71,3 64 25,5 5 2,00 2 0,80 

II.st. 169   40 23,7 124 73,4 5 2,96 2 1,18 

celkem ZŠ 420 219 52,1 188 44,8 10 2,38 4 0,95 

 

5.3.2 Komisionální zkoušky - Opravné zkoušky  
celkem neprospělo na konci II. pololetí k 30. 6. 2017: 

15 žáků, z toho bylo umožněno 7 žákům vykonat opravné zkoušky podle §53 zákona č. 561/2004 Sb. 

(Školský zákon) 

 

opravné zkoušky z přírodopisu  (2 žáci z IX. A, 1 žák z IX. B) 

opravné zkoušky z chemie   (1 žák VIII. A) 

opravné zkoušky z fyziky   (1 žákyně VII. A) 

opravné zkoušky z anglického jazyka (1 žák V. A ,1 žákyně III. B) 

 

 

Výsledek opravných zkoušek:  

 

1 žákyně opakuje 3. ročník 

3 žáci ukončili školní docházku, získali základní vzdělání  

 

5.3.3 Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II. stupně ZŠ  
 

I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B 

1,07 1,12 1,12 1,20 1,60 1,21 1,53 1,50 1,69 1,56 

 

VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B 

1,54 1,52 1,92 1,86 1,73 2,07 1,88 
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5.4 Klasifikace chování 

5.4.1 1. pololetí 
 Počet žáků - klasifikace chování 

ZŠ 

P
o

če
t 

žá
k

ů
 c

el
k

em
 

v
el

m
i 

d
o
b

ré
 

u
sp

o
k

o
ji

v
é 

n
eu

sp
o

k
o

ji
v

é 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
 

ce
lk

em
 

z 
p

o
čt

u
 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
- 

žá
ci

 

p
ln

íc
í 

p
o
v

in
n
o

u
 š

k
o

l.
 

d
o

ch
. 
v

 z
ah

ra
n

ič
í 

 

p
o

ch
v

al
y
 

a 
ji

n
á 

o
ce

n
ěn

í 

n
ap

o
m

en
u

tí
 T

U
 

d
ů

tk
a 

T
U

 

d
ů

tk
a 

Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) stupe

ň 
255 255 0 0 3 2 62 3 5 2 

2. stupeň 168 167 1 0 4 1 51 13 5 4 

 

ZŠ celkem 
423 422 1 0 7 3 113 16 10 6 

 

% vyjádření 

za ZŠ celkem 

100 100 0 0 2 1 27 4 2 1 

 

 

5.4.2 2. pololetí 
 Počet žáků - klasifikace chování 

ZŠ 

P
o

če
t 

žá
k

ů
 c

el
k

em
 

v
el

m
i 

d
o
b

ré
 

u
sp

o
k

o
ji

v
é 

n
eu

sp
o

k
o

ji
v

é 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
 

ce
lk

em
 

z 
p

o
čt

u
 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
- 

žá
ci

 

p
ln

íc
í 

p
o
v

in
n
o

u
 š

k
o

l.
 

d
o

ch
. 
v

 z
ah

ra
n

ič
í 

 

p
o

ch
v

al
y
 

a 
ji

n
á 

o
ce

n
ěn

í 

n
ap

o
m

en
u

tí
 T

U
 

d
ů

tk
a 

T
U

 

d
ů

tk
a 

Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.stupeň 251 251 0 0 2 2 72 5 7 1 

2.stupeň 169 167 2 0 2 1 60 9 4 1 

 

ZŠ celkem 
420 418 2 0 4 3 132 14 11 2 

 

% vyjádření 

za ZŠ celkem 

100 100 0 0 1 1 31 3 3 0 

5.5 Docházka žáků  

5.5.1 1. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 10902 43,09 

2. stupeň 9378 55,82 

CELKEM ZŠ 20280 47,94 
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neomluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 13 0,05 

2.stupeň 30 1,18 

CELKEM ZŠ 43 0,10 

5.5.2 2. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 13160 53,07 

2. stupeň 11745 69,50 

CELKEM ZŠ 24905 59,44 

 

neomluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 0 0 

2.stupeň 23 0,14 

CELKEM ZŠ 23 0,06 

 

6 Prevence sociálně patologických jevů 

6.1 Školní poradenské pracoviště 
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 

jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích 

k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, 

rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále 

se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.  

 

6.1.1 Organizační struktura 
Mgr. Jarmila Trojancová  vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce 

Mgr. Věra Kubíková    školní speciální pedagog  

Mgr. Daniela Navrátilová  školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu 

 

6.1.2 Spolupráce s odbornými pracovišti 
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především 

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogické centrum Karviná, Centrum 

prevence v Havířově.  

 

6.1.3 Koordinace služeb 
Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, 

školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy 
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zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve 

škole.  

Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují 

pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb 

jinými resorty (především s resortem sociálních věcí).  

Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné 

služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. 

 

6.1.4 Cíl činnosti ŠPP 

 Systematicky zlepšovat sociální klima školy 

 Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi 

 Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů 

 Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti 

 Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování 

počtu neprospívajících žáků 

 Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou 

 Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

 Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy 

 Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a 

dovedností do školního vzdělávacího programu 

 Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 

 

6.2 Hodnocení školní preventivní strategie 
 

Zaměřili jsme se: 

 na poskytování informací o problematice prevence sociálně patologických jevů – 

pedagogům, rodičům, žákům 

 na výchovu ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si 

zodpovědnosti za své zdraví 

 na vytváření správných životních postojů 

 na nabízení účasti žáků na školních i mimoškolních akcích 

Použité formy prevence: 

 úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou 

 poradenská činnost 

 odhalování specifických poruch učení, chování a následná náprava 

 vyhranění negativního vztahu k užívání návykových látek 
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 realizace besed s městskou policií (Stůj- rozhlédni se, Dopravní výchova, Nebezpečný 

internet, Pes není hračka, Prevence proti kriminalitě, Právo jako pravidlo chování, Právní 

vědomí) 

 

6.3  Výchovné poradenství 
Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve kterém se 

zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a neprospěchem, 

spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, s odborem právní ochrany 

dětí, s Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů.  

 

V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy: v 1. pololetí se uskutečnilo 14 pohovorů se 

žáky a rodiči, ve 2. pololetí 17 pohovorů, a to zejména z důvodu časté absence, porušování školního 

řádu, špatné pracovní morálky, neomluvené absence, ničení majetku, falšování omluvenky a kouření. 

1 žák 8. ročníku byl umístěn do Diagnostického ústavu v Ostravě. 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Pořadatel Účastníci 

 
19.9.2016 

Zadávání veřejných zakázek 
po novele zákona účinné od 
1. 10. 2016 MMH Kauba, Kuzniková 

22.9.2016 16.6.2017 
Studium pro ředitele škol a 
školských zařízení NIDV Stankuš 

7.10.2016 17.2.2017 Studium pro ICT koordinátory PřF OU Smolka 

 
7.10.2016 

Dílna čtení a čtenářská 
gramotnost KVIC Chalupová 

 
10.10.2016 

Základní vzdělávání z 
pohledu ČŠI ČŠI Kusinová 

 
12.10.2016 Podzimní dekorativní tvoření KVIC Vávrová, Wytrzensová 

 
14.10.2016 

Školení BOZP a PO 
vedoucích zam. Prevent Morava 

Stankuš, Kauba, Kusinová, 
Svatoň, Komosná, Sobková 

 
25.10.2016 Cestovní náhrady Paris Stankuš 

 
2.11.2016 

Aplikace nového značení - 
CH Consulteco Smolka 

 
2.11.2016 

Čtení a psaní v hodinách 
cizích jazyků KVIC Drobková 

7.11.2016 8.11.2016 Školení odborů ČMOS Wytrzensová 

 
10.11.2016 BOZP + PO Prevent Morava všichni 

18.11.2016 podzim 2017 
Studium pro metodiky 
prevence 

 AZ Help,z.s., 
Vidnava Navrátilová 

 
21.11.2016 Tradiční materiály netradičně KVIC Jurášková 

  22.11.2016 Školská legislativa Paris Stankuš 

  8.12.2016 První pomoc Tomanová ped. pracovníci 

  15.12.2016 
Strategie pro práci s 
dyslektiky KVIC Drobková 

  17.1.2017 Velké otázky o světě KVIC Juřicová, Chalupová 

  24.1.2017 

Jak víme, že to funguje aneb 
jak zjišťovaž postoje žáků ve 
výuce KVIC Juřicová, Chalupová 

  25.1.2017 Inspirace výukou TV 
ZŠ Mendelova, 
Karviná Suder 

  26.1.2017 
Konference koordinátorů 
EVVO KÚ MSK Juřicová 

  27.1.2017 Konference učitelů geografie PřF OU Juřicová 

  20.2.2017 Aby tělocvik bavil Moudrý osel Suder, Šlachtová 

  28.2.2017 
Seminář KÚ MSK k fin. 
vypořádání KÚ MSK Stankuš, Kuzniková 

  27.3.2017 Burza nápadů do chemie CHEMAPO Smolka 
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  11.4.2017 Čtenářská gramotnost   Wichrová 

  26.4.2017 DemoDays 2017 
EduCentre CZ 
s.r.o. Kauba, Smolka 

  4.5.2017 Vyhláška 50 (elektro norma) Kotek 
Hejkal, Svatoň, Kudrová, 

Kauba, Wytrzensová 

  16.5.2017 Příprava k obraně státu KVV Ostrava Suder, Stankuš 

  23.5.2017 Pokladna školy 
Slezské vzdělávací 
centrum v Karviné Kosiecová 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Školní a mimoškolní akce 

Datum Název akce Místo konání Vyučující Třída 

  7.9.2016 Divadlo loutek Ostrava Nováková, Šlachtová V.A, B 

  16.9.2016 Běh naděje Havířov TU 5. - 9. roč. 5. - 9. roč. 

  27.9.2016 Filmové představení "Nicholas Winton" Havířov TU 8. - 9. roč. 8. a 9. roč. 

  29.9.2016 Spolupráce se ZŠ Čeladná Havířov Vávrová, Wytrzensová IV.A, B 

  4.10.2016 Návštěva Kotulovy dřevjanky Havířov Karaffová + TU 0. - 3. roč. 

  11.10.2016 Exkurze do Archeoparku Chotěbuz Chotěbuz Vávrová, Wytrzensová IV.A, B 

11.10.2016   Zahájení projektu "Branka přátelství" Havířov Kauba VIII.B 

  11.10.2016 Exkurze do Archeoparku Chotěbuz Chotěbuz Nováková, Šlachtová V.A, B 

  14.10.2016 Projekt "72 hodin" Havířov Juřicová VIII.A 

17.10.2016 21.10.2016 Soustředění pěv. sboru Rozmarýnek Hutisko Solanec 
Ptaková, Navrátilová, Smolka, 
Kusinová výběr 6. - 9. roč. 

  18.10.2016 Protidrogový vlak "Revolution train" Havířov 
Stankuš, Juřicová, Kauba, 
Suder 8. a 9. roč. 

  20.10.2016 Gymkom Havířov Juřicová výběr 8. roč. 

  25.10.2016 Preventivní projekt "Bezpečně do cíle" Havířov Trefilová, Wichrová 1.A, B 

  27.10.2016 Kladení věnců u kostela Sv. Anny Havířov Ptaková, Stankuš sbor Rozmarýnek 

  8.11.2016 Exkurze do výrobny baněk Opava Ptaková, Kudrová 6. roč. 

  10.11.2016 Prezenční výstava volby povolání Havířov Trojancová, Kauba 9. roč. 

  15.11.2016 Představení "The action" Havířov TU 8. - 9. roč. 8. - 9. roč.    
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  24.11.2016 Anglické divadelní představení Havířov TU 2. stupně 6. - 9. roč. 

  25.11.2016 Exkurze do hydrometeorologického ústavu Ostrava Juřicová 8. roč. 

  25.11.2016 Festival Loučeňská vločka Loučná nad Desnou 
Navrátilová, Ptaková, 
Kusinová DPS Rozmarýnek 

  29.11.2016 
Exkurze do nemocnice a na stanici záchranné 
služby Ostrava TU 8. roč. 

  9.12.2016 Techniáda na SŠ Sýkorova Havířov Trojancová, Suder 9. roč. 

  13.12.2016 Adventní Vídeň Vídeň Potáčová, Juřicová, Suder 9. roč. 

  15.12.2016 Vánoční koncert Bludovice sbormistři, Navrátilová všechny DPS 

  17.12.2016 Adventní koncert Jazz klub Ostrava Navrátilová, Ptaková DPS Rozmarýnek 

  13.1.2017 Novoroční vystoupení ve stacionáři Havířov Wichrová, Trefilová DPS Ptáčata 

  23.1.2017 Přednáška "Ptáci a lidé v dějinách" Muzeum Havířov Kauba VII.A 

  24.1.2017 Prezentační akce SŠ Prostřední Suchá Havířov Trojancová dívky 9. roč. 

6.2.2017 10.2.2017 Lyžařský výcvik Horní Bečva Suder, Šlachtová 7. roč + zájemci 

  16.2.2017 Veřejné bruslení Havířov 
Stankuš, Kauba, Kusinová, 
TU zájemci 3. - 6. roč. 

  28.2.2017 Živá knihovna povoláním Ostrava - Vítkovice Kauba, Trojancová 8. roč. 

1.3.2017 3.3.2017 Soustředění pěv. sboru Hlásek Rožnov pod Radhoštěm 
Kusinová, Wixhrová, Ptaková, 
Trefilová DPS Hlásek 

  10.3.2017 Veřejné bruslení Havířov Kauba, Stankuš, TU zájemci 7. - 9. roč. 

  22.3.2017 Vystoupení v hudební knihovně Havířov Ptaková, Navrátilová DPS Rozmarýnek 

29.3.2017 31.3.2017 Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm 
Ptaková, Navrátilová, 
Kusinová DPS Rozmarýnek 
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  4.4.2017 Filmové představení "Masaryk" Havířov TU 8. a 9. roč. 

6.4.2017 7.4.2017 Revolution train (protidrogový vlak) Havířov TU 6. a 7. roč. 

  21.4.2017 Den Země Havířov Juřicová, Potáčová, Kauba 8. roč. 

  21.4.2017 Festival DPS v Brně Brno Kusinová, Wichrová Sbor Hlásek 

21.4.2017 22.4.2017 Festival DPS v Brně Brno Ptaková, Navrátilová DPS Rozmarýnek 

  28.4.2017 Kladení věnců u kostela Sv. Anny Havířov Ptaková, Kauba 
DPS Rozmarýnek 
(výběr) 

  3.5.2017 Kocourek Modroočko - divadlo loutek Ostrava TU 0. - 2. roč. 

  15.5.2017 Exkurze do pekárny Semag Havířov Ptaková, Kudrová 6. roč. 

  19.5.2017 Exkurze do podniku Vítkovice machinery group Ostrava Potáčová, Juřicová 8. roč. 

  19.5.2017 Exkurze do hvězdárny a planetária Ostrava Kudrová 5. roč. 

15.5.2017 19.5.2017 Ozdravný pobyt Rožnov pod Radhoštěm 
Wytrzensová, Vávrová, 
Šlachtová 4. roč. 

  23.5.2017 Armyland Vratimov Wytrzensová, Vávrová 4. roč. 

  24.5.2017 Armyland Vratimov Ptaková, Kudrová 6. roč. 

  24.5.2017 Krakov a Osvětim Polsko 
Chalupová, Potáčová, Suder, 
Stankuš 9. roč. 

22.5.2017 26.5.2017 Ozdravný pobyt Kunčice pod Ondřejníkem 
Šlachtová, Nováková, 
Karaffová 5. roč. 

  29.5.2017 
Exkurze do Světa techniky a na vysokou pec 
DOV Ostrava Kauba, Smolka VII.A 

  1.6.2017 Jarní koncert KDLJ Havířov sbormistři, Navrátilová sbory 
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  2.6.2017 Ukázky výcviku dravců Havířov všichni 0. - 7. roč. 

  5.6.2017 Výukový program Robot Ozobot Ostrava - Vítkovice Šlachtová   

  6.6.2017 Školní výlet Mosty u Jablunkova Vávrová, Wytrzensová 4. roč. 

  9.6.2017 Branný den Havířov Suder, TU 2. stupeň 

12.6.2017 14.6.2017 Výlet do Prahy Praha Navrátilová, Ptaková IX.B 

  15.6.2017 Školní výlet Komorní Lhotka TU I.B, II.A 

  16.6.2017 Školní výlet Chotěbuz Juřicová VIII.A 

21.6.2017 22.6.2017 Školní výlet Jeseníky Suder IX.A 

22.6.2017 23.6.2017 Školní výlet Beskydy Kudrová, Ptaková VI.B 

  20.6.2017 Školní výlet Mosty u Jablunkova Ptaková, Kudrová VI.A 

  20.6.2017 Filmové představení "Z Paříže do Paříže" Havířov TU 8. - 9. roč. 

  21.6.2017 Školní výlet Brno Potáčová VIII.B 

  21.6.2017 Divadelní představení "Ferda Mravenec" Havířov TU 4. - 5. roč. 

  22.6.2017 Závěrečná spolupráce VIII.B s MŠ Švabinského Havířov Kauba VIII.B 

  22.6.2017 Školní výlet Hukvaldy Kubíková, Jurášková 3. roč. 

  26.6.2017 Školní výlet Olomouc Smolka, Kauba VII.A 
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8.1.1 Fotogalerie školních a mimoškolních akcí 2016/2017 
 

        Zahájení školního roku 2016/2017       Běh naděje 

 

   

                       Archeopark           Protidrogový vlak 

  

        Kladení věnců u památníku   Exkurze do „baňkárny“ 
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 Listování s Hejlíkem    Vítání občánků 

      

  Vánoční Vídeň                                     DPS Rozmarýnek – Jazzclub 

   

               Návštěva ve stacionáři    Bruslení 

   

          DPS Rozmarýnek v knihovně    Vánoční koncert 
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  Den Země 

    

 

             DPS Hlásek v Brně    DPS Rozmarýnek v Brně 

    

 

 ODIS bus      Pasování na čtenáře 
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Armyland     Krakow 

   

 

 Osvětim      Svět techniky 

   

 

  Výcvik dravců    Branný den 
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8.2 Přehled soutěží 
 

Třída Soutěžící Název soutěže 
Stupeň 
soutěže Umístění 

výběr Žáci 8. - 9. roč. Olympiáda z D ŠK 
Haršány, Greń, Czeczotková - 
postup 

výběr Žáci 6. - 9. roč. Olympiáda z ČJ ŠK Čečotková, Melnárová - postup 

2. stupeň přihlášení Recitační soutěž ŠK 1. Ptaková, 1. Hovadíková 

výběr Žáci 6. - 9. roč. Přespolní běh MK 1. - 2. 

výběr Žáci 6. - 7. a 8. - 9. roč. Tag rugby MK ml. - 4., st. - 5. 

výběr Žáci 6. - 7. roč. Plavání MK H - 2., D - 6. 

výběr Žáci 6. - 9. roč. Stolní tenis MK D4 - 4., H3 - 5., H4 - 6. 

výběr Děvčata 6. - 9. roč. Florbal MK 4. 

výběr Chlapci 6. - 7. roč. Florbal MK 8. 

výběr Chlapci 6. - 7. roč. Basketbal MK 4. 

výběr Děvčata 6. - 9. roč. Basketbal MK 3. 

výběr Chlapci 8. - 9. roč. Basketbal MK 3. 

4. - 6. tř. Neděla, Zámostný, Majerčík, Benda Šach kategorie 6. - 9. roč. MK 2. 

4. - 6. tř. Neděla, Zámostný, Majerčík, Benda Šach kategorie 6. - 9. roč. MK 3. 

výběr 6. - 9. roč. Streetball MK 2. 

výběr 1. - 5. roč Basketbalová olympiáda MK 2. 

výběr Holubcová, Holubcová, Polánková Gymkom - soutěž v přírodních vědách MK 4., zvláštní cena ČEZu 1. 

5. roč. družstvo 5. ročníků Vybíjená 5. ročníků MK 2. 

výběr postupující ze školního kola Zpěváček MK 1. - 3. místa 

8.-9. roč. Chlapci 8. - 9. roč. Volejbal MK 10. 

8.-9. roč. Děvčata 8. - 9. roč. Vybíjená MK 4. 

6.-7. roč. Děvčata 6. - 7. roč. Vybíjená  MK 6. 

výběr Děvčata 6. - 9. roč. Aerobic MK 10. 

výběr Děvčata 6. - 9. roč. O nejlepší pohybovou skladbu MK 9. 
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  Adamec, Kiedroň, družstvo Orientační běh MK 4., 6., 5. 

výběr   Stolní tenis - jednotlivci MK   

6.-9. roč. Děvčata 6. - 7., Chlapci 8. - 9. Pohár rozhlasu MK 2., 3. 

6.-7. roč. Chlapci 6. - 7. roč. Atletický čtyřboj MK 3. 

    Soutěž mladých cyklistů MK   

8.-9. roč. družstva 9. roč . NJ a AJ Jazyky hrou MK 2., 4. 

2. stupeň ml. žáci, ml. žačky, st. žáci Čtyřboj MK 4., 5., 6. 

IX.A Hřebíček+Bolek, Hřebíček Střelecká soutěž "O pohár primátora" MK 2., 2. 
VIII.B, IX.A, 
B Illeková, Chmielová, Bolek, Haršany Softtenis MK bez umístění 

  Šrámová, Polánková, Csato T. Naše město Havířov MK 3. 

výběr, V.B družstvo, Hřebíček Atletický trojboj MK 1., 1. 

6.-9. roč. družstvo Tag rugby MK bez umístění 

výběr Žáci 6. - 7. roč. Šplh MK, OK 7. 

výběr Žáci 8. - 9. roč. Šplh MK, OK 8. 

výběr Žákyně 8. - 9. roč. Šplh MK, OK 5. 

výběr Tomášek, Maláč, Juščík, Greń, Kuča Net office, soutěž nejen v informatice OK   

IX.A Melnárová, Čečotková Olympiáda ČJ OK 44., 82. 

8. roč, 
IX.B Šrámová, Polánková, Haršány Chemická olympiáda OK 16., 12., 20. 

VII.A Liška Recitační soutěž OK bez umístění 

VIII.A Šrámová Biologická olympiáda OK 4. 

5. roč. družstvo 5. ročníků Vybíjená 5. ročníků OK 4. 

výběr Děvčata 6. - 7. roč. Pohár rozhlasu OK 5. 

výběr družstvo, Adamec, Janek, Jelínek, Illeková, Chmielová Odznak všestrannosti olympijských vítězů OK 1., 1., 2., 1., 1., 3. 

VIII.A, V.A Polánková, Gala Pythagoriáda OK bez umístění 

výběr Družstva 6.-7. roč. a 8.-9. roč. Soutěž mladých zoologů KK 38-43 (ze 143), 20.-21. (ze 150) 

sbory Ptáčata, Hlásek, Rozmarýnek Soutěž DPS ve Frýdku-Místku KK 2., 1., 1 

VI.B Ptaková Slezský slavíček KK 3. 
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VI.B, V.A, 
I.B Ptaková+Holubová - duo, Františák Zpěváček KK 3., 1. 

výběr družstvo 6. - 9. roč. Odznak všestrannosti olympijských vítězů KK 8. 

výběr sbor Rozmarýnek Pražské Vánoce mezin. 1. 

výběr sbor Rozmarýnek Mezinárodní soutěž DPS (Polsko) mezin. 1. 
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8.2.1 Fotogalerie soutěží 
 

Soutěž DPS Rozmarýnek „Pražské Vánoce“  Regionální kolo Zpěváček Karviná 

   
 

 

Regionální kolo soutěže DPS Orlová   Soutěž DPS Polsko 

      
 
 
 Soutěž DPS Frýdek-Místek 
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     MK v recitaci 

 

         
 

  

  

Soutěž v psaní na PC     

 Sport.soutěž ml.žáků 

  

     
 

 

  Basket ml. žáci   OVOV ml.žáci 
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         Školní kroužky   

 

Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí 

stolní tenis 3 20 

keramika I 1,5 14 

keramika II 1,5 15 

fyzikální  1 12 

pěstitelský 1 10 

 

 

          
 

 
 

8.3 Školní projekty 
„Škola bez hranic“  - spolupráce se ZŠ Klokočov 

náplň: výměnné sportovní a kulturní aktivity 

cíl: jazyková komunikace, seznámení se slovenskou kulturou a školstvím 

Aktivity: kulturní vystoupení žáků na vánočním a jarním koncertě, navázání spolupráce při 

společném setkání dětí obou škol. 

koordinátor projektu: Mgr. Tomáš Kauba 
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„ Děti nemocným“ – spolupráce s městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy 

náplň: děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory. 

Nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory, prohlídku IZS, výuku 1. pomoci pro vybrané 

žáky v rámci volby povolání – realizace 29. 11. 2016 

cíl: podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění, 

osvojení poskytování 1. pomoci. 

 

 

                                      
 

   

„Branka přátelství“ – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od škol. roku 2006/07) 

náplň : třída VIII.B připravovala aktivity pro děti MŠ 

cíl pro předškolní děti: umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci 

na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu. 

cíl pro žáky ZŠ: nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní 

děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky 

působení na druhé lidi. 

koordinátor projektu : Mgr.Tomáš Kauba 

hodnocení projektu: v průběhu roku bylo uskutečněno pět vzájemných setkání, kdy na prvním se 

předškolní děti a žáci VIII. B vzájemně seznámili, druhé setkání proběhlo na naší škole, kdy 

deváťáci sehráli předškolákům divadelní představení s pohádkovými scénkami motivujícími 

k následným aktivitám. V následujících třech setkáních vždy jedna skupina žáků připravila 

program vycházející z divadelního představení.  
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„Spolupráce se ZŠ Čeladná“ 

 
Opět po roce se za spolužáky ZŠ Žákovské přijelo podívat 40 kamarádů čtvrťáků ze základní 

školy Čeladná. Tentokrát se jejich návštěva neodehrávala pouze ve škole. Žáci i jejich třídní 

učitelky přijali pozvání k výuce na novém dopravním hřišti na Šumbarku. Tam je s úsměvem 

doprovázela lektorka Besipu paní Brůnová a trpělivě jim vysvětlovala všechny nástrahy, které je 

mohou potkat při jízdě na kole nebo jim přispěchala s dobrou radou, jak zvládnout obtížnou 

dopravní situaci.  

 

       
 

 

 

 

 

 

8.4 Projektové dny 

8.4.1 Mezinárodní den bez aut na Žákovské  
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Běh naděje 

V pátek 16. 9. 2016 se žáci (i učitelé) naší školy zúčastnili opět akce "Běh naděje". Po uběhnutí stanovené trasy 

se šli žáci podívat na doprovodný program, který probíhal na Náměstí republiky. 

 

       
                                 

 
 
 

 

8.4.2 Projektový den v Opavě 

V rámci projektového dne se žáci 7. ročníku vydali dne 5. října do Opavy. Akce žákům 

zážitkovou metodou přiblížila význam přírodních a kulturněhistorických pramenů Slezska.  

 

Úkolem bylo prohlédnout si detailně expozici ve Slezském muzeu a správně odpovědět na 

všetečné otázky v pracovním listě. Žáci pracovali kooperativně ve skupinách, aktivně a správně 

si rozdělili jednotlivé činnosti tak, aby vše stihli zmapovat a písemně zaznamenat.  
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8.4.3 Máme rádi zvířata  
 

V týdnu 3.10. - 7. 10. probíhal na 1. stupni již tradiční projektový týden "Máme rádi zvířata". 

Zároveň v té době proběhla i sbírka na útulek Max v Havířově.  

Děkujeme všem dětem i rodičům za granule, hračky a pamlsky. 

Opět po roce nadešel čas na besedu pana Ladislava Holby o vodících psech. Blížil se totiž 4. 

říjen - svátek všech zvířat a stalo se již na naší škole tradicí, že celý týden je projektový se 

zaměřením právě na zvířata. 

Přednáška byla opět velice zajímavá, přínosná a všem se moc líbila. Žáci si uvědomili, že vodicí 

pes je nezbytným pomocníkem nevidomých, díky kterému se stávají samostatnými a 

nezávislými. Naše poděkování náleží panu Holbovi i jeho fenečce AMI.                                                            

  

 

 

 

8.4.4 Projekt 72 hodin 
 

Dne 14. října se třída 8. A zúčastnila se svou třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Juřicovou celorepublikového 

projektu „72 HODIN “ Byly to tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konaly v termínu od 13. do 16. 

října. Kdykoli během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohly 

druhým, přírodě či okolí. Žáci naší školy se rozhodli uklízet v okolí meandrů řeky Lučiny.  
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8.4.5 Branný den 
 

Dne 1. 11. se žáci 5. – 9. ročníku ZŠ Žákovská, zúčastnili branného dne.  

Celá akce byla pořádaná naší školou. V průběhu dopoledne žáci nacvičili evakuaci v případě 

vyhlášení požárního poplachu. Poté se vydali s pomocí zeměpisných souřadnic hledat kešky na 

určitých místech Havířova. Celkově jsme v terénu hledali 4 kešky s úkoly týkajících se orientace 

v terénu, prohlubování znalostí navigace, světových stran a poznávání přírody. Ke každé kešce 

se pojily i indicie ke správnému vyluštění úkolů a vyplnění pracovního listu. V každé z těchto 

kešek se nacházely kromě úkolů i souřadnice naší další cesty. Po nalezení poslední kešky jsme se 

promrzlí vrátili s vypracovanými úkoly zpět do školy.  

Celé dopoledne jsme si užili a zajímavou formou jsme se učili orientovat v přírodě. 

 

 

       

8.4.6      Den plný her 
 

Dne 31. 1. 2017 se žáci naší školy na 2. stupni učili poněkud netradiční formou. Ten den byl pro 

ně ve spolupráci se Školním parlamentem připraven "Den plný her".  

 

První a druhou vyučovací hodinu si žáci 6. a 7. ročníků zahráli v tělocvičně ringo, kdy sehrály 

třídy souboj mezi sebou. Ve stejné době se žáci 8. a 9. tříd rozprchli na stanoviště, jež si v 

předchozím dni vybrali. Zahrát si mohli nejrůznější stolní a deskové hry, na chodbě si mohli 

zahrát stolní tenis, nebo si v počítačové učebně zkoušet nejrůznější vědomostní kvízy na 

počítači. Na stanovištích, jež byly v odborných učebnách, si mohli zahrát např. Česko otázky a 

odpovědi, Český film, karetní hry, Dobble, Dostihy a sázky, Cluedo, Mafii, Bang, Padající opice 

a spoustu dalších her. Akce byla zdařilá a žákům se velmi líbila.  
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8.4.7 Týden jazyků a Evropské unie 

V pátek 24. února 2017 proběhlo na 2. stupni vyvrcholení akce "Týden jazyků a Evropské unie".  

V průběhu celého týdne 20. - 24. února (po - čt) vyplňovali žáci jednotlivých tříd se zástupci 

žákovského parlamentu pracovní list, který vždy na konci dne odevzdali příslušným vyučujícím. 

V rámci projektové akce si žáci také vyzdobili třídu na téma své země a vytvářeli počítačové 

prezentace.  

V pátek se žáci rozdělili do skupin dle rozpisu, kdy měli přiděleného vždy svého průvodce z řad 

žáků 9. tříd. Nejprve v jednotlivých skupinách probíhala soutěž "Chytrý kvíz", následně byly v 

označených učebnách stanoviště jako Banka, Hotel, Nemocnice apod., kde plnili zadané úkoly v 

anglickém jazyce.  
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8.4.8 Kreslíme s malířem Dostálem 
 

Naši školu navštívil velký pohodář a hlavně skvělý malíř pan Lubomír Dostál.  

Jeho úžasná spolupráce s dětmi je přímo fascinující, když vidíte, jak jednoduše a rychle dokáže nakreslit např. 

žraloka, mořskou želvu, krávu, psa, kočku, koně, atd..      

 Ale to nejdůležitější je, že zaujme děti. Je to nádherná podívaná, když vidíte, jak děti pracují 

celou vyučovací hodinu v tichosti a s lačností, co bude dál. Zábavnou formou a s pojmenováním 

"malíři", kreslí děti se zájmem a umem sobě vlastním. Jejich práce je souznění. Jeho mistrovská 

práce se vztahem k dětem je nádherná 

 

       

8.4.9 Soustředění Rožnov pod Radhoštěm DPS Hlásek. 
 

Ve dnech 1. - 3. 3. 2017 se uskutečnilo opět pěvecké soustředění DPS Hlásek. I letos jsme vyjeli do 

Rožnova pod Radhoštěm, kde se nám v penzionu Vinium moc líbí a rádi se tam vracíme.  

Celé tři dny se hodně zpívalo a připravoval se hudební program pro soutěže, ale také na náš Jarní 

koncert. Nechyběla ani zábava. Vyráběli jsme „Veselého pejska“, děti si vyzkoušely enkaustiku a 

vyrobily velmi originální obrázky. Navštívili jsme svíčkárnu, kde jsme si zakoupili krásné voňavé 

dárečky. Protože nám počasí přálo, děti stavěly v blízkém lesíku přístřeší pro malá lesní zvířátka. Na 

závěr nechyběl ani karneval s různými napínavými soutěžemi. Na tomto soustředění jsme se  

pobavili, ale také nacvičili náš hudební program.               
 

 

 
 

    

    
 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/Fotografie-0695.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/Fotografie-0652.jpg
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8.4.10 Soustředění DPS Rozmarýnem Rožnov pod Radhoštěm 
 

Ve dnech 29. – 31. 3. 2017 se náš nejstarší pěvecký sbor Rozmarýnek vydal na soustředění do 

Rožnova pod Radhoštěm.  Třídenní soustředění bylo velmi nabito zpěvem, neboť sbor čeká 

výjezd na festival Petrklíč, který se koná v Brně 21. - 22. 4. a také ho čeká soutěž sborů v Orlové 

27. 4., kde bude obhajovat zlato z loňského roku. Počasí nám všem přálo, a tak se venku hrály 

různé sportovní soutěže, také jsme se prošli do Světa kamenů, kde jsme viděli spoustu 

polodrahokamů, ale také i diamantů a tradičně jsme si zašli také do Svíčkárny Unipar, kde 

někteří nakoupili svíčky domů či jako dárek. Vše, co bylo naplánováno, nám vyšlo.  

 

      

 

 

8.4.11 Finanční gramotnost 
 

Dne 25. 4. se konal pro žáky projektový den Finanční gramotnost. Účel zněl jednoduše: "Levně 

nakup, draze prodej". Základem byly obchody deváťáků. Ve všech se prodávalo stejné zboží – 

hřebík, trombón, oslice a nelegální lentilky. Zatímco úkolem nakupujících a zároveň 

prodávajících bylo získat co nejvíce peněz, úkolem prodavačů bylo vytvořit co nejlepší obchod, 

o němž rozhodovali ti, kdo v nich nakupovali.  

Při akci platila přísná pravidla. Nesmělo se nakupovat více věcí najednou. Také bylo zakázáno 

běhat. A nelegální lentilky se mohly nakupovat, ale na vlastní riziko. Vše totiž sledovala policie 

v podobě našich milých učitelů. Protože obchody sídlily po celém 2. stupni, žáci chodili celí 

uřícení a nervózní s tím, že se v jejich často navštěvovaném obchodě změnily ceny, a tak hledali 

další obchody, v nichž se dá levně koupit, ale za více peněz zase v jiném prodat.  
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Při našich cestách nás také otravovala spolužačka z banky, která byla tak troufalá, že na nás 

klidně skočila a to jen za účelem návštěvy této její pobočky.    

 

            

 
 

 

8.4.12  Dny zdraví 
 

V letošním školním roce 2016/2017 "Dny zdraví" probíhaly trochu netradičně ve dnech 10. - 12. 

dubna. Pro děti byla poprvé připravena beseda na téma Bylinky.  

V pondělí pod vedením Mgr. Lenky Kvapilové si děti přivoněly k některým bylinkám a 

ochutnaly je (např. kořen pampelišky). Zároveň se dozvěděly o léčitelském významu bylinek, 

jejich používání (v jednoduché formě) a využití v běžném životě. Pak si vše zopakovaly na 

pracovním listě, pojmenovaly a vybarvily známé bylinky, o kterých si povídaly. Příjemným 

překvapením byla ochutnávka výborný čajů: diviznový, mateřídouškový, třezalkový nebo 

mátový. Beseda byla zajímavá a příjemná.  

V úterý přijeli studenti ze Střední zdravotnické školy v Ostravě, obor Nutriční asistent. Pečlivě 

připravili prezentace na téma Zdravé potraviny, Zdravá strava a pestrý jídelníček. Pro žáky 4. a 

5. tříd navíc téma Šikana, které bylo pro žáky velmi přínosné a zajímavé. Moc se jim to líbilo.  

Ve středu byla připravena pro děti skvělá jóga pod vedením p. vychovatelky Lucie Piechovičové, 

která svou jógou zaujala naše nejmenší, ale i starší žáky 4. a 5. třídy. Naše děti cvičí pod jejím 

vedením více než deset let a je to na nich znát! Sama paní vychovatelka pozoruje soustředěnější 

cvičení a aktivnější přístup žáků k józe. Moc ji za to děkujeme a těšíme se na příští cvičení.  

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSCN0090.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSCN0099.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSCN0234.JPG
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8.4.13  „Den Země“ 
 

Jsme součástí Země, přírody a místa, kde žijeme, proto si jej musíme chránit. Naše škola ZŠ 

Žákovská se na veřejnosti prezentovala v rámci akce „Den Země“.  

V jedné části našeho stánku, kde vše pečlivě kontrolovala paní učitelka Juřicová, jsme připravili 

spoustu her a soutěží s jezevcem Edou. Všichni si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, 

poznávání jarních rostlin, ekologické kvízy a výukové puzzle. Představili jsme také projekt 

„Emise“, do kterého je naše škola zapojena.  

Ve druhé části stánku byla úspěšná prezentace 3D tiskárny pod vedením p. uč. Kauby, který se 

svými pomocníky seznamoval zájemce s tímto výrobkem. Naše tiskárna vytváří plastové 

výrobky libovolného designu. Používáme plast vyrobený z kukuřice, který se v půdě sám 

rozloží.  

Třetí a neoddělitelnou součástí této akce jsou výpěstky květin a sazenic, které dlouho dopředu 

pěstují žáci pod vedením p. uč. Potáčové. Zájem veřejnosti o tyto výpěstky předčil naše 

očekávání.  

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_20170419_083805.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_20170410_083229.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_20170406_101401.jpg
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Všichni, kteří se na přípravě této akce podíleli, odcházeli po jejím ukončení s hezkým pocitem, 

že nejenže úspěšně prezentovali naši školu na veřejnosti, ale také ukázali, co všechno pro naši 

Zemi můžeme udělat.  

 

    

8.4.14 Týden dopravní výchovy 

 

Je již tradicí, že poslední dubnový týden se na „Žákovské“ věnujeme dopravní výchově.  

Ve všech třídách na prvním stupni probíhala tradiční výuka, kdy děti pracovaly s Pracovním 

sešitem BESIP, učily se pomocí tématických on-line her s interaktivní tabulí nebo na PC, své 

znalosti prověřovaly v testech BESIP. Čtvrťáci a šesťáci se v rámci projektu „Propagace veřejné 

dopravy ODIS“ učili netradičním způsobem na opravdu netradičním místě – ve speciálně 

upraveném autobuse. Páťáci si prakticky nacvičovali první pomoc pod vedením pracovníků 

Českého červeného kříže z Karviné.  

 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_0754.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_0773.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_0777.JPG
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Vše vyvrcholilo měřením získaných znalostí a dovedností žáků 4. a 5. tříd ve školním kole 

soutěže Mladý cyklista. Každá třída vytvořila čtyřčlenné smíšené družstvo, které pak svou třídu 

reprezentovalo ve dvou disciplínách: praktická jízda zručnosti na jízdním kole a testy Besip.  

 

8.4.15 Branný den 

 

   V pátek 9. června se žáci 2. stupně zúčastnili opět Branného dne. Žáci 9. A byli rozděleni na 

jednotlivá stanoviště jako tzv. technická četa.  

Na školním hřišti a v blízkém okolí školy (v terénu, tzn. v přírodě) bylo 7 stanovišť, kde žáci 

plnili rozličné úkoly. Připraven pro ně byl hod granátem, zdravověda, vázání uzlů, překážková 

dráha, střelba z pistole, rozluštění morseovky a topografie. Z každého stanoviště si třída odnášela 

body.  

 

 

 

 

 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_20170609_112142.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1020279.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1020366.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_0854.JPG
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2016/17 provedla ČŠI 1 inspekční zjišťování dne  

Předmětem kontroly bylo: 

 

a) Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu § 174 

odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

b) Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s 

právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

c) Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání. 

10 Základní údaje o hospodaření v kalendářním roce 2016 

10.1 Čerpání dotací 
Čerpání dotace státního rozpočtu za rok 2016 

 dotace na přímé náklady na vzdělávání  ÚZ 33353 

NIV celkem                 17 558 000,-- Kč 

z toho: mzdové prostředky celkem                                    12 621 000,-- Kč 

            pojistné, FKSP, ostatní  ONIV         4 937 000,-- Kč 

            z toho: učebnice, knihy, učební pomůcky         244 492,-- Kč 

                         DVPP              46 469,-- Kč 

  

 rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 

 v roce 2016“  ÚZ 33052 

celkem               445 134,-- Kč 

z toho: platy zaměstnanců            328 512,-- Kč 

  pojistné a FKSP                  116 622,-- Kč 

 

 

Čerpání provozní dotace od zřizovatele za rok 2016: 

neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele              4 067 640,--  Kč 

 hospodářský výsledek         103 375,12 Kč 

  

 

 

10.2 Provedené drobné opravy 
celkem               473 789,-- Kč 

z toho zejména: oprava klimatizační jednotky ve ŠJ                   17 424,-- Kč 

      malování tříd, kuchyně, jídelny      111 914,-- Kč 

      oprava dveří kanceláře „A“        66 913,-- Kč 

      oprava oplocení          79 831,-- Kč 

      oprava obložení ve ŠJ         26 459,-- Kč  
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10.3 Přehled výnosů 
stravné           1 338 707,-- Kč  

školné ze školní družiny          160 800,-- Kč 

pronájmy nebytových prostor         788 393,-- Kč 

zúčtování fondů             50 000,-- Kč 

nekryté odpisy        1 728 434,-- Kč 

ostatní výnosy              24 704,-- Kč 

 

11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola v tomto školním roce nebyla zapojena. 

12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

13 Projekty financované z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do projektů 

 

14 Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
organizace       aktivita 

 

Školská rada     schvalování dokumentů, konkurzní  

      řízení, jednání o záměrech školy 

 

Plavecká škola    kurzy plavání pro 2.a 3.třídy 

 

Městská policie    besedy pro žáky 

      preventivní programy 

 

Městská knihovna    knihovnické lekce 

 

Centrum prevence    preventivní programy  

 

BESIP      výukové programy 

 

PPP      diagnostická vyšetření 

 

SPC      diagnostická vyšetření 

 

SRPŠ      konzultace školních aktivit 

organizace dětských radovánek 

      škola v přírodě, poznávací výlety 

  

ČMOS     plán DVPP 
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     nenárokové složky platu 

     strategie zaměstnavatelnosti 

 

Městská nemocnice Ostrava Fifejdy exkurze v rámci volby povolání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

15 Ze života školní družiny 
 

15.1 Kouzla a bublinky 
Až z Prahy k nám do družinky přijelo duo Jaking, 10. 11. 2016  

 

Kouzelník Jakub předvedl dětem spoustu úžasných triků (např. se šátky, míčky, kartami) a 

slečna Ingrid nám vykouzlila nesčetné množství bublinek od nejmenších až po největší, do 

kterých se vešly i děti.  

 

 

 

    

 

 

Vystoupení bylo velice zajímavé a nádherné, a děti si užily krásné odpoledne. 

 

15.2 Týden plný rekordů 
 

Na týden 17.10. – 21.10. jsme připravily dětem netradiční soutěže v odděleních – stavění komínu 

z kostek, lovení rybiček, skládání dřevěných puzzlí, skákání přes lano a házení kroužků na cíl.  

 

Během týdne mohly děti navštívit jakékoli oddělení a vyzkoušet si danou disciplínu. Většina dětí 

si vyzkoušela všechny soutěže, někteří třeba jen jednu nebo dvě. Děti byly nadšené, a ti nejlepší 

byli odměněni v pondělí 24.10. při slavnostním vyhlášení výherců všech disciplín.  

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0097.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0103.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0124.JPG
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15.3 Čertovská show 
 

V úterý 6. prosince se proměnila školní družina v peklíčko plné malých čertíků. Děti s maskami i 

bez nich si užily odpoledne plné pekelných soutěží i tance.  

 

Zpočátku se našlo pár dětí, které se trošičku bály, vždyť byl zrovna Mikuláš a ten chodí s čerty, 

co berou nezbedníky do pytle, ale naši čertovskou zábavu připravily a organizovaly hodné 

čertice, takže během rejdění opadl strach i z těch nejmenších.  

    

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0038_(3).JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0045_(3).JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0060_(4).JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0073.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0105.JPG
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15.4 Ztracená písnička 
 

První prosincový den k nám do družinky zavítal klaun z Balónkova. Chtěl děti naučit písničku, 

ale některá slova se mu po cestě poztrácela.  

Požádal proto děti, aby mu pomohly slova najít. Děti nejenže klaunovi ochotně pomáhaly, ale 

společně s ním si i písničku zazpívaly, zatancovaly si s ním, a hlavně si znovu připomněly, jak je 

důležitá hygiena a správná životospráva pro naše zdraví. A protože to byl klaun z Balónkova, 

všechny děti si odnesly domů balónkové zvířátko. 

 

            

 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0126.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0133.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1010979.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1010981.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1020006.JPG
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15.5 Karneval 
 

Odpoledne 26. ledna bylo plné soutěží, tance a hlavně masek. Během promenády jednotlivých 

oddělení se nám představily urozené princezny, víly, svalnatí hrdinové, indiáni, čarodějnice a 

kouzelníci, sportovci, různá zvířátka, rytíři, klauni, rozličné příšerky a spousta jiných masek.  

Soutěžilo se v „jízdě na koni“, v tanci, „tahání vozu“, házení míčky na cíl, nošení míčku na 

lžičce apod. Zasoutěžily si dokonce i paní vychovatelky a paní zástupkyně, která se na nás přišla 

podívat.  

            
 

Dárečky pro budoucí prvňáčky 

 

V průběhu měsíce ledna a února jsme s dětmi školní družiny vyráběli dárečky k zápisu do 1. tříd. 

Většina dětí vybarvovala barvami nebo fixy (pohádkové postavičky a zvířátka), ty šikovnější pak 

obtahovaly černou tuší, ve 3. oddělení zase stříhaly a lepily detaily z barevného papíru (moudré sovičky).  

 

     

 

     

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0088sd.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1020169sd.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0075sd.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0077sd.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0080sd.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0082sd.JPG
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15.6 Zimní olympiáda 
 

V týdnu od 13. února do 17. února 2017 se ve školní družině opět soutěžilo. V každém oddělení 

byla připravena nějaká sportovní disciplína, kterou si mohly děti vyzkoušet. 

 

   

15.7 Výtvarná soutěž havířovských ŠD 
 

Na konci listopadu jsme vyhlásili pro havířovské družiny výtvarnou soutěž s názvem 

"PODMOŘSKÝ SVĚT". Formát obrázků jsme zvolili A4 nebo A3, technika byla libovolná, 

uzávěrka prací byla na konci ledna.  

Do soutěže se zapojilo 17 školních družin z Havířova a okolí. Z celkového počtu 177 kreseb, 

maleb, koláží a jiných technik vybraly výtvarnice naší školy 5 nejzdařilejších prací v každé ze 

čtyř kategorií (1. - 2. třídy, 3. - 4. třídy, 5. - 6. třídy a kolektivní práce).  

Dne 17. 2. jsme si pozvali výherce s p. vychovatelkami ke slavnostnímu předání cen, které 

zajistila metodička ŠD p. vychovatelka Š. Dzurinová z financí OŠ města Havířov.  
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15.8 Květen plný včel 
 

Družinové děti se zapojily do výtvarné soutěže havířovského včelařského klubu Ambrožík pod 

názvem „Příroda a včely“. Libovolnou technikou (fixy, křídy, uhel, pastely) malovaly děti 

obrázky, ze kterých jsme vybrali 5 nejhezčích do soutěže.  

A aby těch včel nebylo málo, byli jsme požádáni, abychom vyrobili pro zpívající děti dekorace 

na školní koncert – také včely. 

  

 

 

15.9 Talent 2017 
Do letošní přehlídky dovedností se přihlásilo celkem 17 družinových dětí. Shlédli jsme perfektně 

připravená taneční vystoupení, zpěv, hru na hudební nástroje, sportovní a gymnastické sestavy i 

akrobacii.  

Nejvíce hlasů, a tedy TALENTY pro rok 2017 se stali: Anička a Kája Motlochovy, Vít Ševeček, 

Zuzanka Martincová, Tomáš Benda a Eliška Boháčová. 

 

 

   
 

 

 

15.10 Akce s policií ČR 
 

Protože je duben měsícem bezpečnosti, pozvali jsme si do školní družiny (na hřiště) psovody 

PČR i s jejich svěřenci. Jak umí poslouchat povely, jak bránit svého pána a jak zasáhnout proti 

útočníkovi nám předvedli hned tři služební psi. Dozvěděli jsme se také něco o výcviku těchto 

služebních psů, ale také o práci policistů. 
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15.11 Ekohrátky 
 

Dne 14. 6. 2017 jsme se zúčastnili soutěže havířovských družin na ZŠ v Životicích.  

V krásném prostředí na nás čekaly soutěže a úkoly zaměřené na ekologii a ochranu životního 

prostředí. Naši školní družinu reprezentovali M. Žáčková, H. Kirchnerová, V. Vránová, T. 

Benda a J. Hovadík.  
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Zpracovali: Mgr. Tomáš Kauba, Mgr. Dana Kusinová, Sylvie Kuzniková, Mgr. Dan Stankuš 

 

Schváleno školskou radou dne: 3. 11. 2017 

 

Zaměstnanci seznámeni dne: 9. 11. 2017 

 


