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Výroční zpráva o činnosti školy
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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

Mgr. Tomáš Kauba

orgánu:
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: Bc. Martina Chobotová,
Vlastimil Neděla (do 31. 12. 2017)
Ing.Et Mgr. Jindřich Honěk (od 1.1.2018)
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kusinová
Mgr. Janina Ptaková
Za zřizovatele: Vojtěch Kozák (do 16. 1. 2018)
Jaroslav Jeziorski
Bc.Alena Zedníková (od 17. 1. 2018)

Zřizovatel:

ZŠ – 500
ŠD - 120
ŠJ - 700
Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město

e-mailová adresa

zs.zakovska@volny.cz

adresa www stránek:

http://www.zakovska-havirov.cz

Kapacita školy:
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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. 2017) ve školním roce 2017/18 navštěvovalo školu v 17 třídách
celkem 413 žáků, z toho na I. stupni v 10 třídách 257 žáků, na II. stupni v 7 třídách 156 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.

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
délka vzdělávání
forma vzdělávání

:
:
:

79-01-C/01 Základní škola
9 roků
denní forma

3 Personální zabezpečení činnosti školy
3.1 Počet zaměstnanců ke dni 30. 9. 2017
Na škole pracuje 47 zaměstnanců, z toho 5 mužů a 42 žen

3.2 Přehled o počtu pracovních úvazků ke dni 30. 9. 2017
pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/:

přípravná třída
I.stupeň
II.stupeň
ŠD
speciální pedagog
rodičovská dovolená

1
9,545
12,454
3,65
0,5
1

nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/:

správní zaměstnanci
školní jídelna

7,85
5,43
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3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Všichni pedagogové splňovali požadovanou kvalifikaci.

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
4.1 Údaje o zápisu (k 30. 4. 2018)
Počet zapsaných dětí
pro šk. r. 2018/19

Počet přijatých dětí
pro šk. r. 2018/19

Počet dětí s odkladem povinné
škol. docházky pro šk. r. 2017/18

81

59

22

Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do dvou prvních tříd 58 žáků, Do přípravné třídy nastoupilo 14
dětí.

4.2 Dodatečný odklad školní docházky
Ve školním roce 2017/2018 nebylo rozhodnuto o dodatečném odkladu.

4.3 Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku celkem 43 žáků.
Do regionu:
Střední škola

G Studentská, Havířov
G Komenského, havířov
SPŠ elektrotech., Havířov
SPŠ stavební, Havířov
SŠ Sykorova, Havířov
SŠ Lidická, Havířov
SŠ techn. a služeb Karviná
Albrechtova SŠ Č. T.
SŠ Prostřední Suchá

čtyřleté obory

tříleté obory

z 5. r.

3
4
2
3
1
3
2
1
1

1
7
1
1

Mimo region:
SUŠ Poděbradova Ostrava
G E.a D. Zátop. Ostrava
Bezp.práv.akad. Ostrava
SPŠ chem Ostrava
SZŠ Jeremenkova Ostrava
SŠ stav a dřevoz. Ostrava
G SOŠ Cihelní F-M

z 8. r.

2
1
1
1
2
1
1
7

3

SŠ AHOL Ostrava
SŠ techn.a dopr. Ostrava

3
1

4.3.1 Počty žáků dle typu následného vzdělávání
Střední odborné vzdělání s výučním listem
Úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Základní vzdělávání - dokončují 9. ročník na naší škole

13
8
25
2

5 Vzdělávání žáků a jeho výsledky
5.1 Vzdělávací nabídka školy
5.1.1 Vzdělávací program
Ve školním roce 2017 / 2018 se vyučovalo :
v 1. -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 2017/2018 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
K dnešnímu dni naši školu navštěvuje celkem 35 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Z toho 2
žáci integrovaní (na II. stupni) a 33 ve 2. – 4. stupni podpory (z toho 2 ve 3. stupni a 1 ve stupni
čtvrtém). 1 žák PT, 21 žáků navštěvuje I. stupeň ZŠ, 13 II. pak stupeň ZŠ.
Žáci s přiznaným podpůrným opatřením ve formě 1 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče
navštěvují tento předmět mimo rámec hodinové dotace daného ročníku. Žáci pracují individuálně
nebo v nejvýše dvoučlenných skupinách. Důraz je kladen zejména na rozvoj oslabených funkcí a
docvičování problematického učiva. Takto bylo v tomto pololetí podpořeno 12 žáků. Další dva žáci
navštěvovali hodiny pedagogické intervence. Tři žáci pracovali spolu se skupinou svých spolužáků
v hodině pedagogické intervence.

5.2 Další údaje o vzdělávání žáků
5.2.1 Pedagogická asistence
Na škole je využívána 1 asistentka pedagoga ( od května 2018) u žákyně 4. ročníku.
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.
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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 51 žáků z 2. tříd a 49 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 ozdravného pobytu, a to:
třídy III.B (22 žáků) a IV.A (22 žáků) v termínu 11.-15. 9. 2017 v Rožnově pod Radhoštěm,
třády III.A ( 25 žáků) a IV.B (23 žáků) v termínu 14.-18.5.2018 v Prostřední Bečvě

5.2.5 Výjezdní pěvecká soustředění:
DPS Rozmarýnek (34 žáků)
16. – 20. 10. hotel Čarták, Hutisko Solanec
DPS Hlásek (50 žáků)
20. - 22. 3.
Penzion Šnace Nová Ves u Frýdlantu n. Ostravicí
DPS Rozmarýnek (39 žáků)
26. – 28. 3. Penzion Šnace Nová Ves u Frýdlantu n. Ostravicí

5.2.6 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd
Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 38 žáků. Místem konání byl hotel Skalka, Mosty u
Jablunkova.
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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 „
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. 2018 po opravných zkouškách

I.st
II.st.
celkem ZŠ

Počet
žáků
celkem
261
158
419

s vyznamenáním
počet
%
žáků
179
68,6
46
29,1
222
53

prospěli
počet
žáků
77
101
178

%
29,5
63,9
42,5

neprospěli
počet %
žáků
3
1,1
10
6,3
13
3,1

Nehodnoceni
počet %
žáků
2
0,8
2
1,3
4
0,95

5.3.2 Komisionální zkoušky - Opravné zkoušky
celkem neprospělo na konci II. pololetí k 30. 6. 2018:
13 žáků, z toho bylo umožněno 5 žákům vykonat opravné zkoušky podle §53 zákona č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon). 6 žáků opakuje ročník, 1 žák postoupil do vyššího ročníku, 1 žák pokračuje věkem,
3 žáci ukončili docházku na ZŠ a získali základního vzdělání, 2 žáci ukončili docházku na ZŠ bez
získání základního vzdělání.
opravné zkoušky z matematiky
opravné zkoušky z chemie
opravné zkoušky z fyziky

(1žákyně z VI.B,)
(1 žák VIII. A, 1 žákyně IX.B)
(1 žákyně VI.B, 1žák VIII.A, 2 žáci IX.A)
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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

1,04

1,03

1,35

1,21

1,39

1,43

1,64

1,31

1,67

1,58

VI.A

VI.B

VII.A

VII.B

VIII.A

IX.A

IX.B

1,97

1,62

1,80

1,69

1,97

2,12

1,86

5.4 Klasifikace chování
5.4.1 1. pololetí
z počtu
neklasifikováno- žáci
plnící povinnou škol.
doch. v zahraničí

pochvaly
a jiná ocenění

napomenutí TU

důtka
TU

důtka ŘŠ

8

9

10

0

2

74

12

2

1

1

0

1

38

8

14

2

415

1

0

3

112

20

16

3

99,8

0,2

0

0,72

27

4,8

3,84

0,72

neuspokojivé

7

uspokojivé

6

velmi dobré

5

Počet žáků celkem

neklasifikováno
celkem

Počet žáků - klasifikace chování

1

2

3

4

1.stupeň

258

258

0

2. stupeň

158

157

ZŠ celkem

416

% vyjádření
za ZŠ celkem

100

ZŠ

0

5.4.2 2. pololetí
z počtu
neklasifikováno- žáci
plnící povinnou škol.
doch. v zahraničí

pochvaly
a jiná ocenění

napomenutí TU

důtka
TU

důtka ŘŠ

8

9

10

0

2

101

11

8

2

5

0

1

58

13

7

1

414

5

0

3

159

24

15

3

98,8

1,2

0

0,72

37,9

5,73

3,58

0,72

neuspokojivé

7

uspokojivé

6

velmi dobré

5

Počet žáků celkem

neklasifikováno
celkem

Počet žáků - klasifikace chování

1

2

3

4

1.stupeň

261

261

0

2.stupeň

158

153

ZŠ celkem

419

% vyjádření
za ZŠ celkem

100

ZŠ
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5.5 Docházka žáků
5.5.1 1. pololetí
omluvené hodiny
Počet - škola celkem
1. stupeň

omluvené
hodiny
9559

2. stupeň
CELKEM ZŠ

9123
18682

Základní škola

průměr na
žáka
37,05
57,74
44,91

neomluvené hodiny
Počet - škola celkem
neomluvené
hodiny
0
24

Základní škola
1.stupeň
2.stupeň
CELKEM ZŠ

průměr na
žáka
0
0,15

5.5.2 2. pololetí
omluvené hodiny
Počet - škola celkem
1. stupeň

omluvené
hodiny
13581

2. stupeň
CELKEM ZŠ

10762
24343

Základní škola

průměr na
žáka
52,64
68,11
58,10

neomluvené hodiny
Počet - škola celkem
neomluvené
hodiny
6
87
93

Základní škola
1.stupeň
2.stupeň
CELKEM ZŠ

průměr na
žáka
0,02
0,55
0,22

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
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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
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
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Použité formy prevence:


úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou



práce školního žákovského parlamentu



poradenská činnost



odhalování specifických poruch učení, chování a následná náprava



vyhranění negativního vztahu k užívání návykových látek



dotazníkové metody zaměřené na zkoumání klimatu ve třídách



realizace třídnických hodin zaměřených na budování dobrých vztahů, správnou
komunikaci a kooperaci (ve spolupráci s metodikem prevence)



realizace besed s městskou policií (Stůj- rozhlédni se, Dopravní výchova, Nebezpečný
internet, Pes není hračka, Prevence proti kriminalitě, Právo jako pravidlo chování, Právní
vědomí)



realizace přednášek ve spolupráci s Centrem prevence Havířov – Šikana, Kyberšikana,
Poruchy příjmu potravy, AIDS, Náboženství a sekty, Klima třídy, Kouření a alkohol,
Sexuálně přenosné choroby.



realizace projektových dnů a týdnů se zaměřením na zdravý životní styl a prevenci
sociálně patologických jevů, na ekologii a uvědomění si svých vlastních postojů k této
problematice

6.2.1 Žákovský parlament
Žákovský parlament se na naší škole skládá z volených zástupců všech tříd na II. stupni, tzn. z 6. – 9.
ročníku. Členové parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídnických hodinách na začátku
daného školního roku. Parlament se schází minimálně jednou měsíčně. Pokud se připravuje nějaká
akce v režii školního parlamentu, pak je to i vícekrát. Zvoleným dnem pro schůzky je pondělí a to od
14:00 v interaktivní učebně na II. stupni.
Cílem parlamentu je, aby se žáci podíleli na spoluvytváření pozitivního klimatu ve škole a podíleli se
také na chodu školy. Parlament by měl být prostředkem pro výměnu informací mezi žáky
jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy. Zástupci parlamentu mohou
prodiskutovávat jednotlivá témata a předkládat návrhy týkající se výukového procesu, dění ve škole,
projektových dní a týdnů, školních a mimoškolních akcí. Členové parlamentu mohou předkládat své
návrhy a dotazy na vedení školy, které se schůzek parlamentu účastní minimálně dvakrát ročně.
Povinností každého zástupce parlamentu je informovat své spolužáky a třídní učitele o průběhu každé
schůze parlamentu.
Základní pravidla
 Volba zástupců tříd do parlamentu probíhá demokratickým hlasováním či vzájemnou
domluvou.
 Volební období je na jeden školní rok. V případě potřeby je možno zástupce během školního
rolu vyměnit.
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6.3

V parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří zastupují školní parlament při
jednáních s vedením školy.
Všichni členové mají stejná práva – předkládat návrhy, jejich změny a podílet se na řešení
přednesených návrhů.
Všichni členové parlamentu jsou si vědomi, že zastupují svou třídu a její názor.
Podněty k jednání předávají spolužáci svým zástupcům na třídnických hodinách a v případě
potřeby i mimo ní.

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 z důvodu časté absence, porušování školního
řádu, špatné pracovní morálky, neomluvené absence, ničení majetku.
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum

Název akce

19.09.2017 Hospodaření PO pro potřeby ÚSC
Jak vybavit žáky a studenty pro
04.10.2017 život v 21. století
Metodik prevence

Pořadatel

Stankuš
KVIC
AZ Help

16.10.2017 Hlína žije

Účastníci

Juřicová, Chalupová
Navrátilová

KVIC

Wytrzensová, Vávrová

19.10.2017 20.10.2017

Besip

Fliegová

01.10.2017 31.05.2018 AJ B1 - B2

KVIC

Fliegová

01.11.2017 MAP ORP
Správní řád pro školy a školská
08.11.2017 zař.

Stankuš
Kusinová

10.11.2017 Zákoník práce v roce 2018

Comenius
Miroslav Lekeš
s.r.o.

14.11.2017 Konference OUP

OUP

Drobková

15.11.2017 Vánoční dekorace

KVIC

Vávrová, Wytrzensová

21.11.2017 Inspirace do hodin VV

Moudrý osel

27.11.2017 Práce s diferencovanou třídou v AJ KVIC
Novinky ve vzdělávání sester a v
28.11.2017 přijímacím řízení na SŠ
SZŠ Karviná
29.11.2017 Seminář ke zvládnutí GDPR

Stankuš

Ptaková, Suder
Bastová
Trojancová

Bakaláři
Integra centrum
s.r.o.

Kosiecová

01.12.2017 Rozvíjíme emoční inteligenci

KVIC

Wichrová

05.12.2017 Zákoník práce ve školské praxi

Paris

Kauba

12.12.2017 Legislativní novinky 2017/2018

NIDV

Stankuš

04.01.2018 Matamatická dílna

ZŠ Gorkého

Klimšová, Kudrová

24.01.2018 Aktuální novely právních předpisů

agentura RŠ

Stankuš

26.01.2018 Aktuální stav školské legislativy

Fakta

Stankuš

01.02.2018 Seminář pro učitele geografie

OSU

Juřicová

28.02.2018 Konference Global Schools

KVIC

Chalupová

29.11.2017 30.11.2017 Mzdové účetnictví

19.03.2018 20.03.2018

ČMOS

06.04.2018 Inspirace do hodin TV

Moudrý osel
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Kauba

Wytrzensová
Suder, Šlachtová

11.04.2018 Den zdraví

PdF UP Olomouc

17.04.2018 Teaching English

OUP Ostrava

18.04.2018 25.04.2018 Google apps nejen do školy
25.04.2018 Didactica magna
Rozvoj vizuomotorických a
30.04.2018 grafomotorických dovedností
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JŠ Hello
ZŠ Mendlova
KVIC

Juřivcová
Bastová
Kauba, Smolka
Trefilová, Kubíková
Karaffová, Jurášková

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Školní a mimoškolní akce

Datum

Název akce

Místo konání

Vyučující

Třída

Rožnov pod Radhoštěm

Fliegová, Kubíková, Kauba,
Kudrová

III.B, IV.A

11.09.2017 Beseda

Muzeum Těšínska

Wytrzensová

V.B

15.09.2017 Multisportovní utkání havířovských škol

Havířov

Šlachtová

výběr

18.09.2017 Vitamínový den

ZŠ Žákovská

TU 1. st.

I. stupeň

25.09.2017 Prev. program "Dej přednost životu"

dopravní hřiště na ul. Místní

Karaffová, Jurášková

I.A, B

29.09.2017 Podzimní výlet "Rybí dům"

Chotěbuz

Šlachtová

III.A

29.09.2017 Filmové představení "Kráska a zvíře"

Havířov

TU 1. st.

1. stupeň

29.09.2017 Bruslení, bowling

Havířov

vyuč. 2. stupně

2. stupeń

04.10.2017 Den zvířat

Kotulova dřevjenka, Havířov

Karaffová, Jurášková

I.A, B

11.10.2017 Setkání IX.B s MŠ Švabinského

MŠ Švabinského, Havířov

Kauba

IX.B

11.10.2017 Exkurze do archeoskanzenu

Modrá

Suder, Navrátilová, Potáčová

6. roč.

12.10.2017 Exkurze do archeoparku

Chotěbuz

Kubíková, Nováková

IV.A, B

12.10.2017 Návštěva ve stacionáři

Havířov

Trefilová, Wichrová

II.A, B

Havířov

Juřicová

IX.A, B

11.09.2017 16.09.2017 Ozdravný pobyt

12.10.2017 13.10.2017 Projekt "72 hodin"
13.10.2017 Výjezd do Klokočova
16.10.2017 20.10.2017 Soustředění sboru Rozmarýnek
Zpívání u příležitosti kladení věnců u kost. sv.
27.10.2017 Anny

Hutisko Solanec

Kusinová, Stankuš, Ptaková,
Vávrová
výběr
Ptaková, Navrátilová, Smolka,
Kusinová
sbor Rozmarýnek

Havířov

Ptaková, Smolka

Klokočov, SR
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sbor Rozmarýnek

30.10.2017 Přednáška "Gastronomie není Astronomie"

Havířov

Potáčová, Trojancová

9. roč.

31.10.2017 Spolupráce s MŠ Resslova

Havířov

Jurášková

I.B

01.11.2017 Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Dětmarovice

9. roč.

07.11.2017 Středověké město Opava

Opava

Juřicová, Kudrová
Chalupová, Juřicová,
Potáčová

07.11.2017 Exkurze do firmy Sejong

Karviná

Trojancová, Kauba

9. roč.

15.11.2017 Projekt "Emise"

Havířov

Juřicová

výběr 9. roč.

21.11.2017 Volba povolání - prezentace škol

Reneta Havířov

Trojancová, Smolka

9. roč.

05.12.2017 Festival DPS ve Frýdku-Místku

Frýdek-Místek

sbormistři

sbory

Opava

Juřicová

výběř 9. roč.

07.12.2017 Den otevřených dveří na SŠ Dakol

Orlová

Trojancová

9. roč.

10.12.2017 Vítání občánků

Havířov

Wichrová

sbor Ptáčata

12.12.2017 Vánoční vystoupení DPS Hlásek

MŠ Paraplíčko, Havířov

Kusinová, Wichrová

sbor Hlásek

13.12.2017 Projekt "Emise"

Havířov

Juřicová

výběr 9. roč.

14.12.2017 Vánoční koncert

Havířov

sbormistři, Suder

sbory

15.12.2017 Techniáda

SŠ Sýkorova, Havířov

Juřicová, Potáčová

9. roč.

22.12.2017 Zpívání koled na stadionu

Havířov

Navrátilová, Ptaková

sbor Rozmarýnek

12.01.2018 Setkání žáků ve stacionáři

Havířov

Wichrová

II.B

Mosty u Jablůnkova

Suder, Juřicová, Šlachtová

VII.A, B

07.12.2017 08.12.2017 Konference k projektu "Emise"

15.01.2018 19.01.2018 Lyžařský výcvik 7. roč.
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7. roč.

22.01.2018 Divadelní představení pro MŠ Švabinského

Havířov

Kauba

IX.B

24.01.2018 Koncert cimbálové muziky Réva

Havířov

Kusinová

všichni

30.01.2018 Den otevřených dveří na SŠ Prostřední Suchá

Havířov

Trojancová

dívky 9. roč.

12.02.2018 Natáčení pořadu "Úžasný svět techniky U6"

Ostrava - Svět techniky

Šlachtová, Stankuš

výběr

Ostrava

Šlachtová, Wytrzensová,
Vávrová

III.A, 5. roč.

20.03.2018 22.03.2018 Soustředění sboru Hlásek

Malenovice

Kusinová, Ptaková, Wichrová

sbor Hlásek

26.03.2018 28.03.2018 Soustředění sboru Rozmarýnek

Malenovice

Ptaková, Navrátilová,
Kusinová

sbor Rozmarýnek

10.04.2018 Den zdraví v NSP Havířov

Havířov

Petříková, Nováková

VIII.A

15.04.2018 Vítání občánků

Havířov

Wichrová

sbor Ptáčata

17.04.2018 Nácvik první pomoci

Havířov

Fliegová, Kubíková, Kauba,
Kudrová

V.A, B

Brno

Ptaková, Navrátilová

sbor Rozmarýnek

19.04.2018 Revolution train (protidrogový vlak)

Havířov

Stankuš, Drobková

VI.A, B

20.04.2018 Bezpečně na kolečkových bruslích

Havířov

Fliegová

5. roč., VI.B, VII.A,
VII.B

23.04.2018 Exkurze v HZS

Havířov

2. a 6. roč.

24.04.2018 Odpoledne finanční gramotnosti

Havířov

TU 2. a 6. roč.
Chalupová, Kauba,
Navrátilová, Trojancová,
Potáčová, Suder…

27.04.2018 Geocaching pro 2. stupeň

Havířov

Kauba, Navrátilová

6. - 9. roč.

27.04.2018 Stánek na náměstí ku příležitosti "Dne Země"

Havířov

Juřicová, Potáčová, Kauba

IX.B

22.02.2018 Olympijský park v Ostravě

19.04.2018 20.04.2018 Festival Petrklíč
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6. - 9. roč.

30.04.2018 Zpěv u kladení věnců u památníku 2. sv. války

Kostel sv. Anny, Havířov

Ptaková, Kauba

sbor Rozmarýnek

07.05.2018 Dopravní výchova na DH

Havířov

Nováková

IV.B

07.05.2018 Motivační akce "Němčina nekouše"

Havířov

Navrátilová

VI.A, B

Choltice

Kusinová, Wichrová

sbor Hlásek

Havířov

Wytrzensová, Vávrová

V.A,B

18.5.2018 Exkurze Semag

Havířov

Kubíková

IV.A

22.5.2018 Divadelní představení „ Hrátky s čertem“

KDPB Havířov

Kubíková, Nováková,
Wytrzensová, Vávrová

IV.A,B, v.A,B

23.5.2018 Naši starší kamarádi

Stacionář, havířov

Trefilová

II.A

24.5.2018 Akademie ZŠ K.Světlé

KDLJ Havířov

Wichrová, Fliegová,
Wytrzensová, Vávrová

V.A,B, III.B, II.B

25.5.2018 Exkurze Třídička odpadů

Havířov

Wytrzensová, Vávrová

V.A,B

19.6.2018 Divadelní představení „Sněhurka“

Ostrava

Karaffová, Jurášková

I.A,B

21.6.2018 Dopravní výchova

Havířov- DH

Šlachtová, Fliegová

III.A,B

22.6.2018 Poznávací výlet

Olomouc

Navrátilová, Ptaková

VI.A

22.6.2018 Dopravní výchova

Havířov- DH

Wytrzensová, Vávrová

V.A,B

11.05.2018 12.05.2018 Festival DPS v Cholticích u Pardubic
18.5.2018

Družební setkání se ZŠ Čeladná
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8.1.1 Fotogalerie školních a mimoškolních akcí 2017/2018
Vitamínový den

Kotulova dřevěnka

Výjezd do Klokočova

DPS Rozmarýnek zpíval u památníku

Skok do 2.pololetí

Vítání občánků
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Rozmarýnek zpíval v Brně

Hlásek v Cholticích

Jarní koncert

Návštěva ve stacionáři
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Slavnostní předání Slabikáře

Prvňáci v knihovně

Den zdraví

Výchovný koncert „ Réva“

Soustředění DPS Hlásek

exkurze v Semagu
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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.
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výběr

Děvčata 6. - 9. roč.

O nejlepší pohybovou skladbu

MK

9.

Adamec, Kiedroň, družstvo

Orientační běh

MK

4., 6., 5.

Stolní tenis - jednotlivci

MK

výběr
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
IX.A

ml. žáci, ml. žačky, st. žáci
Hřebíček+Bolek, Hřebíček

Čtyřboj
Střelecká soutěž "O pohár primátora"

MK
MK

4., 5., 6.
2., 2.

Softtenis

MK

bez umístění

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
8. roč,
IX.B

Melnárová, Čečotková

Olympiáda ČJ

OK

44., 82.

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.

VIII.B, IX.A,
Illeková, Chmielová, Bolek, Haršany
B

Šrámová, Polánková, Csato T.
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VI.B, V.A,
I.B

výběr
výběr
výběr

Ptaková+Holubová - duo, Františák
družstvo 6. - 9. roč.
sbor Rozmarýnek
sbor Rozmarýnek

Zpěváček
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Pražské Vánoce
Mezinárodní soutěž DPS (Polsko)
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KK
KK
mezin.
mezin.

3., 1.
8.
1.
1.

8.2.1 Fotogalerie soutěží
Ostravský TYPING JUNIOR 2017

Talentová soutěž v psaní na počítačové klávesnici

Soutěž DPS – „Vánoční akordy“

Úspěch v soutěži "Gymkom"

Rozmarýnek zpíval v Polsku
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ZOO soutěž

Soutěž DPS Orlová

DPS Rozmarýnek –Polsko

MK v recitaci

Reg.kolo „Zpěváček

Literární soutěž
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8.2.2

Školní kroužky
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

Název kroužku

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
cíl: podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění,
osvojení poskytování 1. pomoci.
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„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.

„Spolupráce se ZŠ Čeladná“
Opět po roce se za spolužáky ZŠ Žákovské přijelo podívat 40 kamarádů páťáků ze základní
školy Čeladná. Jejich návštěva se neodehrávala pouze ve škole. Žáci i jejich třídní učitelky přijali
pozvání na statek v Albrechticích, kde si děti užily projížďky na koních, společně si zasportovali
a setkání si zpříjemnily opékáním párky. Bylo to opět velmi podařené setání.
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8.4 Projektové dny
8.4.1 Vitamínový den
Vitamínový den byl doplňkem k projektu Ovoce do škol. Děti se dne 18. září opět seznámily s
různými druhy ovoce a zeleniny, ochutnaly čerstvé šťávy z mrkve, jablek, banánu, červené řepy
aj.

Malé prezentace se zúčastnily všechny děti 1. stupně, kde si také vykrajovaly nepečené zdravé
cukroví ze slunečnicových semínek a rozinek. Krabice s touto pochoutkou obdrželi i žáci
2.stupně. Vitamínový den byl příjemným zpestřením výuky.
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8.4.2 Projektový týden „Máme rádi zvířata“
Dne 4. října jsme oslavili Mezinárodní den ochrany zvířat. Proto již tradičně na naší škole
realizujeme projektový týden s tématem "Zvířata a jejich ochrana". Program po celý týden byl
opět velice rozmanitý.
Děti se učily porozumět základním potřebám zvířat, prohlížely si obrázky, zpracovávali různé
referáty, kreslily, četly nebo vyhledávaly informace o zvířatech. Aby to nebyla jen pouhopouhá
teorie, ve čtvrtek se pochlubily svými domácími mazlíčky, které si v přepravkách a klecích
přinesly z domova. A tak se opět ve třídách ozýval nejen dětský hluk a křik, ale také štěbetání
kanárků, chroupání králíčků, šustění křečků, osmáků a morčat, kokodání slepic nebo dupání
ježka. Celá škola se tak proměnila v netradiční ZOO. Žáci pak předvedli své znalosti o svých
mazlíčcích před svými spolužáky a to nejen ve svých třídách.
A aby toho nebylo málo, celý týden se konala tradiční sbírka pro psí útulek MAX v Havířově.
Ale nejen tímto způsobem podpořili žáci útulek Max. Byla totiž vyhlášena výtvarná soutěž, do
které se mohly všechny děti zapojit. A ty nejpovedenější výkresy nyní zdobí stěny psího útulku.
Žáci opět nezklamali a nosili hlavně granule, pamlsky, piškoty, misky, hračky a další pomůcky,
které poslouží psům a kočkám v útulku. Do sběrové akce se zapojili i naši nejmenší prvňáčci, ale
také přípravný ročník.

Uvedenými aktivitami bylo cílem dětem
připomenout, že i zvířata jsou součástí naší
planety a naše chování k nim by mělo být
ohleduplné.

8.4.3 Naši větší kamarádi
12. října se ve Stacionáři v Havířově uskutečnil Projekt Naši větší kamarádi. Děti druhých tříd
připravily pro tamější klienty veselé dopoledne. Děti přinesly podzimní náladu s připravenými
nakreslenými obrázky a výtvarnými výrobky. Společně s babičkami a s dědečky hráli žáci
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komunikační a grafomotorické hry a hádali názvy pohádkových bytostí či pohádek.

8.4.4 Projekt 72 hodin
Ve dnech 12. a 13. října se 9. třídy pod vedením paní učitelky Juřicové zúčastnily v rámci
projektu 72 hodin uklízení okolí řeky Lučiny.
Šlo o sbírání odpadků a jiných nečistot v okolí řeky. Tyto 2 třídy se úlohy ujaly v plné parádě.
Žáci si navlékli rukavice, popadli pytle a vyrazili uklízet. Jiří Přeček (9. B) si vzal na starost
natáčení, aby následně vytvořil krátký film do soutěže.
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I přesto, že se mnoho žáků při úklidu ušpinilo, myslím si, že jsme si to všichni užili a z této akce
máme dobrý pocit. Dohromady jsme nasbírali 4 pytle odpadků. Naším heslem bylo: "Pomáhám,
protože chci!"

8.4.5 Týden zdraví
Tak jako každý rok, i letos 23. – 27. dubna 2018 se konal projektový týden zdraví na II. stupni.
V rámci tohoto týdne žáci projdou různými disciplínami, připraví si projekty, navštíví různé
besedy a vyvrcholením celého týdne je prodej na biojarmarku na náměstí v Havířově konaného u
příležitosti Dne Země.
V letošním roce si jako projekt připravili žáci užitné výrobky z recyklovatelných materiálů a
k tomu natočili i reklamu. Jako třídy společně měli na každý den připravený pracovní list, který
společně vyplňovali a o velké přestávce pak plnili dílčí, většinou tělovýchovné úkoly. Jako
prezentaci svého tématu si každá třída připravila velký plakát, na kterém ostatní třídy seznámili
se svým projektovým tématem (z environmentálního prostředí).
V pátek se konal pak branný den, kde na stanovištích vyplňovali různé úkoly a dešifrovali kódy,
které je pak dovedly na cílové místo – ke stánku naší školy na náměstí v Havířově. V našem
stánku si škola připravila nejen prodejní výrobky (rostliny, výrobky z 3D tisku, keramiku,
apod.), ale také měli pro nejmenší návštěvníky připravené různé soutěže o sladké ceny.
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8.4.6

Soustředění Rožnov pod Radhoštěm DPS Hlásek.

Ve dnech 20.-22.3.2018 se uskutečnilo výjezdní pěvecké soustředění DPS Hlásek. Letos jsme vyjeli
do Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí do penzionu Šance.
Celé tři dny se hodně zpívalo a připravoval se hudební program pro soutěže, ale také na náš Jarní
koncert. Nechyběla ani zábava. Vyráběli jsme „slona pro štěstí“, dováděli na sněhu a stavěli
originální sněhuláky. Na tomto soustředění jsme se pobavili, ale také nacvičili náš hudební program.

8.4.7 Soustředění DPS Rozmarýnem Rožnov pod Radhoštěm
Ve dnech 26. – 28. 3. 2018 vyjel náš nejstarší sbor Rozmarýnek na třídenní soustředění do
Frýdlantu.
I když jsme museli po několika letech změnit lokalitu, v penzionu Šance to bylo suprovní.
Výborně vařili, pokojíčky jsme měli útulné, počasí nám přálo a herní koutek byl taky príma.
Hlavní náplni byl ovšem zpěv, neboť jsme museli udělat program na soutěž v Orlové, soutěž v
Glubczycích, absolventský koncert, na festival Petrklíč v Brně a také koncert jarní.
Vše jsme tedy pilně nacvičili a … hurá na soutěže!
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8.4.8 Finanční gramotnost
Dne 24. 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.

8.4.9

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
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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.

8.4.10 „Den Země“
Tak jako každý rok, i letos se konal projektový týden zdraví na II. stupni, tentokrát ve dnech 23.
- 27. dubna 2018. V rámci tohoto týdne žáci projdou různými disciplínami, připraví si projekty,
navštíví různé besedy a vyvrcholením celého týdne je prodej na Biojarmarku na náměstí v
Havířově konaného u příležitosti Dne Země.
V letošním roce si jako projekt připravili žáci užitné výrobky z recyklovatelných materiálů a k
tomu natočili i reklamu. Jako třídy společně měli na každý den připravený pracovní list, který
společně vyplňovali a o velké přestávce pak plnili dílčí, většinou tělovýchovné úkoly. Jako
prezentaci svého tématu si každá třída připravila velký plakát, na kterém ostatní třídy seznámili
se svým projektovým tématem (z environmentálního prostředí).
V pátek se konal pak branný den, kde na stanovištích vyplňovali různé úkoly a dešifrovali kódy,
které je pak dovedly na cílové místo – ke stánku naší školy na náměstí v Havířově. V našem stánku si škola
připravila nejen prodejní výrobky (rostliny, výrobky z 3D tisku, keramiku, apod.), ale také měli pro nejmenší
návštěvníky připravené různé soutěže o sladké

ceny.
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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.

8.4.11 Týden dopravní výchovy
Měsíc duben se již tradičně na naší škole nese v duchu zvýšeného úsilí v oblasti dopravní
výchovy.
Menší i větší žáci si opakují pravidla bezpečného chování v silniční dopravě. Šesťáci a sedmáci
se letos věnovali tématu „Bezpečně na kolečkových bruslích“ pod vedením Břetislava Kolátka z
oddělení prevence České policie Karviná. Čtvrťáci a páťáci opět poměřili své síly v soutěži
„Mladý cyklista“, páťáci navíc trénovali první pomoc se členy Českého červeného kříže z
Karviné.
Ti nejlepší vytvořili tým, který nás reprezentoval v Městském
kole dopravní soutěže "Mladý cyklista" a vybojoval krásné třetí
místo. Gratulujeme Báře Lyskové ze IV. A, Natálce Budačové z
V. B, Matyáši Lyskovi z V. A a Adamu Gureckému z V. B.
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8.4.12 Výtvarná soutěž s městskou knihovnou
Jako každý rok, i letos se někteří žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje
městská knihovna - dětské oddělení na ul. Šrámkova. Soutěž má název "Tvoříme knižní hrdiny."
Každý rok je vybrán jeden známý i méně známý ilustrátor, děti si vyberou jednu z jeho ilustrací
a nakreslí ji či namalují. Letos to byl Karel Franta, známý hlavně svými čertíky. Za naši školu
jsme odevzdali cca 30 prací. Zadařilo se, a 3 žáci byli oceněni diplomem a poukázkou na nákup
knihy.

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/18 neprovedla ČŠI inspekční činnost.

10 Základní údaje o hospodaření v kalendářním roce 2017
10.1 Čerpání dotací
Čerpání dotace státního rozpočtu za rok 2017
 dotace na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353
NIV celkem
19 327 888,-- Kč
z toho: mzdové prostředky celkem
13 864 261,-- Kč
pojistné, FKSP, ostatní ONIV
5 463 627,-- Kč
z toho: učebnice, knihy, učební pomůcky
268 619,18,-- Kč
DVPP
30 572,-- Kč


rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnancům regionálního školství“
v roce 2017 ÚZ 33052
celkem
380 079,-- Kč
z toho: platy zaměstnanců
279 470,-- Kč
pojistné a FKSP
100 609,-- Kč
Dotace byla vyčerpána dle nařízení a dle závazných ukazatelů v plné výši.
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rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků a
nepedagogických zaměstnancům regionálního školství“
v roce 2017 ÚZ 33052

POSKYTNUTO
celkem :
154 632,--Kč
z toho: platy zaměstnanců: 113 700,--Kč
pojistné a FKSP :
40 932,--Kč

SKUTEČNĚ VYČERPÁNO
110 091,--Kč
80 948,--Kč
29.143,--Kč

Prostředky z rozvojového programu byly čerpány dle pokynů krajského úřadu pouze na zvýšení
platového tarifu pro nepedagogické zaměstnance regionálního školství. Nevyčerpané finanční
prostředky z dotace byly součástí finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok
2017a dle pokynů a souhrnného vyúčtování byly výši 44 541 Kč vráceny na předepsaný účet ve
stanoveném termínu.

Čerpání provozní dotace od zřizovatele za rok 2017:
neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele
4 034700,-- Kč
hospodářský výsledek
76 995,42 Kč
Rada města Havířova následně schválila přerozdělení hospodářského výsledku do fondu odměn
a do rezervního fondu.

10.2 Provedené drobné opravy
celkem
z toho zejména: oprava obložení tříd ve ŠD
oprava podlah – pokládka lina
oprava obložení šaten ŠD
profylace PC
malování
výměna bojleru
oprava osvětlení
10.3 Přehled výnosů
stravné
školné ze školní družiny
pronájmy nebytových prostor
zúčtování fondů
nekryté odpisy
ostatní výnosy

568 674,70 Kč
169 158,-- Kč
43 386,-- Kč
75 495,-- Kč
20 000,-- Kč
139 347,--Kč
11 616,--Kč
13 588,--Kč
1 631 841,-- Kč
175 950,-- Kč
780 342,-- Kč
115 450,-- Kč
1 728 487,-- Kč
10 990,-- Kč

Organizace v roce 2017 účtovala hlavní a doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti se účtují
především pronájmy nebytových prostor a stravné cizích strávníků.
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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 2017/2018 se škola zapojila do Operačního programu „Výzkum, vývoj a
vzdělávání“ projektem pod registračním číslem CZ .02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004309 ve Výzvě
02_16_22 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MĚ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Název projektu: Škola pro dítě ZŠ Žákovská
Havířov“.

14 Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
organizace

aktivita

Školská rada

schvalování dokumentů, 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
nenárokové složky platu
strategie zaměstnavatelnosti

Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

exkurze v rámci volby povolání
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14.1 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Vedení školy spolupracuje s výborem SRPŠ. Ten v souladu se svými stanovami podporuje
zejména školní a mimoškolní akce školy. Ve školním roce 2017/2018 žáci čerpali příspěvek
např. na dopravu na školu v přírodě, na dopravu na lyžařský kurz, na společné kulturní akce celé
školy, na Mikulášskou nadílku, podporují školní kroužky aj. Vyvrcholením činnosti SRPŠ se
staly dětské radovánky, které byly hodnoceny rodiči velice kladně. Během tohoto školního roku
došlo ke změně a zakládá se „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Žákovská, z.s. se sídlem na
ulici Žákovská 1/1006, Havířov, – Město“. Ustavující schůze se zúčastnilo 11 členů, byl
schválen program, projednali se a schválily stanovy a byli zvolení členové spolku. Spolek byl
zapsán u soudu dne 2.5.2018 a bylo mu přiděleno IČO: 070040075. Od 2.5.2018 začal fungovat
se zvolenými orgány .

15 Ze života školní družiny
15.1 Máme rádi zvířata
Zájmová činnost v měsíci říjnu byla zaměřena na přírodu a zvířata - pozorování a popisování
změn v přírodě, charakteristika podzimu, poznávání stromů podle listí, budování kladného
vztahu ke všemu živému, rozvoj poznatků ze světa fauny, kreslení, skládání a výroba zvířátek,
kvízy, hádanky a hry se zvířaty a také vyprávění o tom, jak se děti starají o své domácí
mazlíčky.
Na tento měsíc byla vyhlášena i výtvarná soutěž v malování zvířátek, které se zúčastnila téměř
čtvrtina dětí ze školní družiny. Z množství obrázků všech věkových kategorií bylo velmi těžké
vybrat ty nejhezčí, proto jsme se rozhodly odměnit všechny děti malou sladkostí a pexesem.

15.2 Týden „Ukaž, co umíš“
V týdnu "Ukaž, co umíš" jsme pozvali do školní družiny dvojnásobnou mistryni ČR orientálních
tanců Adreu Martincovou, s uměleckým jménem Atyaf. Účastní se tuzemských i mezinárodních
soutěží. Je organizátorkou, lektorkou a tanečnicí v jedné osobě. Orientální tanec probouzí tělo
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ženy, hladí duši a léčí tělo.
Svůj taneček se závoji nám předvedly její svěřenkyně Zuzana Martincová a Adéla Stuchlíková,
žákyně 3. B třídy. Taneček se líbil všem dětem, což dokázaly velkým potleskem.

15.3 Prosinec ve školní družině
Předvánoční čas jsme v družině začali jak jinak, než kreslením a vyráběním čertíků, Mikulášů a
andílků. Děti z 1. a 4. oddělení vyráběly vánoční dekorace ke zkrášlení prostor Domova seniorů
GRANDPARK v Havířově-Šumbarku. Stříháním vloček si děti zdokonalily práci s nůžkami a v
kroužku Šikovných rukou si vyzkoušely odlévání barevných svíček a pečení cukroví. Vyráběli
jsme také vánoční ozdoby a přáníčka, povídali si o vánočních zvycích a tradicích, poslouchali
jsme a zpívali vánoční koledy, a hlavně jsme se všichni moc těšili na Vánoce.
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Celý prosinec také probíhal v družině vánoční turnaj ve hře Člověče, nezlob se. V každém
oddělení proběhlo základní kolo a jeho vítězové postoupili do semifinále. Do finále se pak
probojovaly čtyři děti, z nichž bohužel dvě onemocněly a nemohly se zúčastnit boje o medailové
pozice.

15.4 Karneval
Ve čtvrtek 18. ledna se konal ve školní družině karneval. Tentokrát jsme jej nepřipravily samy,
ale aby si děti užily co nejvíce soutěží a odměn, přizvaly jsme si na pomoc pár žáků z 9. A ,B.
Soutěže probíhaly v herně – např. navlékání toaletních ruliček, jízda na koni, seřazení
papírových kol podle čísel, obměny tanečních soutěží – ale také v jednotlivých odděleních –
chůze na lyžích, házení kroužků na cíl, skákání v pytli, prohození kruhu koulí.
Soutěže střídaly tanečky a focení skupinek nádherných masek (princezničky, víly, sportovci,
zvířátka, čarodějnice a kouzelníci, rytíři a bojovníci aj.). Na závěr si zasoutěžili i naši pomocníci
deváťáci.
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15.5 Obrázky pro radost
Určitě jste si všimli nové výzdoby schodiště k jídelně. Jsou to práce dětí z výtvarného kroužku
školní družiny. V letošním školním roce se v kroužku sešlo opravdu hodně nadaných a
šikovných dětí, které kreslí a malují rády a nebojí se zkoušet nové techniky. Kresby dětí potěší i
pacienty fakultní nemocnice Ostrava – Fifejdy, kam v rámci projektu "Děti nemocným"
posíláme obrázky každým rokem.
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15.6 Velikonoční soutěž
V březnu proběhla ve školní družině soutěž o „Nejhezčí velikonoční dekoraci“. Děti mohly
vyrábět jakoukoli dekoraci z dostupných materiálů v družině, nebo doma za mírné pomoci
rodičů. Při hodnocení jsme přihlíželi k věku, originalitě a podílu dětské práce.

15.7 Dárky k zápisu do 1.tříd
Během ledna a února jsme ve školní družině vyráběli s dětmi dárečky pro budoucí prvňáčky:
veselé šašky, „chodící“ barevné želvičky, mandalové sovičky a prstová zvířátka. Děti se moc a
moc snažily, a tak doufáme, že udělají budoucím školákům radost.
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15.8 Talent ŠD 2018
Ve čtvrtek 24. května se uskutečnil další ročník přehlídky dovedností a nadání družinových dětí.
18 soutěžících bojovalo o titul "Talent ŠD 2018".
Zhlédli jsme různá taneční vystoupení a sportovní sestavy, vyslechli zpěv a hru na hudební
nástroje. Porota (nesoutěžící děti) pak svými hlasy vybrala 3 nejúspěšnější soutěžící, kteří se stali
„talenty“ družiny pro rok 2018

15.9 Jízda zručnosti
Ve středu 18. dubna si družinové děti vyzkoušely své jezdecké schopnosti na koloběžce, ale také
znalosti z dopravní výchovy.
Za úkol měly projet překážkovou dráhou (slalom, houpací prkno, osmička) a určit několik
základních dopravních značek. Jízda nebyla na čas, ale počítaly se trestné body.
Všechny děti dostaly v cíli medaili a malou sladkost, ty, které projely dráhu bez trestného bodu,
obdržely navíc diplom a oplatek.
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15.10

Sportovní dopoledne

Dne 13.6. jsme se zúčastnili tradičního soutěžního dopoledne havířovských školních družin.
Akce se konala na ZŠ Na Nábřeží a naši družinu reprezentovali T. Kršjak, V. Vranová, M.
Zukal, H. Kirchnerová, R. Smelíková a S. Žwaková. Soutěžilo se ve střílení na branku, skákání
přes švihadlo, házení na cíl, v kreslení dopravních značek a několika vědomostních disciplínách.

Zpracovali: Mgr. Dana Kusinová, Sylvie Kuzniková, Mgr. Dan Stankuš
Schváleno školskou radou dne: 5.11.2018
Zaměstnanci seznámeni dne: 8.11.2018
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