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1 Základní údaje o škole a její charakteristika 

1.1 Základní údaje 
Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

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

Ředitel: Mgr. Dan Stankuš  

Zástupce statutárního 

orgánu: 

Mgr. Lubor Suder 

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, Sylvie Kuzniková  

Za pedagogické pracovníky:  

           Mgr. Dana Kusinová , Mgr. Daniela Navrátilová 

Za zřizovatele:  

           Bc. Alena Zedníková, Vojtěch Kozák  

Kapacita školy: 

 

ZŠ – 500 

ŠD - 120 

ŠJ  - 700 

Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2/86, Havířov-Město 

e-mailová adresa zs.zakovska@volny.cz 

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

 
  

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

 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. 

 Přehled o počtu tříd a žáků 
Ve školním roce 2021/2022 bylo celkem 435 žáků, z toho na I. stupni v 10 třídách 236 žáků, na II. 

stupni v 8 třídách 199 žáků.   Kromě toho 4 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 

§ 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).   

 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 

 Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků 
V souladu se statistickým výkazem navštěvovalo školní družinu 136 dětí v 5 odděleních.  

 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 Obor Forma vzdělávání Délka vzdělávání 9 r./5 r. 

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

 

3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Na škole pracuje 63 zaměstnanců, z toho 10 mužů a 53 žen. 

 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet 

MŠ 0 0 0 0 0 0 

ZŠ 42 35,7486 9 8,7500 50 44,4986 

ŠD 5 4.117 0 0 5 4,117 

ŠJ 6 6,0000 1 1,0000 7 7,0000 

Celkem 53 45,8656 10 9,7500 63 55,6156 
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3.1 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Všichni pedagogové splňovali požadovanou kvalifikaci. 

 

 

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ 

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 

na 1. stupni na 2. stupni 

přepočtený počet % přepočtený počet % 

VŠ - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 10,59 23,53 0,96 2,13 

VŠ - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 1,64 3,64 14,92 33,16 

VŠ - Speciální pedagogika 0,50 1,11 0 0 

VŠ – bakal. Spec.pedagogika 0 0 0 0 

VŠ pedagogické pro jiný typ školy 3,14 6,98 0,75 1,67 

VŠ – 

bakalářské 

nepedagogické 

DPS 0 0 0 0 

bez DPS 0 0 0 0 

s kurzem pro AP 0,50 1,11 0 0 

  

 

Středoškolské 

pedagogické 4,17 11,1 0 0 

Nepedagogické s 

DPS 

0 0 0 0 

neped.s kurzem pro 

AP 

3,39 7,53 0,8889 1,98 

Studující  0 0 0 0 

     

 

Personální zabezpečení činnosti školy – přehled fyz. počtu zam. dle zařazení 
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4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy 

4.1 Údaje o zápisu (k 30. 5. 2021) 
 

Počet zapsaných a přijatých dětí k základnímu vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní 

docházky pro školní rok 2021/2022 v ZŠ při zápisu k 31.5.2021 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 59 23 36 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk.rok 2021/2022 

19 7 12 
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Počet zapsaných a přijatých dětí, dětí s odkladem povinné škol.docházky a žáků, kteří zahájili 

základní vzdělávání ve školním roce 2021-2022 v ZŠ 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 61 22 39 

Nastoupilo do ZŠ k 1. 9.2021 1.tř. 42 17 25 

Nastoupilo do ZŠ k 1.9.2021- 0.r. 15 4 11 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk.rok 2021/2022 

19 7 12 

Počet žáků, kteří ukončili ve šk.r. 

2021/2022 zákl.vzdělání 

46 23 23 

Do přípravné třídy nastoupilo 15 dětí. 

 

4.2 Dodatečný odklad školní docházky 
Ve školním roce 2021/2022 nebyl uskutečněn žádný dodatečný odklad. 
 

5 Vzdělávání žáků a jeho výsledky  

5.1 Vzdělávací nabídka školy 

 Vzdělávací program   
Ve školním roce 2021 / 2022 se vyučovalo : 

  

v 1. -9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 

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

 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 
 

Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 11 volitelných předmětů. Ve 

školním roce 2021/2022  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 

 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 
zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 

6.1 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

V roce 2021/2022 naši školu navštěvuje celkem 48 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

v II. – IV. stupni pedagogické podpory. Čtyři z nich jsou žáci nultého ročníku, 44 žáků 

navštěvuje 1. – 9. třídu. 
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stupeň PO II. III. IV 

počet žáků 0. ročník 3   1   0 

počet žáků I. stupeň 15 10 2 

počet žáků I. stupeň 11 4 2 

celkem 29 15 4 

 

 4 žáci navštěvují přípravný ročník, 27 žáků navštěvuje I. stupeň ZŠ, 17 žáků pak II. stupeň ZŠ.  

 

 Školní speciální pedagog má v péči žáky s přiznaným podpůrným opatřením ve formě 

hodiny předmětu speciálně pedagogické péče. Toto podpůrné opatření bylo přiznáno 15 žákům 

naší školy. Žáci pracují individuálně nebo v nejvýše čtyřčlenných skupinách pod vedením paní 

učitelky Kubíkové. Důraz je kladen zejména na rozvoj oslabených funkcí a docvičování 

problematického učiva.  

Ve škole máme 6 dětí s minimálními očekávanými výstupy. 

 

 Pedagogická asistence ( k 30.6.  2022) 
Na škole působí také devět asistentů pedagoga.  

A to u 1 žáka v 0. třídě, u 2 žáků v 1. třídě, u 1 žáka, u 1 žáka ve 4. třídě, u 2 žáků (sdílený 

asistent) v 5. třídě a  u 2 žákyň 8. ročníku (sdílený asistent), u jedné (nevidomé) žákyně v VII. A 

třídě. 

Třídy, ve kterých je největší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Na I. stupni IV. B – 5 žáků, na II. stupni: VII. A 6 žáků. 

 

 Žáci s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory 
Naši školu navštěvují rovněž 9 žáků s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory (na I. stupni 

čtyři a na II. stupni pět).   

 

 Žáci s výukovými obtížemi 
Žákům školy je poskytována péče nejen reedukační, ale byly vedeny i hodiny doučování 

– pedagogické intervence („šablony“) pro žáky s výukovými obtížemi (v M a ČJ) učiteli těchto 

předmětů na I. i II. stupni.  Žáci se SVP měli také možnost tyto hodiny navštěvovat.  

Vzhledem k epidemické situaci nebyl zaveden kroužek grafomotoriky pro první ročníky. 

 

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

 

 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 37 žáků z 2. tříd a 49 žáků z 3. tříd. Výuka 

byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu.  
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 Ozdravné pobyty se ve školním roce 2021/2022 
 

V daném školním roce se žáci zúčastnili ozdravného pobytu, a to: 

třídy V. A (26 žáků) a V. B (22 žáků) v termínu 13. - 17. 6. 2022 na chatě LIPTOV v Ostravici. 

 

 

 Výjezdní pěvecká soustředění se ve školním roce 2021/2022  
 

DPS Rozmarýnek (21 žáků)  15. – 19. 11. hotel Čarták, Hutisko Solanec 

DPS Rozmarýnek (25 žáků)  29. – 31. 3. Penzion Šnace Nová Ves u Frýdlantu n. 

Ostravicí 

DPS Hlásek (45 žáků)  3. -  5. 5.  Penzion Šnace Nová Ves u Frýdlantu n. 

Ostravicí 

 

 

 

 

 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a pro výběr žáků z 1.stupeně se ve 
školním roce 2021/2022 nekonal. 

 

 Poznávací kurzy 
IX. B    21. - 24. 6. chata Dukla, Čeladná 

VII. A, B   13. - 16. 6. Dolní Bozenov u Zábřehu 

 

 

 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.  
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6.2 Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění 

 
Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku celkem 46 žáků.  

 

   

Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 

Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD Počet žáků 

Nižší střední odborné vzdělání „E“ 2 

Střední odbor. vzděl. s vyuč. listem „H“ 8 

Úplné střední odbor. vzděl. s vyuč. a mat. „L“ 4 

Úplné střední odbor. vzděl. s maturitou. „M“ 31 

Úplné střední všeobec. vzděl. s maturitou „K“ 1 

Neznámo kam § 38 0 

Jiné 0 

Celkem 46 

 

Odchod žáků na gymnázium Počet žáků 

z 5. ročníku (8-leté) 3 

z 7. a 8. ročníku 0 

 

 
¨ 

 

 

 Prospěch k 31. 8. 2021 po opravných zkouškách 
 

 
 

 

Počet 

žáků 

celkem 

s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni 

počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% 

I.st 231 159 68,83 69 29,87 3 1,3 0 0 

II.st. 197 64 32,49 131 66,5 2 1,02 0 0 

celkem ZŠ 428 223 52,10 200 46,73 5 1,17 0 0 
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 Komisionální zkoušky - Opravné zkoušky  
 

Na konci II. pololetí k 30. 6. 2022: 

 

na 1. st. neprospěli 3 žáci, z toho bylo umožněno 2 žákům vykonat opravné zkoušky podle §53 

zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Ti se k opravné zkoušce nedostavili, proto opakují 

ročník. 1 žák na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval, proto postoupil do 

vyššího ročníku bez ohledu na prospěch.  

 

opravné zkoušky z matematiky  (1žákyně z V. B- nedostavila se) 

opravné zkoušky z anglického jazyka (1 žákyně z V. B – nedostavila se) 

opravná zkouška z českého jazyka  (1 žák z III. A - nedostavil se) 

 

na 2. st. neprospělo 6 žáků, z toho bylo umožněno 4 žákům vykonat opravné zkoušky podle §53 

zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). U opravných zkoušek všichni 4 žáci uspěli. 2 žáci 

neprospěli z více předmětů. 4 žáci ukončili docházku na ZŠ bez získání základního vzdělání. 

 

opravné zkoušky z matematiky  (1 žák z VIII. A) 

opravné zkoušky z chemie   (1 žákyně z VIII. A, 1 žák z IX. A, 1 žák z IX. B) 

 

6.3 Klasifikace chování 

 1. pololetí 
 

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce 

 

P
o
če

t 
žá

k
ů

 

ce
lk

em
 

v
el

m
i 

d
o
b
ré
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o
k
o
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v
é 

n
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o
k
o
ji

v
é 

P
o
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v
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y
 a

 j
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á 

o
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n
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í 

N
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o
m
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T
U

 (
N

T
U

) 

D
ů
tk

a 
T

U
 

(D
T

U
) 

D
ů
tk

a 
Ř

Š
 

1.stupeň 231 231 0 0 94 5 0 1 

2.stupeň 201 196 4 1 66 12 10 5 

ZŠ 

Celkem 
432 427 4 1 160 17 10 6 

% 

vyjádření 

za ZŠ 

celkem 

 98,84

% 

0,93% 0,23% 37,04

% 

3,94% 2,32% 1,39% 
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 2. pololetí 
 

 

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce 
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 (
N

T
U

) 

D
ů
tk

a 
T

U
 

(D
T

U
) 

D
ů
tk

a 
Ř

Š
 

1.stupeň 231 231 0 0 89 18 4 0 

2.stupeň 197 191 5 1 83 20 12 9 

ZŠ 

Celkem 
428 422 5 1 172 38 16 9 

% 

vyjádření 

za ZŠ 

celkem 

 98,6% 1,17% 0,23% 40,18

% 

8,88% 3,74% 2,10% 

 

 

 

6.4 Výsledky vzdělávání 
 

údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání 

 

 Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrná naplněnost 

Mateřská škola 0 0 0 

Přípravná třída 1 15 10 

Školní družina 5 150 30 

I.stupeň ZŠ 10 231 23,1 

II.stupeň ZŠ 8 197 24,63 

Celkem I. a II. stupeň 18 428 23,78 

 

 

 

   

 

 

Prospěch žáků ZŠ v daném školním roce 

 Počet 

žáků  

Počet žáků - s 

vyznamenáním 

Počet žáků 

- prospěli 

Počet žáků - 

neprospěli  

Počet žáků - 

hodnoceni 

kombinovaně 

Celkový 

průměrný 

prospěch 

žáků 

1. stupeň 231 159 69 3 0 1,376 

2. stupeň 197 64 131 2 0 1,65 

Celkem 428 223 200 5 0 1,632 
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6.5 Docházka žáků 

 1. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 16373 70,573 

2. stupeň 21291 104,882 

CELKEM ZŠ 37664 87,185 

 

neomluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 100 0,433 

2.stupeň 73 0,363 

CELKEM ZŠ 173 0,400 

 

 

 

  

 

 2. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 17226 74,250 

2. stupeň 20642 104,253 

CELKEM ZŠ 37868 88,477 

 

neomluvené hodiny 

 

7 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

 

 

Cíle školního vzdělávacího programu jsme průběžně plnili formou prezenční výuky, dále 

prostřednictvím exkurzí, projektů, soutěží, besed. Vzdělávací obsahy a očekávané výstupy 

stanovené pro jednotlivé ročníky či jednotlivá vzdělávací období byly zvládnuty. Výluka 

prezenční výuky z minulých dvou let má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků 

a zvýšení vzdělanostních nerovností. Proto jsme přivítali možnost zapojit se do Národního plánu 

doučování a pomoci zmírnit negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků. Tento projekt 

probíhal ve školním roce 2021/2022 na naší škole v osmi skupinách, kde bylo doučováno 82 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 0 0 

2.stupeň 16 0,081 

CELKEM ZŠ 16 0.086 
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žáků, využili jsme také možnost doučování z Šablon III, kde bylo doučováno dalších 94 žáků. 

Pedagogové se do tohoto projektu zapojili velmi ochotně. Žákům jsme v průběhu školního roku 

předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet jejich schopnosti a dovedností a přitom jsme na 

ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli slušní, zodpovědní a tolerantní lidé a byli po 

všech stránkách dobře připraveni pro další etapu svého života. Usilujeme o to, aby naše škola 

byla místem pro mnoho podnětných setkání a příjemných zážitků. Pro žáky jsme také letos měli 

připraveno mnoho zajímavých exkurzí, přednášek, projektů a jiných programů, soutěží, výletů, 

plavecký výcvik nebo zajímavé setkání na mezinárodní úrovni – účast slovenských pedagogů, 

žáků i zastupitelů obce Klokočov. Žáci a učitelé se zapojili svým krásným hudebním 

vystoupením na našem jarním koncertě školy. Zaměřili jsme se na rozvíjení komunikativní a 

sociální kompetence – spolupráce s MŠ, Stacionářem a NsP v Havířově. Ročníkové učitelky se 

pravidelně scházely a schází při tvorbě plánů práce na jednotlivé měsíce. Tvoří společně i 

týdenní plány. Velká část jejich práce spočívá v hledání shody na cíleném využívání pozitivních 

zkušeností z on-line výuky a zároveň využívání zkušeností ve vzájemné kolegiální podpoře při 

odstraňování slabých míst. 

 

Ve  školním roce 2021/2022 jsme se zaměřili především na: 

  podporu realizace kurikulární reformy (ŠVP, činnostní učení, experiment), 

  podporu vzdělávání žáků se SVP 

  podporu rozvoje čtenářské, matematické a finanční gramotnosti,  

  podporu rozvoje společenskovědního a přírodovědného vzdělávání (exkurze, výukové 

programy U6 – Vítkovice, soutěže), 

 Podporu komunikační a sociální kompetence (projekt 72 hodin – spolupráce se 

stacionářem, NsP Havířov, ekologické zaměření) 

  podporu odpovědného přístupu k ochraně svého i cizího zdraví (ochrana člověka za    

mimořádných situací, problematika soc. patologických jevů, rozvoj tělesné zdatnosti, 

Školní mléko, Ovoce do škol),  

 podporu znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy  

 podporu profesní orientace žáka (volba povolání) 

 podporu ICT vzdělávání – byla zavedena elektronická třídní kniha a žákovská knížka, 

zlepšena elektronická komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči. 

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při 

zvládnutí náročných úkolů. Uznání si zaslouží rovněž provozní zaměstnanci školy a pracovníci 

školní jídelny, kteří si velmi dobře poradili s výkonem svých pracovních povinností při 

dodržování zpřísněných hygienických podmínek. 

Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky pokračující velké 

podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky. 

8 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 
zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 

 

8.1 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, 
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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.  

 

 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 

 

 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.  

 

 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 
 

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). 

8.2 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

V roce 2021/2022 naši školu navštěvuje celkem 48 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

v II. – IV. stupni pedagogické podpory. Čtyři z nich jsou žáci nultého ročníku, 44 žáků 

navštěvuje 1. – 9. třídu. 

  

stupeň PO II. III. IV 

počet žáků 0. ročník 3   1   0 

počet žáků I. stupeň 15 10 2 

počet žáků I. stupeň 11 4 2 

celkem 29 15 4 

 

 4 žáci navštěvují přípravný ročník, 27 žáků navštěvuje I. stupeň ZŠ, 17 žáků pak II. stupeň ZŠ.  

 

 Školní speciální pedagog má v péči žáky s přiznaným podpůrným opatřením ve formě 

hodiny předmětu speciálně pedagogické péče. Toto podpůrné patření bylo přiznáno 15 žákům 

naší školy. Žáci pracují individuálně nebo v nejvýše čtyřčlenných skupinách pod vedením paní 

učitelky Kubíkové. Důraz je kladen zejména na rozvoj oslabených funkcí a docvičování 

problematického učiva.  
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Ve škole máme 6 dětí s minimálními očekávanými výstupy. 

 

 Pedagogická asistence (k 30. 6.  2022) 
Na škole působí také devět asistentů pedagoga.  

A to u 1 žáka v 0. třídě, u 2 žáků v 1.. třídě, u 1 žáka, u 1 žáka ve 4. třídě, u 2 žáků (sdílený 

asistent) v 5. třídě a  u 2 žákyň 8. ročníku (sdílený asistent), u jedné (nevidomé) žákyně v VII. A 

třídě. 

Třídy, ve kterých je největší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Na I. stupni IV. B – 5 žáků, na II. stupni: VII. A - 6 žáků. 

 

 Žáci s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory 
Naši školu navštěvují rovněž 9 žáků s přiznaným I. stupněm pedagogické podpory (na I. stupni 

čtyři a na II. stupni pět).   

 

 Žáci s výukovými obtížemi 
Žákům školy je poskytována péče nejen reedukační, ale byly vedeny i hodiny doučování 

– pedagogické intervence („šablony“) pro žáky s výukovými obtížemi (v M a ČJ) učiteli těchto 

předmětů na I. i II. stupni.  Žáci se SVP měli také možnost tyto hodiny navštěvovat.  

Vzhledem k epidemické situaci nebyl zaveden kroužek grafomotoriky pro první ročníky. 

 

 Poskytování jazykové přípravy 
Žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy V souvislosti s invazí vojsk Ruské 

federace na Ukrajinu k nám do školy nastoupilo postupně v dubnu a v květnu 9 žáků ukrajinské 

národnosti. Z tohoto počtu byl  zařazeni: 1 žákyně do 1. ročníku, 1 žákyně do2. ročníku, 1 

žákyně do 3. ročníku, 1 žák do 4. ročníku, 1 žákyně do 5. ročníku, 2 žáci do 6. ročníku, 1 žák do 

7. ročníku a 1 žákyně do 9. ročníku. Byla jim poskytnuta jazyková příprava prostřednictvím 

pedagogických asistentů a dobrovolníků z řad učitelů přímo ve vyučovacích hodinách. Také byli 

vybaveni vhodnými a pro nás dostupnými ukrajinsko-českými jazykovými pomůckami. 

 

8.3 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. 

  

I v letošním školním roce fungoval školním parlament, ve kterém byli vždy dva zástupci za 

každou třídu. Parlament měl vždy jednou měsíčně schůzku, pokud to čas dovolil či vyžadovala 

nějaká akce. Členové parlamentu se aktivně podíleli na pořádání akcí naší školy a některé akce 

byly pouze v jejich režii: Den plný her, vánoční městečko, Fotokniha. Členové parlamentu 

fungovali především jako prostředníci pro komunikaci s jednotlivými třídními učiteli. Měli na 

starosti předávání důležitých informací ohledně nadcházejících akcí a fungovali také jako 

koordinátoři třídy během projektových dní. Všichni členové si plnili své povinnosti. 
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 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 

o snižování počtu neprospívajících žáků 

 Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou 

 Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů 

 Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním 

o znevýhodněním 

 Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy 

 Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost 

 Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických 

o poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu 

 Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči 

 Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 

 

 Hodnocení školní preventivní strategie 
 

Zaměřili jsme se: 

 na poskytování informací o problematice prevence sociálně patologických jevů – 

 pedagogům, rodičům, žákům 

 na budování pozitivních vztahů a dobrého klimatu ve třídách 

 na systematickou realizaci preventivních programů 

 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) 

 besedy s městskou policií Havířov, preventivní programy realizované Centrem 
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8.4 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 I. pololetí byly řešeny tyto výchovné problémy: velmi častá absence žáků ve vyučování a 

její omlouvání, neomluvená absence, špatná příprava na vyučování, zhoršený prospěch, 

nevhodné chování ke spolužákům i učitelům, náznaky šikany na 1. stupni v 5. ročníku, užívání 

návykových látek na 2. stupni (žvýkací nikotinové sáčky), vandalismus (tekování, počmáraný 

spojovací tunel), nedovolené užívání mobilních telefonů (včetně nahrávání a odesílání videí na 

sociální sítě). 

OSPOD byl kontaktován kvůli neomluvené absenci žáka 7. ročníku a kvůli podezření na 

skryté záškoláctví a neomluvené absenci žáka 6. ročníku. O neomluvené absenci žákyně v 5. 

ročníku OSPOD opakovaně kontaktovala třídní učitelka ve spolupráci se zástupkyní 1. stupně.  

  Uskutečnilo se 12 pohovorů se žáky i s jejich zákonnými zástupci. Některá jednání 

probíhala za přítomnosti ŘŠ a jeho zástupce.  Z každého jednání je pořízen zápis – jsou 

stanovena doporučení.  

 

Neomluvená absence za I. pololetí:   celkem 173 hod. 

 

5. ročník 100 hod. - 1 žákyně 

6. ročník: 25 hod. - 1 žák 

7. ročník: 48 hod. - 1 žák      

 

 

Ve II. pololetí byly řešeny tyto výchovné problémy: řádné omlouvání absence žáka ze 

strany zákonného zástupce, neomluvená absence, špatná pracovní morálka žáků, zhoršený 

prospěch, používání mobilního telefonu ve vyučování, kouření ve vyučování, nevhodné chování 

mezi spolužáky, vulgární vyjadřování. 

OSPOD byl kontaktován přes systém SVI kvůli užívání návykových látek žáky 8. a 9. 

ročníku. Žákyně 8. ročníku upozornila třídní učitelku na nepřiměřené tresty ze strany matky, 

podnět byl předán k šetření na OSPOD. OSPOD si vyžádal zprávy na několik žáků. 

  Uskutečnilo se 26 pohovorů se žáky i s jejich zákonnými zástupci. Některá jednání 

probíhala za přítomnosti ŘŠ nebo jeho zástupce.  Z každého jednání je pořízen zápis a jsou 

stanovena doporučení.  

 

Neomluvená absence za II. pololetí:   celkem  16 hod. 

 

7. ročník: 6 hod.  - 1 žák 

8. ročník: 10 hod. - 3 žáci (2+4+4) 

 

Výchovná poradkyně spolupracuje se školním speciálním pedagogem a metodikem 

prevence. Také spolupracuje s PPP, SPC Karviná, PČR a OSPOD v Havířově. V letošním 

školním roce se setkání školských poradenských pracovišť nekonalo. 

 



19 

 

8.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 
nepedagogických pracovníků 

      
Datum Název akce Pořadatel Účastníci 

15.9. 

Vyhodnocení ohroženosti škol a 
školských zařízení v MS kraji 2021 MS kraj Suder 

30.-31.8.  Školení EVVO  Juřicová, Stankuš 

23.9.   Dotační seminář MúH Stankuš 

16.9.,23.9.  Kurz Basic Handball  Fliegová, Anlaufová 

25.-26.10.   Obtížné situace a konflikty ve školách ZŘETEL Navrátilová 

9.11.   Hry v cizích jazycích NIVDV Navrátilová Daniela 

9.12.  
Školní metodik prevence na škole  Navrátilová 

23.2..   

Inkluzivní vzdělávání žáků 
s narušenou komunikační 
schopností 

KVIC Ostrava 
Němčíková, 
Karaffová 

28.2.   
Kompetence kariérního poradce MSPAKT Srkalová Valentina 

24.3.   

Občanská výchova s Robertem 
Čapkem 

TAKTIK Hrabalová Monika 

11.4.   

Aktivizující výuka aneb příručka 
líného učitele 

HELLO Navrátilová Daniela 

17.4.   
Jak vést obtížný rozhovor KVIC Ostrava Vávrová, Fliegová 

21.4.  
Psychologické metody MSPAKT Srkalová Valentina 

25.4.   

Kybernetická bezpečnost a 
prevence 

NPI Bakaláři 
Smolka Vladimír 

26.4.   Chemické látky a směsi (CHLAS)  NPI Ostrava Smolka Vladimír 

17.5.  Hudební výchova v 1.roč. 
Taktik 

Kusinová 

19.5.  Hodnocení ukrajinských dětí ve školách 
 

Kusinová 

Květen 
2022   Kurz 1. pomoci 4x 

 HELLO 
Juřicová, Šlachtová 

23.5.  Práce AP v praxi 
 

Ševčíková 

6.6.  
Vedení individuálního rozhovoru v 
poradenství 

KVIC Ostrava 
Srkalová Valentina 

23.2..   

Inkluzivní vzdělávání žáků 
s narušenou komunikační 
schopností 

KVIC Ostrava 
Němčíková, 
Karaffová 
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Také nepedagogičtí pracovníci navštívili školení a odborné semináře, které se týkají jejich 

profesí.  

 BOZP 

 Genis Expres- KDF 

 Školní stravování – financování a právní předpisy 

 Jak na účetní uzávěrky ve školní jídelně 

 Hygienické minimum 

 

 

     

9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1 Školní a mimoškolní akce 

Datum                            Název akce Místo konání Vyučující Třída 

08.09. Robot Ozbot, Malý antropolog Svět techniky Ostrava U6 

Kubíková, 

Anlaufová,Jursov

á V.A,B 

20.09. 

Bezpečně do cíle - dopravní 

výchova DH Místní, Havířov 

Slívová,Vávrová, 

Lipowská,Krsek I.A,B 

27.09. Podzimní výlet Albrechtice 

Wytrzensová, 

Vávrová III.A, I.B 

06.10. Exkurze  

Kotulova dřevěnka, 

Havířov 

Wytrzensová, 

Vávrová, 

Karaffová, 

Němčíková 

III.A, I.B, 

II.A,B 

14.10. Divadelní představení Dášeňka Divadlo loutek Ostrava 

Kubíková, 

Anlaufová, 

Wichrová, 

Trefilová V.A,B, IV.A,B 

15.10. Projekt 72 hodin Stacionář Havířov 

Trefilová 

,Wichrová V.A,B 

18.10. Volba povolání - beseda na IPS Havířov - Úřad práce Srkalová IX.A 

20.10. Volba povolání - beseda na IPS Havířov - Úřad práce Srkalová IX.B. 

26.10. 

Přírodovědné dopoledne 

GYMKOM 

Gymnázium Komenského, 

Havířov Juřicová 

9. ročník 3-

členné družstvo 

27.10. Kladení věnců, DPS Rozmarýnek 

Památník Životické 

tragédie Ptaková 

DPS 

Rozmarýnek,6. 

-9.roč 

10.11. Bruslení Zimní stadion havířov 

Vávrová, 

Němčíková, 

Slívová I.B, II.B, I.A 

12.11. 

Návštěva muzikálu Jesus Christ 

superstar DJM Ostrava 

Hrabalová, 

Savko 

výběr žáků 8.-

9. ročníku 

15.-19.11. 

Soustředění pěv. sboru 

Rozmarýnek Beskydy Hutisko-Solanec 

Ptaková, 

Navrátilová, 

DPS, žáci 6.-9. 

ročníku 
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Smolka, 

Šlachtová 

19.11. Výukové moduly DOV DOV Ostrava 

Srkalová, 

Kudrová 

40 žáků 8. 

ročníku 

09.12. Návštěva DPS Havířov, ul. Mozartova Ptaková 

DPS 

Rozmarýnek,6. 

-9.roč 

06.01. Přírodovědná soutěž GYMKOM 

Gymnázium Komenského, 

Havířov Juřicová 9. ročník 3 žáci 

15.02. 

OKAP, příprava na povolání-

prezentace el.oboru třídy VI.A,B Suder VI.A,B 

01.03. Zpívání legionářům Havířov, MúH Ptaková 

DPS 

Rozmarýnek,6. 

-9.roč 

18.03. Návštěva stacionáře Stacionář Havířov 

Trefilová, 

Kusinová IV.A 

29.-31.3. Pěvecké soustředění DPS Čarťák, Velké Karlovice 

Ptaková, 

Navrátilová, 

Tesařová 

DPS 

Rozmarýnek,6. 

-9.roč 

11.04. 

Div. představení West Side 

Story, DNM Ostrava Ostrava Hrabalová 9. roč. výběr 

22.04. Den Země Havířov, Nám republiky 

Wytrzensová, 

Wichrová, 

Slívová, 

Němčíková, 

Karaffová, 

Anlaufová 1.st. 

22.04. Den Země Havířov, Nám republiky 

Navrátilová, 

Potáčová, 

Smolka 

výběr žáků 8. 

roč 

29.04. Kladení věnců, DPS Rozmarýnek Havířov Ptaková 

DPS 

Rozmarýnek,6. 

-9.roč 

3.-5.5. Pěvecké soustředění DPS Čeladná 

Kusinová, 

Wichrová, 

Ptaková DPS Hlásek 

9.-13.5. Poznávací kurz VIII.A Horní Bečva, hotel Cherry 

Šlachtová, 

Srkalová, Savko VIII.A,B 

12.05. 

Vzdělávací exkurze Osvětim-

Krakow   
  

  

24.05. 

Branka přátelství, projektová 

spolupráce s MŠ Švabinského, 

IX. B Havířov, MŠ Švabinského Hrabalová IX.B 

02.06. Školní koncert KDLJHavířov 

Kusinová, 

Wichrová,Ptakov

á, Navrátilová 

DPS 

Ptáčata,Hlásek,

Rozmarýnek 

06.06. Ukázka dravých ptáků hřiště při ZŠ Žákovská TU 1. a 2. st 

08.06. 

Exkurze VENDAVO,(projekt 

MSPAKT) Ostrava Srkalová 8. a 9. roč. 

09.06. 

České tajemno, beseda se 

spisovatelem A. Vašíčkem ZŠ Žákovská Hrabalová 9. roč 

9.-10.6. Školní výlet  Malá Morávka, Karlov Savko, Suder VI.B 
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       Čarodějnické rejdění                                               Den Země 

 

         
 

 

 

13.-16.6. Poznávací kurz VII.A,B Dolní Bozéňov u Zábřehu  

Ptaková, Smolka, 

Savko, 

Dvořáková   VII.A,B 

13.-17-6.  Ozdravný pobyt V.A,B  Čeladná 

Anlaufová, 

Kubíková, 

Nováková, 

Němčíková   V.A,B 

13.06. Exkurze Semag Havířov IV.A  Havířov 

Trefilová, 

Struśová IV.A 

14.06. 
Školní poznávací zájezd  

Dinopark Orlová 

Trefilová, 

Wichrová IV.A,B 

16.06. 
Školní poznávací zájezd  

Frenštát pod Radhoštěm 

Slív., Vávr., 

Flieg., Wytr. 
I.A,B, III.A,B 

22.06. 

Školní poznávací zájezd I.B, 

III.A 
Mosty u Jablunkova 

Wytrzensová, 

Vávrová, 

Szamaránszká II.A,B 

21.-24.6. Poznávací kurz IX.,B,  Čeladná, chata Dukla   

Hrabalová, 

Navrátilová IX.B 

24.06. 

Exkurze Heimstaden (projekt 

MSPAKT) Ostrava Srkalová VIII.A,B 

27.-29.6. 
 Školní výlet  Palkovické hůrky 

Kudrová, 

Trefilová VI.A 
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        Projekt 72 hodin 

 

                                                                          

Bruslení      Týden zdraví 
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9.2 Přehled soutěží  

 

Datum                            Název akce Místo konání Umístění 

Stupeň 

soutěže Třída 

13.10. 2. ročník branného závodu hřiště Slavie 8. OK VIII,A,B 

12.11. HLŠ florbal mladších žáků hala Slavie, Havířov 5. MK 6.-7. roč. 

06.01. 
Přírodovědná soutěž 
GYMKOM, 9. ročník Gym. Komenského 3. MK 9. roč. 

25.02. Konverzační soutěž v AJ Havířov 2. T. Mrózková OK 7.,9. roč 

04.03. Chemická olympiáda hala Slavie, Havířov 20/22 OK 9. roč. 

15.03. Laťka mládeže Havířov 

2.,3.Klein, 
Moravec MK 6.-9. 

23.03. vybíjená děvčat Havířov 6. MK 6. - 7. roč 

25.03. 
OVOV odznak všestrannosti 
olympijských vítězů Ha,hřiště Slavie 

Žwaková 
S.1,Worek 
J.1.,Jelínek J. 
2., Moravec 3., 
Dr 3.m OK 6.-7.roč 

30.03. vybíjená děvčat hala Slavie, Havířov 4. MK 8. - 9. roč. 

20.04. 3. ročník branného závodu Ha,hřiště Slavie 5. OK 8. roč 

26.04. Basketbal pro radost Havířov 3. MK 4.-5. 

02.05. POKOS Wolfram, branný závod hřiště Slavie 7. OK VIII,A,B 

27.05. 
OVOV odznak všestrannosti 
olympijských vítězů Havířov 

1. Žwaková S., 
8. Worek, 
Jelínek KK 6. a 9. roč 

31.05. Tough rugby Havířov mlžci 6., stžci 4. MK 6.-7.,8.-9. 

07.06. Atletický 4boj 
Havířov, hřiště ZŠ 
M.Kudeříkové 

mlžci4.,mlžky 
3.,stžci 4.,stžky 
2. MK 6. - 9. roč 

08.06. Sálová kopaná-turnaj 

Havířov, sport.hala 
Žákovská 5.místo 

 

7. - 9.roč 

      

 
 

6. - 7. 
roč 

Žwaková Sofie VI.A,  
Worek Jiří VI.B 

sportovec roku 
2021/22 
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9.3 Školní kroužky   
 

Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí 

stolní tenis 2 16 

keramika I,II 1 33 

Sborový zpěv I. 1 50 

Sborový zpěv II. 1 35 

Basketbal 1 12 

 

 

 

9.4 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: Vystoupení slovenských přátel na Jarním koncertě školy. 
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„Branka přátelství“ – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od školního 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. Monika Hrabalová 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalšími institucemi 

IČ ČŠI 

proběhla/neproběhla 

Datum IČ Předmět IČ Zjištění ANO/NE 

ANO 

InspisData 

celoročně Šetření a průzkumy v oblasti 

vzdělávání 

Ne 

    

 

Provedené kontroly dalšími kontrol. orgány 

Kontrol.orgán Datum kontroly Předmět kontroly Zjištění ANO/NE 

 VSK 17. 12. Kontrola hospodaření se 

svěřeným majetkem a 

poskytnutými finančními 

prostředky 

Ne 

 

11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Název rozvojového programu  Název mezinárodního programu 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

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

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Další vzdělávání v rámci celoživotního 

učení na škole  

neprobíhalo 

Průběžná DVPP celoročně 

 

13 Projekty financované z cizích zdrojů 
 

 

Název projektů financov. z cizích zdrojů 

předložené ke schválení zřizovateli 

Projekt realizován-nerealizován 

Škola pro dítě ZŠ Žákovská Havířov  

 

Ukončeno 31. 8. 2022 

 

MAP III. realizován 

OKAP realizován 

 

14 Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Působnost odborové organizace ANO 

 

Název organizace, se kterou PO spolupracuje  Druh spolupráce  

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 

ČMOS plán DVPP, nenárokové složky platu, 

strategie zaměstnavatelnosti 

SRPŠ konzultace školních aktivit, organizace 

dětských radovánek,škola v přírodě, 

poznávací výlety 

OSPOD 

 

 

 

  



28 

 

15 Ze života školní družiny 
 

               Lezecká stěna                                               Nakresli zvíře  

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Týden plný rekordů 

 

                                       
  

         Zdobení vánočních perníčků                      Ekobrašny – městská soutěž 
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Ukázka orientálních tanců 

 

       
 

Velikonoční soutěž – duben                   Karneval ve školní družině 

 

         
  

 

  

Zimní olympiáda 
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Zpracovali: Mgr. Dana Kusinová, Mgr. Dan Stankuš , Mgr. Valentina Srkalová, Mgr. Daniela 

Hanušová, Mgr. Věra Kubíková 

 

Schváleno školskou radou dne:  24. 10. 2022 

 

Zaměstnanci seznámeni dne:  3. 11. 2022  
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