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Výroční zpráva o činnosti školy
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podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
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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. Lubor Suder
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, Ing. Et Mgr. Jindřich Honěk,
od 5.6. 2020 Ing. Jiří Poncza ( místo p. Hoňka)
Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dana Kusinová , Mgr. Janina Ptaková
Za zřizovatele:
Bc.Alena Zedníková, Vojtěch Kozák

Zřizovatel:

ZŠ – 500
ŠD - 120
ŠJ - 700
Statutární město Havířov, Svornosti 2/86, 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
Ve školním roce 2019/2020 bylo celkem 443 žáků, z toho na I. stupni v 10 třídách 251 žáků, na II.
stupni v 8 třídách 192 žáků. Kromě toho 4 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 150 dětí v 5 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 v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
Kód oboru
79-01-C/01

Obor
Základní škola

Forma vzdělávání
denní

Délka vzdělávání 9 r./5 r.
9 roků

3 Personální zabezpečení činnosti školy
Na škole pracuje 57 zaměstnanců, z toho 7 mužů a 50žen

MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
Celkem

Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI
ŽENY
MUŽI
CELKEM
Fyz. počet Přep. počet Fyz. počet Přep. počet Fyz.počet Přep. počet
0
0
0
0
0
0
38
34,0142
6
6,0000
44
40,0142
6
4,6900
0
0
6
4,6900
6
6,0000
1
1,0000
7
7,0000
50
44,7042
7
7,0000
57
51,7042
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3.1 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Všichni pedagogové splňovali požadovanou kvalifikaci.
Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ
Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ
Dosažené vzdělání
na 1. stupni
na 2. stupni
přepočtený počet
%
přepočtený počet
%
VŠ - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
11,32
27,61
1,23
3
VŠ - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
1
2,44
13,09
31,93
VŠ - Speciální pedagogika
0,50
1,22
0
0
VŠ – bakal. Spec.pedagogika
0
0
0
0
VŠ pedagogické pro jiný typ školy
1,75
4,27
0
0
VŠ –
DPS
0
0
0
0
bakalářské
bez DPS
0
0
0
0
nepedagogické s kurzem pro AP
0
0
0
0
pedagogické
4,69
11,44
0
0
Nepedagogické s
0
0
0
0
Středoškolské DPS
neped.s kurzem pro
5
12,20
0
0
AP
Studující
0
0
0
0
Celkem

Výchovný
poradce

Spec.
pedagog

6

0

1

1

1

1

Celkový
fyzický
počet prac.
školy

AP pro žáky
se soc.
znevýhod.

0

Metodik PPJ

AP pro žáky
se zdrav.
postižením

16

Metodik IT

Škol.
psycholog

41

Neped.
prac.školy
celkem

Ped.
prac.školy
celkem

Personální zabezpečení činnosti školy – přehled fyz. počtu zam. dle zařazení

57

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
4.1 Údaje o zápisu (k 30. 4. 2020)
Počet zapsaných a přijatých dětí, dětí s odkladem povinné škol.docházky a žáků, kteří zahájili
základní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v ZŠ
žáků
dívky
chlapci
58
29
29
Celkem zapsáno
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2019 1.tř.
45
26
19
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2019 - 0. r.
10
3
7
Počet dětí s odkladem pov. škol.
15
4
11
doch. pro šk. rok 2019/2020
7

Počet žáků, kteří ukončili ve šk. r.
2018/2019 zákl. vzdělání

53

25

28

Do přípravné třídy nastoupilo 10 dětí +2 dodatečné odklady.
Počet zapsaných a přijatých dětí k základnímu vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní
docházky pro školní rok (následující) 2020/2021 v ZŠ
žáků
dívky
chlapci
63
23
40
Celkem zapsáno
Počet dětí s odkladem pov. škol.
14
2
12
doch. pro šk. rok 2019/2020

4.2 Dodatečný odklad školní docházky
Ve školním roce 2019/2020 bylo rozhodnuto o dodatečném odkladu u 1 žákyně naší
školy, která pokračovala v naší přípravné třídě. Jeden žák s dodatečným odkladem ze ZŠ
v Těrlicku nastoupil taktéž do naší přípravné třídy.

4.3 Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku celkem 53 žáků.
Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky
Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD
Počet žáků
Nižší střední odborné vzdělání „E“
1
Střední odbor. vzděl.s vyuč. listem „H“
13
Úplné střední odbor. vzděl.s vyuč. a mat. „L“
7
Úplné střední odbor. vzděl.s maturitou. „M“
22
Úplné střední všeobec. vzděl.s maturitou „K“
10
Neznámo kam § 38
0
Jiné
0
Celkem
53
Odchod žáků na gymnázium
z 5. ročníku (8-leté)
z 7. a 8. ročníku

Počet žáků
1
0

5 Vzdělávání žáků a jeho výsledky
5.1 Vzdělávací nabídka školy
5.1.1 Vzdělávací program
Ve školním roce 2019 / 2020 se vyučovalo:
v 1. -9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.
ZŠŽÁK/290/2013 s motivačním názvem „Škola pro dítě“.
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5.1.2 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 11 volitelných předmětů. Ve
školním roce 2019/2020 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
5.1.3 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naši školu navštěvovalo celkem 46 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v II. – IV. stupni
pedagogické podpory. Z toho 36 ve stupni druhém, 8 ve třetím stupni a 2 ve stupni čtvrtém. Tři
žáci navštěvují 0. ročník, 22 žáků navštěvuje I. stupeň ZŠ, 21 žáků 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 trojčlenných skupinách pod vedením paní učitelky Kubíkové. Důraz
je kladen zejména na rozvoj oslabených funkcí a docvičování problematického učiva. Takto bylo
v tomto pololetí podpořeno 10 žáků. Jeden žák navštěvoval předmět speciálně pedagogické péče
v rozsahu 3 hodiny týdně – 2 v rámci hodinové dotace a jednu mimo rámec. Jedna žákyně
navštěvovala tento předmět pod vedením speciálního pedagoga z SPC Opava. Další dva žáci
navštěvovali hodiny pedagogické intervence

5.2 Další údaje o vzdělávání žáků
5.2.1 Pedagogická asistence (k 1. 3. 2020)
Na škole je využíváno 5 asistentek pedagoga. A to u 1 žáka v 0. ročníku, 1. třídě, u 1 žáka ve 2.
třídě, u 1 žákyně ve 3. třídě a u 2 žákyň 6. ročníku ( sdílený asistent).
Ve třídách 0. ročníku, I. A, II. A, III. B a VI. A pracovaly pedagogické asistentky. Třídy, ve
kterých je největší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Na I. stupni V. A – 5 žáků, na II. stupni: VI. A 7 žáků.
5.2.2 1.2.2 Žáci s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory
Naši školu navštěvuje rovněž 7 žáků s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory (na I. stupni
pět a na II. stupni jeden).
5.2.3 1.2.3 Žáci s výukovými obtížemi
Žáci prvních tříd s potížemi v motorické oblasti navštěvovali Grafomotorický kroužek, kde se
věnovali rozvoji funkcí zapojujících se do procesu psaní, tedy: grafomotorice, vizuomotorice,
lateralitě a prostorové orientaci. Žáci také prováděli rytmická a koordinační cvičení. Jednalo se o
9 žáků tříd I. A a I. B.
V tomto pololetí byla prezenční výuka přerušena od 11. 3. 2020. Žáci pracovali doma, podle
svých možností. Speciální pedagožka spolupracovala s třídními učiteli. Žáci plnili úkoly zadané
třídními učiteli a bylo nutno vzít v potaz náročnost jejich výuky pro pečující rodinné příslušníky.
Žákům byla práce zadávána formou pracovních listů. Dobře spolupracovala například paní
učitelka Trefilová s paní asistentkou Struśovou nebo paní učitelka Kijonková. Většinou však
rodiče měli síly právě jen na úkoly zadávané kmenovými učiteli. Po znovuotevření škol nebyla
výuka PSPP obnovena z důvodu hygienických opatření vydaných MZ.
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5.2.4 Jiný způsob plnění povinné školní docházky
Na škole tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zák. č. 561/2004 Sb.
5.2.5 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 HavířověŠumbarku, 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.
5.2.6 Ozdravné pobyty
V daném školním roce se žáci nezúčastnili ozdravného pobytu.
5.2.7 Výjezdní pěvecká soustředění:
DPS Rozmarýnek (34 žáků)
DPS Hlásek (50 žáků)

21. – 25. 10. hotel Čarták, Hutisko Solanec
11. - 13. 2.
Penzion Šance Nová Ves u Frýdlantu n.Ostr.

5.2.8 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a pro výběr žáků z 1.stupeně
3. – 7. 2. 2020- zimní lyžařský výcvik. Zúčastnilo se 29 žáků. Místem konání byl hotel Rajská
bouda, Malenovice
2. - 6. 3. 2020 proběhl lyžařský kurz pro 47dětí 1. stupně „Lyžujeme se Sluníčkem – Bílá 2020“.
Kurz probíhal denně od 8,00 – 13,00 hod.
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5.2.9 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.

5.3 Výsledky vzdělávání
údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání
Mateřská škola
Přípravná třída
Školní družina
I. stupeň ZŠ
II.stupeň ZŠ
Celkem I. a II. stupeň

Počet
žáků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

251
192
443

Počet tříd/oddělení
0
1
5
10
8
18

Počet dětí/žáků
0
10
150
251
192
443

Průměrná naplněnost
0
10
30
25
24
25

Prospěch žáků ZŠ v daném školním roce
Počet žáků - s Počet žáků Počet žáků - Počet žáků Celkový
vyznamenáním - prospěli
neprospěli
hodnoceni
průměrný
kombinovaně prospěch
žáků
191
59
1
0
1,262
95
97
0
0
1,511
286
156
1
0
1,406
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5.3.1 Prospěch k 31. 8. 2020 po opravných zkouškách

I. st
II.st.
celkem ZŠ

Počet
žáků
celkem

s vyznamenáním
počet
%
žáků

prospěli
počet %
žáků

neprospěli
počet %
žáků

Nehodnoceni
počet %
žáků

251
192
443

191
95
286

59
97
156

1
0
1

0
0
0

76,01
49,48
64,56

23,50
50.52
35,21

0,40
0
0,23

0
0
0

5.3.2 Komisionální zkoušky - Opravné zkoušky
Na konci II. pololetí k 30. 6. 2020:
na 1. st. neprospěl 1 žák, 1 žák tedy opakuje ročník.
Na konci II. pololetí k 30. 6. 2020 na 2. st. prospěli všichni žáci.
2 žáci ukončili docházku na ZŠ bez získání základního vzdělání.

5.4 Klasifikace chování

124
45

0
0

0
2

0
2

ZŠ
Celkem
%
vyjádření
za ZŠ
celkem

443

443

0

0

169

0

2

2

100

0

0

38,15

0

0,23

0,23
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Důtka ŘŠ

0
0

Důtka TU
(DTU)

Napomenutí
TU (NTU)

0
0

neuspokojivé

251
192

uspokojivé

251
192

velmi dobré

1. stupeň
2.stupeň

Počet žáků
celkem

Pochvaly a jiná
ocenění

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce

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

omluvené
hodiny
4 353

2. stupeň
CELKEM ZŠ

3 929
8 282

Základní škola

průměr na
žáka
17,138
20,358
18,695

neomluvené hodiny
Počet - škola celkem
neomluvené
hodiny
0
23
23

Základní škola
1.stupeň
2.stupeň
CELKEM ZŠ

průměr na
žáka
0
0,052
0,052

6 Prevence sociálně patologických jevů
6.1.1 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
sociálně patologických jevů. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a
učitelé výchov.
6.1.2 Organizační struktura
Mgr. Valentina Srkalová
vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce
Mgr. Věra Kubíková
školní speciální pedagog
Mgr. Daniela Navrátilová
školní metodik prevence sociálně patologických jevů, vedoucí
žákovského parlamentu
6.1.3 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.
6.1.4 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.
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6.1.5 Školní speciální pedagog
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). Během školního roku 2019/2020 byly
poskytnuty také konzultace 21 zákonným zástupcům dětí, kteří potřebují pedagogickou podporu,
či pracují podle IVP.
6.1.6 Školní metodik prevence sociálně patologických jevů a školní parlament
Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné
služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. Metodička prevence
na naší škole pracovala s jednotlivci, společně řešili osobní problémy, problémové rodinné
vztahy, záškoláctví, vztahy ve třídě a projevy šikany. Práce s celými třídami probíhaly v rámci
třídnických hodin.
Školní žákovský parlament se scházel vždy jednou měsíčně po předem domluveném termínu.
Pokud se blížila nějaká akce, scházel se i vícekrát. V parlamentu působili vždy 2 žáci z každé
třídy II. stupně. Nejdůležitější funkcí zástupců ve školním parlamentu je být prostředníkem
v komunikaci mezi žáky, třídním učitelem a ostatnímu učiteli. Předávali důležité informace
k chodu školy, podíleli se na řešení vrstevnických vztahů. Školní parlament také uspořádal dvě
akce pro své spolužáky - pro první stupeň naší školy a mateřskou školku Švabinského připravili
Mikulášskou nadílku a pro 2. stupeň naší školy uspořádali Den plný her a skok do druhého
pololetí. V druhém pololetí, které bylo ovlivněno distanční výukou, práce školního parlamentu se
omezila na komunikace přes zprávy. Probírali jsme především průběh distanční výuky, pomoc
těm, kteří nemají počítač a návrat do školy. Tato komunikace trvala až do června. Domluvili
jsme se na dalším postupu v případě opakované distanční výuky.
6.1.7 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
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6.1.8 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



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, Rasismus, Extrémismus, Homofobie,
Zdravá třída

6.1.9 Distanční výuka v období březen - červen 2020
V období distanční výuky z důvodu pandemie COVID - 19 jsme komunikovali se žáky a
ostatními učiteli především přes platformu Bakaláři a pomocí školních emailů. Práce pro žáky
byla zadávána jednou týdně, v některých předmětech probíhala online výuka v Google Meet.
Třídní učitelé ke komunikaci se svou třídou využívali různé platformy - Messenger, What´s up,
školní email, Google Meet, Bakaláře. Díky této nelehké době, jsme objevili rezervy, které se
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v příštím školním roce budeme snažit odstranit a vytvořit příznivé prostředí pro kvalitní
vzdělávání na dálku.
Jelikož distanční výuka probíhala po takovou dobu, projektové dny a preventivní programy,
které jsme nestihli v letošním školním roce, se přesouvají na ten další.

Díky úžasné spolupráci rodičů na 1. stupni a dětí vznikly krásné práce a navíc rodiče sami dětem
ukázali, jak se dají využít plody přírody.
1. téma les: děti hledaly stromy, názvy stromů, plody.
2. tématem byly "Domácí zvířata" - děti popisovaly, co vidí na obrázku. Vznikala krásná
vyprávění a děti napadaly další možnosti tvoření.

6.1.10 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 soc. právní
ochrany dětí, s Policií ČR a na metodické vedení třídních učitelů.
V tomto školním roce byly řešeny tyto výchovné problémy: neomluvená absence ve výši
75 hodin, špatná příprava na vyučování, zhoršený prospěch, nevhodné chování ke spolužákům i
učitelům, používání mobilního telefonu, nepotvrzená šikana. OSPOD byl kontaktován přes
16

systém SVI kvůli závažným a opakovaným výchovným problémům žáka 7. ročníku a kvůli
opakované neomluvené absenci žáka 8. ročníku.
Uskutečnilo se 43 pohovorů se žáky i s jejich zákonnými zástupci. Z každého jednání s
rodiči je pořízen zápis. U jednání byla přítomna výchovná poradkyně, třídní učitel, popř. metodik
prevence, u závažnějších případů také zástupce ředitele nebo ředitel školy.
Výchovná poradkyně spolupracuje se školním speciálním pedagogem a metodikem prevence
na škole, účastní se schůzek školským poradenských zařízení (SPC, PPP). Spolupracuje také se
sociálním odborem - oddělením soc. právní ochrany dětí a PČR v Havířově.
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6.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce
Studium pro ředitele škol a školských
zařízení
10.,11.,24.,25.9.
8.,9.,22.,23.10
8.10.
15.10.
25.10.
1.11.

Pořadatel

Účastníci

Ostrava

Suder

Studium pro ředitele škol a školských
zařízení

Ostrava

Suder

Spol. a bezpečně s dětmi v kyberprostoru

Hello Ostrava

Zážitkové poradenství

OKAP Ostrava

Srkalová

Podzimní dekorace, výrobky
z přír.materiálů

KVIC Ostrava

Wytrzensová, Vávrová

KVIC Opava

Wytrzensová, Vávrová

Adventní a vánoční dekorace
Studium pro ředitele škol a školských
zařízení

Ostrava

Smolka

Suder

5., 6., 19., 20.11.
7.-8.11.

Efektivní práce s problémovými dětmi

7.11.

Didaktické hry a jiné činnosti na 1.st.

11.11.

Školská legislativa

Soběšovice, OSPOD

Srkalová

Kvic Ostrava
Ščepoňcová
Praha

Stankuš

Jazyková škola Ostrava
Bastová

19.11.

Motivace v AJ

20.11.
20.11.

Hospitace jako součást hodnocení
Práce se žáky se spec.vzděl.potřebami ve
ŠD

Kvic Ostrava
Edupraxe
Kvic Ostrava
Edupraxe

21.11.

Asistent pedagoga, společně učitel a AP

Comenius

Studium pro ředitele škol a školských
zařízení

Ostrava

Poradenské směry a přístupy

OKAP, Ostrava

3.-4.12.
6., 13.1.

Poradenské směry a přístupy
3.-4.2.

Kusinová
Melnarová

Kratochvílová

Suder
Srkalová

OKAP, Ostrava

Srkalová
Bastová

17.2.

Nadaný žák ve škole

KVIC Ostrava

4.3.

Užití FKSP
Amos – soubor didaktických a
vzdělávacích mat.pro 1.roč.

RESK

Wytrzensová, Kuzniková

NOVÁ ŠKOLA

Karaffová, Kratochvílová

Amos- soubor pro 1.roč,

NOVÁ ŠKOLA

Němčíková

Metodický průvodce první třídou –
Metoda dobrého startu

KVIC Ostrava

Němčíková

KVIC Ostrava

Němčíková

14.-17.4.
4.-7.5.
2.6.
22.6.
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Školní a mimoškolní akce

Název akce

Datum

Místo konání
CHorvatsko

17.9.2019

Poznávací zájezd CHorvatsko
Podzimní výlet- Železniční
muzeum

20.9.

ETM

Havířov

20.9.

ETM

Albrechtice

25.9.

Beseda v Muzeu Těšínska

Havířov

2.10

Beseda v Muzeu Těšínska

Havířov

4.10.

Návštěva Kotulovy dřevěnky

Havířov

8.10.

Dopravní hřiště
Projekt 72 hodin, návštěva
chráněných dílen Santé
Cestopisná přednáška „
Koloběžkou po Jižní.Americe

2.-8.9.2019

Ostrava

Vyučující

Třída

Stankuš, Hrabalová,
Kusinová, Juřicová Výběr 2.st.
Trefilová,
Wichrová
II.A,B
TU
Wytrzensová,
Vávrová
Vávrová,
Němčíková

1.+2.st.

IV.A

Havířov

Wytrzensová
Karaffová,
Kijonková
Kratochvílová,
Fliegová

Havířov

Drobková

VIII.B

KDPB Ha

Hrabalová, juřicová VII.A,B

Horní Suchá

Tkaczyk

0.roč.

11.10.

Knihovnická lekce
Projekt 72 hodin – setkání ve
stacionáři

Havířov

Trefilová

II.A

14.10.

Preventivní program

Havířov

Navrátilová

VIII.B

15.10.

Projekt 72 hodin,

DS Havířov

VII.B

16.10.

Exkurze U6

Dolní Vítkovice

16.10.

Zpívání seniorům

DS Havířov

22.10-25.10.

Výjezdní soustředění

Solanec –
Hutisko

Hrabalová, Juřicová
Vávrová,
Wytrzensová
Ptaková,
Navrátilová
Ptaková,
Navrátilová,
Kusinová, Smolka

22.10.

Exkurze U6

Dolní Vítkovice

Kijonková

III.B

23.10.

Planetárium

Ostrava

Němčíková,
kubíková

V.A,B

25.10.

Pěv.vystoupení u Památníku

Kostel sv.Anny
Havířov

Wichrová

DPS Hlásek

31.10

Dopravní hřiště

Havířov

Wytrzensová,
Vávrová

IV.A,B

9.10.
10.10.
10.10.
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IV.A,B.
IV.B, V.B

III.A,B
I.A,B

IV.A,B
DPS
Rozmarýnek
DPS
Rozmarýnek

5.11.

Vitamínový den

TU

1.st.

Branka přátelství

ZŠ Žákovská
MŠ Švabinského
Ha

7.11.

Petříková

25.11.

Dakol – exkurze

Petrovice

25.11.

Zdravík – podpora zdraví dětí

ZŠ Žákovská

26.11.

Zpívání seniorům

DS Havířov

29.11.

Koncert s P.Šporclem

KDLJ Havířov

Srkalová, Kudrová
Karaffová,
Kijonková
Ptaková,
Navrátilová
Ptaková,
Navrátilová

IX.B
Výběr 6.9.roč.

2.12.

Den otevřených dveříPražský hrad

Praha

Kudrová, Smolka

6.12.

Mikulášská nadílka

MŠ Švabinského

12.12.

III.A,B
DPS
Rozmarýnek
DPS
Rozmarýnek
IX.B

Vánoční koncert

Navrátilová
Kusinová, Ptaková,
Evang.kostel Ha- Wichrová,
Bludovice
Navrátilová, TU

Výběr žáků
2.st.
DPS Ptáčata,
Hlásek,
Rozmarýnek

13.12.

Vánoční tvoření

Wytrzensová,
Muzeum Havířov Vávrová

IV.A,B

18.12.

Branka přátelství

MŠ Švabinského

Petříková

IX.B

19.12.

Divadlo loutek

Ostrava

Kubíková,
Němčíková

V.A,B

15.1.

Zpívání ve stacionáři

Stacionář
Havířov

Trefilová,
Wichrová

II.A,B

22.1.

Beseda „ Na startu mužnosti“

ZŠ Žákovská

Smolka

chlapci
7.roč.

22.1.

Beseda „ Čas pronměn“

ZŠ Žákovská

Smolka

děvčata7.roč.
9.roč.

28.1.

Exkurze do Parlamentu ČR

Praha

Stankuš, Potáčová,
Pospíchalová

28.1.

Filmové představení
„Abstinent“

Havířov

Drobková,
Navrátilová

8.roč.

28.1.

Exkurze do Hyundai

Nošovice

Srkalová, Kudrová

9.roč.

29.1.

Filmové představení 1.st.

Havířov

TU

1.st.

30.1.

Skok do 2.pololetí

ZŠ Žákovská

Vyuč.2.st.

2.st.

3.-7.2.

Lyžařský kurz

Malenovice

Suder, Šlachtová,
Juřicová

7.roč.

4.2.

Abeceda peněz

Spořitelna Ha

Wytrzensová

IV.A

5.2.

Abeceda peněz

Spořitelna Ha

Vávrová

IV:B

7.2.

Divadlo loutek

Ostrava

Karaffová,
Kijonková

III.A,B

25.2.

Divadlo loutek

Ostrava

Kubíková,
Němčíková

V.A,B

27.2.

Hrátky s čertem

KDPB

Vávrová,
Wytrzensová

IV.A,B
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27.2.

Lezecká stěna

Havířov

Šlachtová

V.A

28.2.

Lezecká stěna

Havířov

Šlachtová

Děvčata
9.roč.

9., 10.3.

Filmové představení „Síť“

Havířov

TU

2.st.

7.1.1 Fotogalerie školních a mimoškolních akcí 2019/2020
Chorvatsko – září 2019

Agility 1. st.
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Projektový týden „Máme rádi zvířata“

U6

DPS Rozmarýnek – Čarták

22

Vitamínový den

Zpívání pro seniory

Abeceda peněz – 4.roč.

DPS Rozmarýnek zpíval s P.Šporclem

Soustředění DPS Hlásek
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7.2 Přehled soutěží

Datum

Účastníci soutěžící

Stupeň
soutěž
Název akce - soutěže
e

Umístění
4.-družstvo,
1.m. Adamec
O.
5.m.-Hřebíček,
Gomolam
Adamec

Místo
konání Vyučující

17.9.

Výběr 6.-9..roč

HLŠ Přespolení běh

MK

20.9.

Žáci 8.-9.roč.

ETM

MK

11.10.

Výběr 6.-9.roč.

HLŠ Plavání

MK

14.10.

HLŠ Stolní tenis- družstva

MK

23.10.

Výběr 6.-9.roč.
Neděla, Zámostný,
Šlachta, Ščeponěc

Klimšová
Šlachtová,
D – 5., H-4.
ZŠ Hrubína Suder
Herna B
4. DH4, 6.DH3 Ha
Svatoň

HLŠ Šachy

MK

4.

Asterix Ha

5.11.
12.11.

6.-7.roč.chlapci
Výběr 6.-9.roč. - děvčata

HLŠ Florbal
HLŠ Florbal

MK
MK

7.
7

13.11.

Výběr 6.-9.roč.

ZOO soutěž

ZOO

Havířov
Suder
Hala Slavia Šlachtová
ZOO
Ostrava
Smolka

20.11.

Výběr chlapci

HLŠ Florbal

MK

7.

Havířov

Suder

25.11.

Výběr chlapci 4.-5.r.

OK

Stonava

Šlachtová

25.11.

Výběr 6.-9.roč.

ČEPS Cup florbal
Typing Junior, psaní všemi
deseti

OK

Ostrava

Petříková

29.11.

Výběr 6.-9.roč.

NET Office soutěž

OK

Petříková

3.12.

DPS Ptáčata

Soutěž DPS

OK

Stříbrné pásmo

3.12.

DPS Hlásek

Soutěž DPS

OK

Zlaté pásmo

Orlová
FrýdekMístek
FrýdekMístek
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ZŠ Kud.

Suder

Nám.Rep.

Svatoň

Wichrová
Kusinová

3.12.

DPS Rozmarýnek

Soutěž DPS

OK

Zlaté pásmo

FrýdekMístek

5.12.

6.-7.roč.

HLŠ basketbal ml.žáci

MK

4.

Havířov

10.12.

6.-9. Roč.

ŠK

12.12.

8.-9.roč.

Olympiáda ČJ
Vánoční trurnaj v malé
kopané

MK

4.

14.12.

DPS Rozmarýnek

Vánoční akordy

RK

Zlaté pásmo

16.12.

6.-9.roč.

Olympiáda z D

ŠK

17.12.

8.-9.roč.

HLŠ basketbal st. žáci

MK

19.12.

4.-5.roč.

Vánoční turnaj – basketbal

19.12. 6.-9.roč
10.1. 4.-5.roč.
16.1.

4.-5.roč
29.1. 8.-9..roč.

Ptaková

Havířov
OstravaZábřeh

Suder
Hrabalová.,
Srkalová
Stankuš,
Suder
Ptaková,
Navrátilová

ZŠ Žákov

Potáčová

1.

Havířov

Suder

MK

4.

Havířov

Suder

Šachy

OK

4.

Orlová

Svatoň

HLŠ šplh

MK

Havířov

Svatoň

ČEPS Cup ve florbalu

KK

4.

Ostrava

Šlachtová

HLŠ Badbinton

MK

1.,5.,9

ZŠ Žákov

Suder

ZŠ Žákov.

4.2.

4.-5.roč.

HLŠ Futsal

MK

4.

Hala Slavia Nováková

14.2.

6.-7..roč.

HLŠ Futsal

MK

8.

Hala Slavia Suder

26.2.

8.-9.roč.

HLŠ Futsal

MK

2.

Hala Slavia Suder

Konverzační soutěž v AJ

OK

HLŠ Laťka mládeže

MK

CH -2.,3., D –

Recitační soutěž

OK

1.

28.2. 7.roč.
3.3. 6.-9.roč.
6.3.

V.Ptaková

7.2.1 Fotogalerie soutěží
Soutěžní festival DPS Frýdek-Místek

25

3.

Havířov

Drobková

ZŠ Kud.

Suder

Juventus

Ptaková

Soutěž DPS „Vánoční akordy, Ostrava“

7.3

Soutěž DPS v Polsku

Školní kroužky
Počet hodin týdně

Počet dětí

mažoretky

2

14

keramika I

1,5

15

keramika II

1,5

16

lego

1

25

Sborový zpěv – ml. Žáci
I.

1

27

Název kroužku

Sborový zpěv – ml. Žáci 1,5
II.
Sborový zpěv – St. žáci
I.

28
21

1,5

Sborový zpěv – St. žáci
II.

21
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7.4 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, navázání spolupráce při společném setkání dětí
obou škol.

„Branka přátelství“ – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od škol. roku 2006/07)
náplň: třída IX. 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. Zdenka Petříková
hodnocení projektu: v průběhu roku bylo uskutečněno pět vzájemných setkání, kdy na prvním se
předškolní děti a žáci IX. B vzájemně seznámili, druhé setkání proběhlo na naší škole, kdy
deváťáci sehráli předškolákům divadelní představení s pohádkovými scénkami motivujícími
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k následným aktivitám. V následujících třech setkáních vždy jedna skupina žáků připravila
program vycházející z divadelního představení.
Z důvodu koronavirových opatření se ve školním roce 2019/2020 více setkání nerealizovalo.

7.5 Projektové dny
7.5.1 Poznávací zájezd do Chorvatska
Začátek letošního školního roku strávily některé děti naší školy u Jaderského moře. Přes čtyřicet
chlapců a dívek z druhého stupně se zúčastnilo poznávacího zahraničního výjezdu, který se
konal ve dnech 2. - 8. září. V destinaci Dramalj, nedaleko lázeňského městečka Crikvenice, si
užívali ozdravného účinku moře a slunce, nechyběly aktivity i zážitky spojené s poznáváním
země jižních Slovanů.
Škola tak letos nabídla možnost dalšího mimoškolního vyžití. Pro všechny to byl příjemně
společně strávený čas ve společnosti vrstevníků a navíc v nádherné přímořské oblasti.

7.5.2 Projektový týden „Máme rádi zvířata“
větový den zvířat, který v kalendáři připadne na 4. října, slaví všichni, kdo milují zvířata. Slaví
se každoročně v den narození jejich patrona, svatého Františka z Assisi.
28

Proto každým rokem, na naší škole realizujeme projektové vyučování s tématem zvířata a jejich
péče a ochrana. Program po celý týden je velice rozmanitý. Od návštěvy Kotulovy dřevěnky, kde
si žáci mohou prohlédnout domácí zvířata nebo kreslení různých živočichů s panem malířem
Dostálem. Projekt zakončila ukázka agility se psy, která se dětem velmi líbila.
Po celý týden se ze školního rozhlasu ozývala p. uč. Vávrová, která komentovala celý průběh,
ale také sdělovala žákům informace, vtipné básničky nebo zajímavosti o zvířatech.
A aby to nebyla jen pouhopouhá teorie, v pátek se děti pochlubily svými domácími mazlíčky,
které si v přepravkách a klecích přinesly z domova. Celá škola se tak proměnila v netradiční
ZOO. Žáci tak představili své mazlíčky a pochlubili se svými znalostmi.
A aby toho nebylo málo, celý týden se konala tradiční sbírka pro psí útulek MAX v Havířově.
Žáci opět nezklamali a nosili hlavně granule, pamlsky, piškoty, misky, hračky a další pomůcky.
Do sběrové akce se zapojili nejen naši nejmenší prvňáčci, ale také přípravný ročník.
Cílem uvedených aktivit bylo dětem připomenout, jak jsou zvířata pro náš život důležitá, co nám
přinášejí, jak nás obohacují a jak nám pomáhají.

7.5.3 ETM
Jako každým rokem, tak i letos jsme se účastnili akcí města Havířova – soutěže a program ke
ETM.
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7.5.4 Projekt 72 hodin - Společně víme víc
Žáci naší školy se připojili k celostátnímu projektu dobrovolnictví – 72 hodin
Opět jsme přiložili ruku k dílu a stali se součástí celostátního projektu "72 hodin".
Dobrovolnické aktivity se pod záštitou Ministerstva školství a kultury ČR konaly již poosmé.
Tentokrát jsme pomáhali druhým lidem i svému okolí.
Žáci 7. A a 7. B třídy se ve smíšených družstvech utkali ve společenskovědní hře Acitivity. S
klienty havířovského domova seniorů, střediska Luny, vytvořili společná družstva, aby porovnali
své vědomosti, pohotovost i nápaditost při luštění nejrůznějších hádanek, které v sobě
každodenní život skrývá. Došlo tak na schopnost rychle se vyjadřovat – obecné jevy popisovat
slovy, kresbou vyjádřit či předvést pomocí pantomimy. Společně jsme zažili radost z poznání,
úspěchu dobrého odhadu či týmové práce. To bylo a je smyslem naší návštěvy. Zkrátka, když se
spojí nevázanost mládí se zkušeností těch dříve narozených, úspěch je zaručen a dobrá věc
dostává smysl.
Další část dětí ze 7. tříd pak zamířila k břehům řeky Lučiny. „Vyzbrojeni“ ochrannými
rukavicemi a pytli na odpadky pak během jednoho dopoledne „odlehčili“ naší řece od předmětů,
které do přírody nepatří.
Dobrý pocit měli všichni, kteří svou trochou přispěli. K úsměvu, radosti, čistšímu prostředí. To
vše je totiž důležitou mozaikou našich životů.
7.5.5 Projekt 72 hodin – Pomáhám, protože chci
Dne 9. 10. 2019 navštívila naše třída 8. B ze ZŠ Žákovská v Havířově v rámci projektu 72
HODIN Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb SANTÉ v Havířově–Podlesí.
Když jsme tam šli, měli jsme zvláštní pocit, protože jsme nevěděli, co nás čeká. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny a zaměstnankyně nás centrem provedly. Prostory SANTÉ jsou velmi útulné a
hezké. Klienti, kteří byli velmi příjemní a milí, tam vyrábí různé ozdobné kolíčky, mýdla, věci z
keramiky a podobné výrobky. Také jsme se podívali do tkací místnosti, bylo to zajímavé. Šli
jsme do tamní keramické dílny, kde nás pohostili a mohli jsme si vyrobit maličkost z keramiky
nebo nějaký šperk. A protože naším cílem nebyla jen návštěva, ale především ochota pomoci,
nabídli jsme pomocnou ruku a vyrazili s vypůjčenými hráběmi na jejich zahradu plnou
spadaného listí a začal úklid. Šlo nám to pěkně od ruky. Shrabané listí jsme vyhodili do
30

popelnice na BIO odpad a rozloučili se. Cestou zpět do školy jsme ještě zašli do lesoparku, kde
jsme posbírali odpadky a vysypali je do popelnic. Den se vydařil a jsme velmi rádi, že jsme také
my mohli pomoci.

7.5.6 FOOD - projekt AJ, 7. B
V letošním roce jsme poprvé připravovali projekt do AJ jako tým. Téma bylo jídlo, a tak jsme ve
dvojicích připravovali prezentaci, která s tématem souvisela - zdravá strava, restaurace v
Havířově a okolí, nakupujeme jídlo, stravovací návyky, typická česká jídla apod.
Celou prezentací nás provázeli Kryštof Bača a Eva Hejkrlíková, kteří se osvědčili jako skvělí
moderátoři. Třídní projekt se vydařil na jedničku a všichni měli příležitost hovořit anglicky.
Nebylo to jednoduché, ale povedlo se.

7.5.7 Abeceda peněz
Dne 5. 2. 2020 žáci 4. tříd navštívili pobočku České spořitelny na Náměstí republiky v Havířově.
Zapojili se do projektu ČS s názvem "Abeceda peněz". Ten je určen pro žáky škol v rámci
zlepšování finanční gramotnosti u dětí.
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7.5.8 Jak jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu
Žáci naší školy byli Magistrátem města Havířova v rámci projektu MAP II vybráni k pilotní
návštěvě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na konci ledna se tak 15 z nás,
deváťáků, vydalo vlakem do Prahy. Moc jsme se těšili jednak na naše hlavní město, jednak na
nová poznání. Vždyť kdo z Vás se do našeho parlamentu už podíval?
Po výborném obědě v Havelské koruně jsme zamířili na Pražský hrad, pak hned do budov
Parlamentu ČR. Tam jsme zhlédli videoprezentaci o historii a vzniku této instituce. V
konferenční místnosti nás pak čekali poslanci Josef Bělica současný havířovský primátor a Ivo
Vondrák současný moravskoslezský hejtman. Diskutovali jsme s nimi o spoustě témat: jak snížit
emise, zlepšit ovzduší v našem městě, zkrátka o otázkách, které se týkají naší budoucnosti. Řada
došla i na nové investice ve městě. Jde o spoustu peněz, proto je podle mne dobré, že o tom víme
také my, mladí, a naše názory si někdo vyslechl.
Hlavní část dne, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Nejdřív důsledná kontrola, to už je v
dnešní době běžné. A pak rovnou do galerie k přímému sledování jednání. Program dne byl
zajímavý. Koronaviry a zabezpečení naší země, o tom mluvil ministr zdravotnictví, hovořilo se
také o povinných maturitách z matematiky, tak to jsme i my zvědavi, jak to nakonec bude.
Poslanci docela živě o všem diskutovali, pohybovali se sem a tam. Pozorně jsme nasávali
atmosféru sněmovny, na vlastní oči jsme viděli, jak to ve sněmovně chodí a udělali si vlastní
názor. A jsme moc rádi, že jsme tu možnost měli.
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7.5.9 Výtvarná soutěž s městskou knihovnou
Každoročně se naši žáci zúčastňují výtvarné soutěže, kterou pořádá Městská knihovna na ul.
Šrámkova. Letos bylo vyhlášeno téma "Pohádky Boženy Němcové".
Soutěž se vždy uzavírá v květnu. My jsme začali naštěstí malovat již v říjnu, přesto nás uzavření
škol a jiných institucí překvapilo, a tak plno výkresů nebylo domalováno. I přes to všechno jsme
po znovuotevření knihoven odevzdali asi 30 výkresů!
A tři žákyně dostaly také diplomy a knižní odměnu. Byly to: Markéta Motanová 8. B, Klára
Knorrová 5. A a Viktorie Zehnalová z 2. třídy. My jim moc gratulujeme a těšíme se na další rok.
A jaké bude téma? Walt Disney.

7.5.10 Vitamínový den
Také v letošním roce se uskutečnil projektový den – Vitamínový den. V rámci projektu „Ovoce
do škol“ byl připraven celý den ochutnávek ovoce, ovocných šťáv a dobrot z ovoce a zeleniny. I
žáci 2. stupně získali ochutnávkový talíř ovocných dobrot a mošty.
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7.5.11 Soustředění Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí.
Ve dnech 11. - 13. 2. 2020 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. Na tomto soustředění jsme se pobavili, ale také nacvičili náš hudební
program.

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalšími institucemi
IČ ČŠI
Datum IČ
Předmět IČ
Zjištění ANO/NE
proběhla/neproběhla
NE
------Kontrol.orgán
VSP

Provedené kontroly dalšími kontrol.orgány
Datum kontroly
Předmět kontroly
28. 5. 2020

Zjištění ANO/NE

Kontrola hospodaření se svěřeným
majetkem a poskytnutými
finančními prostředky

NE

9 Základní údaje o hospodaření v kalendářním roce 2019
9.1.1 Čerpání dotací
Čerpání dotace státního rozpočtu za rok 2019
 dotace na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353
NIV celkem
28 021 801,-- Kč
z toho: mzdové prostředky celkem
20 212 496,-- Kč
pojistné, FKSP, ostatní ONIV
7 809 305,-- Kč
z toho: učebnice, knihy, učební pomůcky
242 245,-- Kč
DVPP
24 077,-- Kč
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S prostředky na přímé náklady na vzdělávání, ÚZ 333 53 z dotace státního rozpočtu bylo
nakládáno dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotaci jsme použili na
náklady vzniklé od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 a čerpali dle § 160 odst. 1 písm. c) resp. §160 odst.
1 písm. d) školského zákona.
Provozní dotace od zřizovatele za rok 2019:
neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele
4 039 988,-- Kč
neinvestiční dotace celkem (projek“Šablony“)
289 736,-- Kč
investiční příspěvek celkem (projekt „Venkovní učebna“) 1 960 727,-- Kč
investiční příspěvek od zřizovatele
1 987,-- Kč
Rada města Havířova schválila přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 účtovaného
v roce 2019 takto:
: do fondu odměn ve výši 63 000,-- Kč
: do rezervního fondu ve výši 28 215,37 Kč
Rada města Havířova schválila přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 účtovaného
v roce 2020:
: do fondu odměn ve výši 200 000,-- Kč
: do rezervního fondu ve výši 304 250,99 Kč

9.1.2 Provedené drobné opravy
celkem
z toho zejména:
opravy PC, kopírek, tiskáren
opravy a údržba v kuchyni ŠJ
malování části školy
oprava osvětlení a el. zařízení
oprava kanalizace

341 918,14 Kč
32 tis. Kč
73 tis. Kč
165 tis. Kč
32 tis. Kč
11 tis. Kč

9.1.3 Přehled výnosů
stravné
školné ze školní družiny
pronájmy nebytových prostor
zúčtování fondů
nekryté odpisy
ostatní výnosy

2 534 691,-- Kč
265 230,-- Kč
771 029,-- Kč
5 485,-- Kč
1 751 271,-- Kč
11 269,-- Kč

Organizace v roce 2019 účtovala hlavní a doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti se účtují
především pronájmy nebytových prostor a stravné cizích strávníků.
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10 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název rozvojového programu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název mezinárodního programu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola v tomto školním roce nebyla zapojena.

11 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Další vzdělávání v rámci celoživotního
neprobíhalo
učení na škole

12 Projekty financované z cizích zdrojů
Název projektů financov. z cizích zdrojů
Projekt realizován-nerealizován
předložené ke schválení zřizovateli
Realizován
Škola pro dítě ZŠ Žákovská Havířov
II

13 Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Působnost odborové organizace

ANO

Název organizace, se kterou PO spolupracuje
Školská rada

Druh spolupráce
schvalování dokumentů, jednání o
záměrech školy

Plavecká škola

kurzy plavání pro 2. a 3. třídy
besedy pro žáky, preventivní programy

Městská policie
Městská knihovna
Centrum prevence
BESIP

knihovnické lekce
preventivní programy
výukové programy
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diagnostická vyšetření
diagnostická vyšetření
plán DVPP, nenárokové složky platu,
strategie zaměstnavatelnosti
konzultace školních aktivit, organizace
dětských radovánek, škola v přírodě,
poznávací výlety

PPP
SPC
ČMOS
SRPŠ

14 Ze života školní družiny
14.1 Výtvarná soutěž
V rámci projektové činnosti „Máme rádi zvířata“ jsme začátkem října vyhlásili výtvarnou soutěž
pro družinové děti pod názvem „Zvíře v přírodě“.
Do soutěže se zapojilo mnoho dětí a ty nej… práce z jednotlivých tříd byly oceněny diplomy a
malými odměnami:

14.2 Týden plný rekordů
Každým rokem na podzim připravujeme pro děti týden plný netradičních soutěží. Letos jsme
vymyslely disciplíny vyžadující zručnost, trpělivost, soustředění a přesnost – had z plastových
koleček, navlékání korálků, přenášení plastových víček kolíčkem na prádlo, hod na cíl a
posouvání kelímku na provázku foukáním.
V pátek 29. 11. 2019 proběhlo vyhlášení vítězů a předání cen.

37

14.3 Zdobení perníčků
Poslední listopadový pátek nám zpříjemnila babička Z. Foretové, když do družiny donesla
napečené perníčky, připravené kornoutky a sníh na zdobení. Děvčata i kluci si pak vybrali
několik tvarů perníčků a zkoušeli své cukrářské umění. Práce je moc bavila, někteří neodolali
vůni a perníčky snědli hned, mnozí si ale perníčky schovali do boxů, aby se doma pochlubili.
Ještě jednou děkujeme babičce Zuzanky za skvělou akci.

14.4 Vánoční turnaj
Začátkem prosince proběhl ve školní družině již tradiční vánoční turnaj ve společenské hře
„Člověče, nezlob se“. Výherci třídních kol postoupili do finále, kde se utkali o první místa.
Pomyslnou „zlatou medaili“ získali T. Suchý a K. Opavská, na dalších místech se umístili N.
Ptáček a A. Opavský.
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14.5 Nejkrásnější vánoční ozdoba
V listopadu jsme se zapojili do celoměstské soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Šikovné děti
tvořily s pomocí vychovatelek rozmanité ozdoby z nejrůznějších materiálů. Ty nejhezčí pak
putovaly na magistrát města Havířov.
Dne 13. 12. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, kterého se zúčastnily vybrané
družinové děti spolu s panem ředitelem. Naše škola získala diplom za různorodost kolekce a
tašku plnou věcných i sladkých odměn.

14.6 Beseda o zdraví
Dne 21. ledna 2020 jsme si do družiny pozvali paní Tydláčkovou z NsP Havířov, která si pro
děti připravila zajímavou besedu o našem těle a zdraví a na resuscitační figuríně názorně
předvedla dětem základy 1. pomoci.
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14.7 Zimní olympiáda
Poslední lednový týden byl ve sportovním duchu. Děti podle svých schopností a dovedností
postupně navštěvovaly oddělení a plnily úkoly, které jim připravily paní vychovatelky.
Na konci týdne proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín.

14.8 Karneval ŠD – 27. 2. 2020
Letošní karneval jsme pro velký počet družinových dětí uspořádali v tělocvičně školy a pro jeho
zpestření jsme si pozvali klauny z Balónkova. Zatímco klauni zabavili děti hudbou, zpěvem,
tancem a kouzly, v zadní části tělocvičny byly připraveny zajímavé soutěže o hodnotné ceny.
Skvělé odpoledne plné zábavy a nádherných masek bylo završeno rozdáním balónkových
zvířátek všem zúčastněným.
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Zpracovali: Mgr. Dana Kusinová, Mgr. Dan Stankuš , Sylvie Kuzniková, Mgr. Valentina
Srkalová
Schváleno školskou radou dne:

31. 10. 2020

Zaměstnanci seznámeni dne:

02. 11. 2020
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