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A. Základní údaje o škole 

Název školy:    Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace 

Adresa školy:               Zelená 42/1406, Ostrava, 702 00 

Právní forma:   od 1.1.2002 příspěvková organizace 

IČO:     70933987 

Identifikátor zařízení:  600 145 131 

Zřizovatel školy:   Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz  

     právní forma: obec, IČO: 00 845 451 

     Adresa: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

Ředitel školy:    PaedDr. Aleš Koutný, Tarnavova 8, Ostrava - Zábřeh, 700 30  

Organizační jednotky:   1. Základní škola  

     IZO: 102 508 143 

     cílová kapacita: 705 žáků      

     Adresa: Zelená 42, Ostrava, 702 00 

     2. Školní družina 

     IZO: 130 000 931 

     cílová kapacita: 210 žáků 

     Vedoucí vychovatelka: Hana Smočková 

     3. Školní jídelna 

     IZO: 102 956 570 

cílová kapacita: 600 jídel 

     Vedoucí: Renata Krupičková 

Zařazení do školského rejstříku: Posledním rozhodnutím č.j. 2088/2006-21 ze dne 6.2. 2006. 

Školská rada: Pracuje na základě zřizovací listiny MOb MOaP od 1.9.1996 jako rada školy. Na základě 

zákona č. 561/2004 Sb. byla její činnost upravena zřizovací listinou školské rady od 1.1. 2006. V současné 

době má 6 členů. 

Odborné učebny: Tělocvična, školní dílny, školní kuchyňka, skleník s odbornou pracovnou, školní hřiště a 

sportovní areál, učebna F- současně kmenovou třídou, učebna Ch, Př - integrovaná, učebna Vv, jazyková 

učebna, učebna Hv, učebna informatiky, žákovská knihovna – multimediální učebna s interaktivní tabulí, v 

budově ŠD jsou čtyři učebny a malá tělocvična.  

Všechny odborné i kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, jazyková učebna má počítačově 

řízený sluchátkový okruh a 18 počítačů, počítačová učebna disponuje 30 PC All-In-One. V roce 2018 byla 

provedena rekonstrukce interiéru skleníku a zcela obnoveno vybavení školních dílen. Tímto byl dokončen 

poslední krok obnovy vnitřních prostor a modernizace vybavení školy. V roce 2019 proběhlo kompletní 

zasíťování školy pevným připojením LAN a pokrytím všech prostor WIFI signálem. Došlo také k zajištění 

bezbariérovosti vstupu do školy a dvou školních podlaží. 
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Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 

30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 

23 23 504 510 21,91 22,17 15,85 15,93 

                     

Počty tříd k 30.6.2019:              1. stupeň  - 14 tříd        2. stupeň  -  9 tříd 

 

B. Údaje o vzdělávacím programu: 

 
Obor vzdělávání 

79-01-C/01     Základní škola                   Denní forma vzdělávání               délka vzdělávání: 9 r. 

 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program „Zelená budoucnosti“ 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 

 

Učební plán žáka 1. stupně  

 

 Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 

Český jazyk 8 9 10 7 7 

Cizí jazyk AJ 0 0 3 3 3 

Prvouka 2 3 2 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Přírodověda 0 0 0 1 2 

Matematika 5 5 5 5 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

Informatika 0 0 0 0 1 

Celkem hodin 20 22 25 25 26 

 

Učební plán žáka 2. stupně 

 

Předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Český jazyk 5 5 5 5 

Cizí jazyk AJ 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk RJ/NJ 0 2 2 2 

Matematika 5 5 5 5 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví 0 1 0 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 
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Chemie 0 0 2 2 

Fyzika 1 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 

Zeměpis 2 1 2 1 

Dějepis 2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

ICT 1 0 1 0 

Člověk a svět práce 1 1 1 1  

Volitelné předměty 0 0 0 2 

Celkem hodin 28 30 32 32 

 

Nepovinné předměty  - Anglický jazyk (1. a 2. třídy), Jazykový seminář (4. třída), Jazyk a logika  (5. třída) 

 

Volitelné předměty 

 

Předmět Ročník 

Technika a domácnost 9. 

Finanční gramotnost 9. 

Svět přírody 9. 

 

Komentář: Koncepčními prioritami školy je výuka matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. 

Vzhledem ke změně struktury 2. stupně po odchodu dětí z 5. tříd na víceletá gymnázia byly zavedeny 

volitelné předměty s důrazem na praxi - Technika a domácnost a Finanční gramotnost.  Jako druhý cizí 

jazyk je nabízen ruský jazyk a německý jazyk od 7. třídy. Zavedení povinného druhého cizího jazyka bylo 

nezbytné časově dotovat na úkor například konverzace v anglickém jazyce, což vedlo k oslabení výuky 

angličtiny. Aby tato ztráta byla alespoň částečně sanována, bude zavedena výuka Anglického jazyka jako 

povinného předmětu již od 1. třídy. 

 

C. Personální zabezpečení školy 

 rok 2018 rok 2019 

1.   Průměrný přepočtený počet ped. pracovníků - škola 35,95 36,49 

2.   Průměrný přepočtený počet ped. pracovníků - ŠD 4,56 4,99 

3.   Průměrný přepočtený počet správních zaměstnanců - ZŠ 9,10 9,11 

4.   Průměrný přepočtený počet správních zaměstnanců - ŠJ  6,83 6,92 

  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - celkem 56,44 57,51 

 

Komentář: Nárůst počtu pedagogických pracovníků byl způsoben nově přijatými asistenty pedagoga. 

Vzhledem k záměrům inkluze bude toto číslo nadále stoupat. 
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Odborná a pedagogická způsobilost: 

 

Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů 

 na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 13,82 0,18 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 2,22 15,41 

Speciální pedagogika - - 

Vysokošk. pedagogické pro jiný typ školy - - 

Vysokoškolské 

nepedagogické 

DPS - - 

bez DPS - - 

Středoškolské pedagogické - - 

nepedagogické - - 

Celkem 16,04 15,59 

 

Komentář:  Úvazek učitelů 2. stupně byl na 1. stupni tvořen vesměs výukou cizích jazyků a předmětů 

výchovného zaměření a přírodovědy.  

 

D. Údaje o přijímacím řízení 

 

 Zápis do prvních tříd 

 

 2017/2018 (1.9.2017) 2018/2019 (1.9.2018) 

Nastoupilo 1.9. 69 71 

Povolen odklad 12 18 

 

Výsledky přijímacích řízení ve školním roce 2018/2019 

 

    9. ročník 37 žáků 

    Obory s maturitou Obory bez maturity Gymnázium 

9.A  13 7 0 

9.B  11 6 0 

Celkem: 24 13 0 

    8. ročník 2 žáci  

    Obory bez maturity 

  8.A 0 

  8.B 2 

  Celkem: 2  

  

    7.ročník  1 žák 

    Gymnázium 

  7.C 1 

  Celkem: 1  
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5. ročník 9 žáků 

    Gymnázium 

  5.A 5 

  5.B 4 

  Celkem: 9  

   

E. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

  Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl 

Ročník 
31.8. 

2018 

31.8. 

2019 

31.8. 

2018 

31.8. 

2019 

31.8. 

2018 

31.8. 

2019 

31.8. 

2018 

31.8. 

2019 

        1. 64 69 61 64 3 5 0 0 

2. 55 61 48 60 6 1 1 0 

3. 69 51 52 40 17 11 0 0 

4. 54 68 21 36 33 32 0 0 

5. 58 56 29 27 27 29 2 0 

1. stupeň 300 305 211 227 86 78 3 0 

6. 64 53 15 11 47 40 2 2 

7. 52 60 6 21 43 34 3 5 

8. 43 49 9 12 30 37 4 0 

9. 46 37 6 5 40 31 0 1 

2. stupeň 205 199 36 49 160 142 9 8 

Celkem 505 504 247 276 246 220 12 8 

%     49 54 49 43 3 2 

 

Komentář:  Po několika letech zhoršování prospěchu nastalo letos statistické zlepšení, které se projevilo 

v průměrné známce za celou školu. Důvodem je zlepšení klasifikace na 1. stupni, které se ovšem na 2. stupni 

ve výkonu zatím neprojevuje. Zajímavým a opravdu překvapivým rysem letošního roku je mizivý zájem o 

studium na čtyřletých gymnáziích. Zatím nelze usuzovat, zda jde pouze o náhodný výkyv, nebo jde o trend. 

Pravdou ovšem zůstává, že úroveň znalostí na 2. stupni základní školy má zjevně sestupnou tendenci. 

Nepřímým efektem pak je ale růst zájmu žáků o technické profese, což lze hodnotit pozitivně. 

Důvody poklesu úrovně vzdělanosti: 

1. Vznik víceletých gymnázií 

 Zatímco úroveň 1. stupně se udržuje stále ještě na vysoké úrovni, odchod 10% 

nejtalentovanějších žáků má multiplikační a záporný synergický efekt na celé kolektivy tříd, 

kterým chybějí lídři, vzory, konkurence, inspirace. 

2. Inkluzívní vzdělávání 

 Pokud oslabené třídy po odchodu talentů integrují žáky ze speciálních škol, je pokles 

výkonnosti zcela logický. 

3. Zavedení druhého cizího jazyka 

 Zavedení povinného druhého cizího jazyka znamenalo odebrání celkem 6 hodin z dotací 

jiných předmětů a tím jejich oslabení. Dopad se zřetelně projevil zejména v angličtině a 

Školní rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Průměr školy 1,61 1,64 1,71 1,83 1,63 
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češtině a u žáků s poruchami učení. Přitom stačilo druhému cizímu jazyku učit děti, které 

mají k němu předpoklady a zájem o něj, formou volitelného předmětu. 

4. Kvalita přípravy pedagogických pracovníků 

 Stárnutí metodicky silné učitelské generace se projevuji na všech stupních školství. 

Chybějící metodikové znamenají nedostatečnou úroveň didaktiky, a tak v podstatě mladým 

učitelům už nikdo neřekne, jak vlastně učit a naučit. Kurzy dalšího vzdělávání tuto situaci 

mohou sanovat jen minimálně, pro malou časovou dotaci a ne vždy valnou úroveň. 

5. Změna sociálně demografické struktury Ostravy 

 Tak jako celý region, i Ostrava trpí odchodem mozků do Prahy a do zahraničí. Pokud je 

tento trend v řádu tisíců, projeví se znatelně v kvalitě populace a složení tříd. Dochází tak 

k postupné „ghetizaci“ Ostravy. 

6. Krize rodiny 

 Krize rodiny částečně souvisí s předešlým bodem, ale její kořeny jsou daleko hlubší. Takřka 

polovina dětí se rodí v neúplných rodinách, jejichž nestabilita se logicky promítá i do 

školních výsledků žáků. Někde chybějí peníze, někde čas, někde vůle s dětmi doma 

pracovat a rozvíjet nejen jejich dovednosti, znalosti, kompetence, ale i pravidla hygieny a 

chování. Často chybí i obecné schopnosti pomoci dětem s výukou a domácími úkoly. 

7. Vznik exkluzívních škol 

 Na zhoršující se situaci ve státním školství reagují rodiče přihlašováním dětí na školy, které 

jsou před negativními vlivy alespoň zčásti uchráněny. Vzniká tak exkluzívní školství proti 

inkluzívnímu již od prvních tříd. 

8. Nekoncepčnost státní vzdělávací politiky 

 Státní politice vzdělanosti chybějí dlouhodobé plány a cíle, které jsou nezbytné, protože 

změny ve školském systému se projevují společensky třeba až za 20 let. Dnešní nedostatek 

technických pracovníků je výsledkem jednostranné podpory humanitních oborů, která 

začala již v 90. letech minulého století. Soustavný boj proti „biflování“ vedl zejména 

k poklesu základních znalostí, které vytvářejí základní informační síť v mozku. Těžko je pak 

budovat logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. 

Východiska ze situace: 

1. Podpora ohrožených žáků 

 Po dobu dvou let se podařilo zajistit prostředky na odpolední doučování žáků. Kontinuálně 

bude zajišťována pomůcková základna pro podporu inkluzívního vzdělávání. Alespoň 

v segmentu neprospívajících žáků došlo ke zlepšení situace. 

2. Podpora učitelů 

 Škola podpoří další vzdělávání formou metodologických kurzů. Pro pomoc učitelům bude 

zajištěn potřebný počet kvalitních asistentů pedagoga a dostatek kvalitní didaktické techniky 

a pomůcek. 

3. Systémové změny 

 V letošním roce začneme pracovat na vnitřních standardech klíčových předmětů nejen mezi 

třídami, ale i mezi ročníky a stupni, aby došlo k rozumnému sjednocení potřebných znalostí 

a klasifikace. Poprvé taky byly letos testovány 1. třídy z českého jazyka a matematiky, aby 

byl vzdělávací standard a ročníkový výstup zajištěn již od prvopočátků. V novém školním 

roce také zavedeme možnost dělení matematiky v 5. ročníku, abychom podpořili výuku 

logických úloh. 
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Snížený stupeň z chování 

 Školní rok 2017/2018 

2012/2013 

Školní rok 2018/2019 

Stupeň z chování Počet Procento Počet Procento 

2. 1 0,2 1 0,2 

3. 1 0,2 0 0 

 

Komentář:  Počet zhoršených stupňů z chování je na škole dlouhodobě stabilní, což se dá vysvětlit 

konzistentním dodržováním školního řádu a pravidel chování již od nejnižších tříd.  

 

Celkový počet neomluvených hodin 

 

Školní rok 2017/2018 - 207 hodin Školní rok 2018/2019 - 209 hodin 

Počet žáků Průměr na žáka Počet žáků Průměr na žáka 

505 0,41 504 0,41 

 

Komentář: Neomluvená absence vykazuje v posledních letech stabilní stav, který bývá ovlivněn  

pouze jednotlivci. 

 

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Principem strategie prevence nežádoucích sociálně patologických jevů u žáků byla výchova ke zdravému 

životnímu stylu. V tomto školním roce byly součástí programu prevence tyto body: 

 

V 1. – 5. ročníku výchova ke zdravému životnímu stylu/ZŽS/ (navozování příznivého 

psychosociálního klimatu ve třídě, osvojování a upevňování základních 

návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z 

oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami, základy etické a 

právní výchovy, zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických 

poruch učení nebo i jiných postižení…)  

 V 6. ročníku    téma Rovnost a nerovnost (xenofobie, intolerance) 

 V 7. ročníku    téma Morálka a právo (vandalismus, záškoláctví) 

 V 8. ročníku    téma Člověk a dospívání (rizika sexuálního chování) 

       téma Zdravý způsob života (životospráva) 

téma Náhražky smyslu života (drogy, virtuální drogy, drogová legislativa, 

patologické hráčství) 

V 9. ročníku   téma Občanská společnost 

téma Občan v právních vztazích (rasismus, xenofobie, kriminalita, delikvence, 

vandalismus, záškoláctví) 

 

V souvislosti se zpracováním témat prevence sociálně patologických jevů do výuky byla využívána metoda 

aktivního sociálního učení, díky které probíhala výuka v příznivém skupinovém klimatu, v němž žáci 

zacházeli se svými problémy tak, že se tyto problémy stávaly materiálem pro vlastní učení. 
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Východiskem a cílem v oblasti školní prevence v školním roce 2018 - 2019 bylo zvýšení odolnosti žáků 

vůči rizikovému chování, pokud se negativní jevy objeví, tak cílevědomě působit k snížení jejich 

výskytu tj. posílit osobní zodpovědnost za kvalitu svého života, podpora sebevědomí, což bylo dle zpětné 

evaluace splněno.  

 

V školním roce 2018 - 2019 proběhla na škole další část certifikovaného dlouhodobého preventivního 

programu CPP Renarkon „Buď O.K.“, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu cílové skupiny, dále 

snižování atraktivity drog u dětí, případně oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování 

klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů, dále žákům tento program nabídl zajímavé okruhy 

aktuálních témat, například tolerance a akceptace menšin, kyberšikana, sexuální výchova nebo vliv médií. 

 

Žáci školy se zúčastnili besed Policie ČR, které byly zaměřeny na prevenci spojenou s užíváním nelegálních 

látek a kyberšikany. Na příběhy ze života mladistvých a nezletilých a jejich zkušenosti s nelegálními látkami 

navazovaly testové otázky, na které žáci odpovídali a diskutovali o nich. Na prevenci se aktivně podílela i 

Městská policie Ostrava.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy dbají o rozvoj žáků, podporují jejich sebevědomí, schopnost 

vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů atd. Učitelé občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví, chemie, přírodopisu, prvouky a tělesné výchovy využívají témat v osnovách 

těchto předmětů a seznamují žáky s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence 

závislostí a sociálně patologických jevů. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na formování 

postojů žáků.   

 

K realizaci preventivního programu přispívají i následující opatření:  

 

 V oblasti primární prevence ve škole funguje na školním webu sekce Školní poradenské pracoviště, 

kde si žáci mohou domoci informací z oblastí sociálně patologických jevů, dále je ve škole 

aktualizovaná nástěnka k problematice. Žáci dále mohou po domluvě nebo v rámci konzultačních 

hodin anonymně hovořit o problémech se školním metodikem prevence nebo z důvodu větší 

anonymity komunikovat e-mailem, či použít Skype nebo skrz schránku důvěry. Žáci mohou také 

získat základní informace o nízko-prahových zařízeních, krizových centrech, detoxech, krizových 

tel. linkách v oblasti Ostravska. 

 Pedagogický dozor nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním v prostorách 

školy a v době obědů v jídelně.   

 Výchovná poradkyně a metodik primární prevence má své konzultační hodiny.   

 Jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy v třídních kolektivech tak, aby byla zajištěna včasná 

diagnostika a intervence při vzniku šikany. V případě potřeby spolupracují s výchovnou poradkyní a 

metodikem prevence.  

 Velký důraz je kladen na sledování záškoláctví (i krátkodobé absence). V těchto případech za 

spolupráce rodičů důsledně řešíme tuto problematiku.  

 Prevence sociálně patologických jevů je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení ustanovení 

školního řádu týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v objektu školy, je toto 

klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozovány patřičné sankce.  

 Veškeré dostupné materiály a odbornou literaturu z oblasti prevence mají možnost si pedagogové 

vypůjčit u metodika primární prevence.  

 Zaměstnanci školy využívají „Krizový plán školy“ v případě akutního řešení rizikového chování 

žáků. 

 

 

 

 

 

https://zszelena42.cz/index.php/skola/poradenstvi
https://drive.google.com/drive/folders/0B5WbL3tOEuY4Y0J1eDBHbE9OTlU
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název Účastníci Umístění 

Aplikace multisenzor prostředí ve třídě 17 zdarma 

Komunikace s rodiči 10 3 000 Kč 

Konference učitelů 1. stupně  2 zdarma 

Riziko chování dětí a mládeže 1 1 390 Kč 

Konference učitelů Aj 1 445 Kč 

Konference učitelů Rj 1 445 Kč 

Spisová služba a archív 1 1 400 Kč 

Christmas in Britain 4 zdarma 

Integrovaní žáci s PAS na 1. stupni ZŠ 3 2 100 Kč 

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané žáky 1 750 Kč 

Celost. seminář vychovatelek ŠD 1 1 000 Kč 

Kyberšikana  12 zdarma 

Prožitkové aktivity jako podpora učení 12 zdarma 

Nadaný žák v ZŠ 15 zdarma 

Anglický jazyk pro začátečníky 8 71 200,- 

Anglický jazyk s rodilým mluvčím 2 19 980,- 

Celkem 91 101 710,- 

 

Komentář: V maximální míře jsou využívána školení, která jsou jako součást EU projektů zdarma. 

Vzhledem k aktuálním požadavkům jsou plánovitě posílena školení se zaměřením na podporu inkluzívního 

vzdělávání. Z projektu Šablony byly hrazeny jazykové kurzy pro zlepšení kompetencí v anglickém jazyce. 

V rámci projektu Erasmus+ se zúčastnilo 5 pedagogů metodických kurzů v zahraničí. 

 

H. Údaje o aktivitách školy 

 

Zájmové útvary 

 

Celkem:  3 kroužky pro 58 žáků.  

 

Kroužek Skupin Žáků 

Keramika - Arteterapie 2 16 

Jazykové hry 1 15 

Toulavé boty 1 27 

 

Komentář: Ke kroužkům pořádaným přímo školou je třeba připočítat i aktivity dalších organizací 

působících při škole, které nabídku mimoškolních aktivit výrazně rozšiřují – Veselá věda, sportovní oddíly a 

kroužky (basketbal , badminton) a aktivity školní družiny. Důležitou posilou pak je vznik pobočky základní 

umělecké školy, která nabízí širokou škálu výtvarných a hudebních aktivit zejména pro žáky 1. stupně. 

Škola se aktivně zapojila i do projektu MŠMT Hodina pohybu navíc, který má u dětí i rodičů kladný ohlas. 

Z projektu Šablony jsou realizovány 2 kroužky deskových her a čtenářský klub. 
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SOUTĚŽE 

 

Název Účastníci Umístění 

Přírodovědný Klokan 3 23. (878) 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 3 62.(221) 

Chemická olympiáda – šk. kolo 4  

Chemická  olympiáda – okresní kolo  1 13. 

Biologická olympiáda – školní kolo 13  

Biologická olympiáda – okresní kolo 2 17., 24. (36) 

Halová kopaná chlapci III  2.  

Okresní přebor v šachu  2. místo 

Krajský přebor v šachu  7. místo 

Ostravský koník  3. místo 

Obvodní kolo florbal chlapci IV  3.  

Obvodní kolo florbal chlapci III  3. 

Vánoční basketbalový turnaj 6.-9.tř.  1. 

Vánoční basketbalový turnaj 4.-5.tř.  4. 

Obvodní kolo florbal dívky III  4. 

Obvodní kolo florbal dívky IV  1. 

Okresní finále florbal chlapci II  9. 

Okresní finále házená chlapci IV  1. 

Obvodní kolo basketbal chlapci IV  2. 

Okresní finále basketbal chlapci IV  1. 

Mc Donald’s Cup chlapci, dívky II  2. 

Okresní kolo atletický trojboj chlapci, dívky II  2. 

Minikopaná O pohár Moravské Ostravy a Přívozu 7.-9.tř.  2. 

T-Mobile olympijský běh 103 žáků  

Anglický desetiboj 3 2. 

 

Přehled akcí školy ve školním roce 2018/2019. 

 

Měsíc Místo konání Program 

ZÁŘÍ 

Divadlo loutek Kocourek Modroočko 

DOV - Svět techniky Tvoříme ostravskou DNA 

DOV - Svět techniky Tajemství šifer 

DOV - Svět techniky Kouzlo zrcadlení 

Knihovna Barvy Země 

Knihovna Báje a pověsti 

Knihovna Třeťák Filip 

Knihovna Bajka, pověst, báje 

OS Rozchodník Barevný podzim 

Policie ČR Projekt 

ZOO Ze života zvířat 

ZŠ Zelená Projekt OU - Člověk a svět práce 

ŘÍJEN 

ČČK 1. pomoc pro život 

Dům s pečovatelskou službou  Stolní hry se seniory 

Knihovna Čtení za perlu 

Knihovna Chci si číst 



11 

 

Knihovna Moderní pohádky 

Knihovna Ostrava!!! 

Knihovna Co je to bajka? 

OS Rozchodník Kde jsem doma 

OS Rozchodník Táhneme za jeden provaz  

Plato Franta, tužka a Mančuška 

ZOO Zvířata naší přírody 

ZŠ Zelená Sběr kaštanů 

ZŠ Zelená Špačkoš 

ZŠ Zelená Přírodovědný klokan 

ZŠ Zelená Prvorepublikový týden - Fotbalové utkání 

ZŠ Zelená Prvorepublikový týden - biograf 

ZŠ Zelená Prvorepublikový týden - kavárna 

ZŠ Zelená Prvorepublikový týden – o nejoriginálnější klobouk 

ZŠ Zelená Prvorepublikový týden - kvízy 

ZŠ Zelená Vznik ČSR - projekt 

ZŠ Zelená Halloweenské odpoledne 

ZŠ Zelená - ŠD Drakiáda 

ZŠ Zelená - ŠD Halloween párty s lampionovým průvodem 

ZŠ Zelená - ŠD 100 let vzniku republiky - projekt 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

LISTOPAD 

Divadlo loutek Tajný deník Adriana Molea 

Divadlo loutek Středa nám chutná 

DKMO Pojďte, pane, budeme si hrát 

DKMO Sněhová královna 

Dům s pečovatelskou službou  Stolní hry se seniory 

Knihovna Barevné čtení 

Knihovna Ovoce a zelenina 

Knihovna Detektivní kancelář 

Knihovna Fantastické děti Roalda Dahla 

OS Rozchodník Na statku 

OZO Ozíci a Sládkobor 

Policie ČR Beseda 

Renarkon Buď OK 

ÚP - IPS Volba povolání - 9. třídy 

ZŠ Frýdek Místek Projekt OU - Člověk a svět práce 

ZŠ Gen. Píky Turnaj - halová kopaná 

ZŠ Zelená Halloween 

ZŠ Zelená Hledáme nejlepšího mladého chemika 

ZŠ Zelená Olympiáda z ČJ - školní  kolo 

ZŠ Zelená Tematická exkurze - Vídeň 

ZŠ Zelená Večer deskových her 

ZŠ Zelená - ŠD Veselý Halloween a průvod světýlek 

ZŠ Zelená - ŠD Divadlo Entetýky 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

PROSINEC 

DOV - Svět techniky Robot Ozobot 

DOV - Svět techniky Kostky vrženy 

Dům s pečovatelskou službou  Vánoční posezení se seniory, vánoční dárky 

Knihovna Vánoce v cizích zemích 
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Knihovna Advent a vánoční svátky 

OS Rozchodník Indiáni 

Renarkon Buď OK 

Sportovní hala Várenská Vánoční basketbalový turnaj - 6. - 9. třídy 

SŠ Na Jízdárně Technické vědy v přírodních oborech  

ZŠ Gen. Píky Florbal -obvodní kolo 

ZŠ Gen. Píky Vánoční basketbalový turnaj - 4. 5. třídy 

ZŠ pro sluchově postižené Šachový turnaj - okresní přebor 

ZŠ Zelená Vánoční kino 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

ZŠ Zelená Zpívání u stromečku 

LEDEN 

DDM Orlová Krajský přebor v šachu 

Divadlo Jiřího Myrona All that Jazz, Rock, Blues 

DOV - Svět techniky Zvuk dřeva 

DOV - Svět techniky Proč v otázkách a odpovědích 

Gymnázium O. Havlové Matematická olympiáda - okresní kolo 

Knihovna Rošťáci 

Knihovna Divný strach brach 

Knihovna Udatný český národ 

OA Karasova Prezentace SŠ pro 9. třídy 

OS Rozchodník Čarovná zima 

OS Rozchodník Putování za chlebem 

OZO Ozíci a Sládkobor 

Policie ČR Kyberšikana 

Policie ČR Projekt 

Policie ČR Drogová prevence 

Renarkon Buď OK 

Renarkon Buď OK 

SOU Zengrova Prezentace SŠ pro 9. třídy 

SVČ Ostrčilova Olympiáda z ČJ - okresní  kolo 

Vyšší odborná škola sociální Odhalení sochy - vystoupení žákyně ZŠ Zelená 

Zdravá 5 Projekt 

ZŠ Gen. Píky Florbalový turnaj dívky 

ZŠ Mitušova Dějepisná olympiáda - okresní kolo 

ZŠ Zelená OZP 2. stupeň + LVK Jeseníky - 19.1. - 1.2.2019 

ZŠ Zelená OZP 2. stupeň + LVK Jeseníky - 19.1. - 1.2.2019 

ZŠ Zelená Chemická olympiáda - školní kolo 

ZŠ Zelená - ŠD Divadlo Smíšek 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

ÚNOR 

Divadlo loutek Já, loutka a stín 

Divadlo loutek O hubaté Báře 

DKMO Pověsti české 

Dům s pečovatelskou službou  Stolní hry se seniory 

Knihovna Lev a myška 

Knihovna Naučná literatura 

Knihovna Rošťáci 

MP Education Čas proměn - dívky 7. třídy 

OS Rozchodník Táhneme za jeden provaz II 

Policie ČR Beseda 
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Policie ČR Šikana - pracovní listy 

Policie ČR Beseda 

Policie ČR Beseda 

Renarkon Buď OK - Kyberšikana 

Renarkon Buď OK - Poruchy příjmu potravy, Menšiny 

SH Dubina Florbal 4. a 5. tříd 

Sportovní hala Polanka Házená - 8. - 9. třídy 

Zdravá 5 Projekt 

Zdravá 5 Projekt 

ZŠ Zelená Praktické činosti - chemická olympiáda 

ZŠ Zelená Kyberšikana - beseda pro rodiče 

ZŠ Zelená Den Sv. Valentýna 

ZŠ Zelená Florbalový turnaj  

ZŠ Zelená Maskot Bovýsek - Ovoce do škol 

ZŠ Zelená Florbalový turnaj - 2. stupeň 

ZŠ Zelená Soutěž o nejhezčího plyšáka 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

ZŠ Zelená - ŠD Karneval 

BŘEZEN 

Divadlo loutek Plasťáci útočí 

DKMO Pyšná princezna 

DOV - Svět techniky Proč v otázkách a odpovědích 

Dům s pečovatelskou službou  Posezení se seniory - deskové hry 

Hasík Preventivní program pro 2. třídy 

Hasík Preventivní program pro 6. třídy 

Knihovna Týden prvňáčků 

Knihovna Knižní hádanky 

Knihovna Udatný český národ 

Knihovna Divný strach brach 

Knihovna Astrid Lindgrenová 

Knihovna Kdo je hrdina? 

OS Rozchodník Bylinkování 

OZO Exkurze 

Policie ČR Beseda 

Policie ČR Beseda 

Renarkon Buď OK - 3. blok 

Renarkon Buď OK - 3. blok 

Renarkon Buď OK - 3. blok 

Zdravá 5 Projekt 

ZŠ Gen. Píky Basketbal - turnaj, 9. třídy 

ZŠ Volgogradská Basketbal - turnaj, 8. a 9. třídy 

ZŠ Zelená Recitační soutěž - 1. stupeň 

ZŠ Zelená Čajovna k MDŽ 

ZŠ Zelená Školní kolo biologické Olympiády 

ZŠ Zelená Den sv. Patrika - kvízy, soutěže 

ZŠ Zelená Návštěva dětí z MŠ Na Jízdárně 

ZŠ Zelená Soutěž s Rychlými šípy 

ZŠ Zelená Matematický klokan 6. - 9. třídy 

ZŠ Zelená - ŠD Slavík 

ZŠ Zelená - ŠD Kvíz 
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ZŠ Zelená - ŠD Divadlo Ententýky 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

DUBEN 

Divadlo loutek Já, loutka a stín 

Divadlo loutek Ronja, dcera loupežníka 

DKMO Ostravský koník - šachový turnaj 

Hasík Preventivní program pro 2. a 6. třídy 

Knihovna Velikonoce 

Knihovna O strachu 

Knihovna Kamil umí číst 

Knihovna Chci si číst 

Středisko přírodovědců Poruba Okresní kolo biologické olympiády 

ZŠ Zelená Den účesů 

ZŠ Zelená Pythagoriáda - školní kolo, 5. - 8. tříy 

ZŠ Zelená Febiofest - Mia a bílý lev 

ZŠ Zelená Souboj čtenářů - soutěž, 6. třídy 

ZŠ Zelená Velikonoční setkání s fotbalisty Baníku 

ZŠ Zelená Pečení koláčků 

ZŠ Zelená Projekt Holubice 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

KVĚTEN 

ČČK Soutěž ZŠ 

DKMO Jedeme na Safari 

DKMO Jedeme na Safari 

DOV - Svět techniky Stavíme město 

Dům s pečovatelskou službou  Posezení se seniory - deskové hry 

Dům s pečovatelskou službou  Stolní hry se seniory 

Fotbalový stadion Petřkovice McDonalds cup 

Knihovna Tajemství v zahradě 

Knihovna Vzdělávací pořad 

Knihovna Udatný český národ 

Knihovna Čtení za perlu 

Knihovna Nejsem zlobidlo 

OS Rozchodník U vody 

ZŠ Zelená Exkurze ZOO 

ZŠ Gajdošova Anglický desetiboj 

ZŠ Porubská Atletický trojboj 

ZŠ Zelená Besídka ke Dni matek 

ZŠ Zelená Exkurze Praha 

ZŠ Zelená Závěrečné vyřazení žáků 9. tříd 

ZŠ Zelená Pythagoriáda - okresní kolo, 5. třídy 

ZŠ Zelená Kyberšikana 

ZŠ Zelená Truhlíková soutěž 

ZŠ Zelená Dětský den dle třídních aktivit 

ZŠ Zelená - ŠD Vybíjená pro 1. - 4. třídy 

ZŠ Zelená - ŠD Světový den her 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty 

ZŠ Zelená - ŠD Dětský den   

ČERVEN Ateliér NDM Jdeme do divadla 
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DOV - Svět techniky Zločin pod lupou 

DOV - Svět techniky Animace z Ostravy 

Dům s pečovatelskou službou  Vystoupení žáků 4.C 

Knihovna Malovaný svět 

Knihovna První čtení 

Knihovna Překvapení 

Knihovna+B231:B234 Barvy Země 

MŠ a jesle Gen. Janka Vystoupení žáků 4.C 

MŠ Hornická Vystoupení žáků 4.C 

MŠ Ludgeřovice Vystoupení žáků 4.C 

OS Rozchodník Báječné léto 

OS Rozchodník Táhneme za jeden provaz II 

OS Rozchodník Smyslů plný les 

Plato Jako Copperfield 

Plato Světlo ve tmě 

Policie ČR Beseda 

SPŠ stavební Stavařský viceboj 

SVČ Ostrčilova Almanach žákovské poezie 

ZŠ Ostrčilova Turnaj v minikopané, 7-9 třídy 

ZŠ Zelená Škola v přírodě - Horní Bečva 

ZŠ Zelená Dentální hygiena 

ZŠ Zelená Exkurze Olomouc 

ZŠ Zelená Exkurze Štramberk 

ZŠ Zelená Exkurze OZO 

ZŠ Zelená Badatelský svět, sad Boženy Němcové 

ZŠ Zelená Exkurze ZOO 

ZŠ Zelená Projekt - přírodní vědy v tachnických oborech 

ZŠ Zelená Exkurze - kozí farma Havířov 

ZŠ Zelená Exkurze - Javořičské jeskyně Bouzov 

ZŠ Zelená Program Sloni - ZOO 

ZŠ Zelená Olympijský běh T - mobile 

ZŠ Zelená Školní bazárek 

ZŠ Zelená Exkurze - laser game 

ZŠ Zelená Pony ranč Vrablovec 

ZŠ Zelená Exkurze ZOO 

ZŠ Zelená Hudba ve zvířeti 

ZŠ Zelená - ŠD Hurá prázdniny - zábavné odpoledne 

ZŠ Zelená - ŠD Toulavé boty - pátek až neděle 

 

Poznámka: Za rok se třídy zúčastnily 248 akcí, které byly obsahově velmi bohaté a pokrývaly velmi široké 

spektrum základního i rozšiřujícího učiva ŠVP, rozvíjely žákovské kompetence, motivovaly a inspirovaly 

žáky v jejich další profesní kariéře. Určitým problémem je ale nerovnoměrné rozložení akcí mezi třídami. 

 

 

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

V období školního roku 2018/19 neproběhly na škole kontroly České školní inspekce. 
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J. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu v roce 2018 

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2018 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku  

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2018 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 
2018 

Předepsaná 
výše vratky 
dotace a  

  Neinvestiční dotace celkem 28 024 808,00 1 722,00 28 023 086,00 28 020 446,00 2 640,00 

  v tom:           

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 27 956 268,00 0,00 27 956 268,00 27 956 268,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 20 055 715,00   20 055 715,00 20 055 715,00 0,00 

           b) OON zaměstnanců 90 000,00   90 000,00 90 000,00 0,00 

           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 7 810 553,00   7 810 553,00 7 810 553,00 0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018 - II. etapa 

42 140,00 1 722,00 40 418,00 40 418,00 0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018 - III. etapa 

26 400,00   26 400,00 23 760,00 2 640,00 

 

Vysvětlivky: 

1     
NIV - neinvestiční výdaje celkem 

2     
FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 

3     
OON - ostatní osobní náklady  - dohody 

4 
   ONIV – ostatní neinvestiční výdaje (pomůcky, cestovné, další vzdělávání ...) 

 

Komentář: V roce 2018 činila dotace 28 024 808 Kč. Oproti předešlému roku tak došlo k nárůstu 

prostředků o 3.193.860 Kč, z toho na zvýšení platů připadlo 2.840.312 Kč, což je jistě pozitivní zpráva. 

Je však třeba zmínit, že v předešlých letech došlo k silnému podfinancování regionálního školství. 

Vratky jsou doúčtováním záloh dotace na dopravu na plavání. 

 

 

  Rok 2017 Rok 2018 % 

1.    Průměrný plat pedagogických zaměstnanců - učitelé 32 158 Kč 36 989 Kč 115,0 

2.    Průměrný plat pedagogických zaměstnanců - vychovatelé 25 645 Kč 29 102 Kč 113,5 

3.    Průměrný plat správních zaměstnanců - škola 17 016 Kč 17 975 Kč 105,3 

4.    Průměrný plat zaměstnanců ŠJ 17 661 Kč 19 077 Kč 108,0 

       Průměrný plat celkem 26 755 Kč 29 537 Kč 110,4 

  Rok 2017 Rok 2018 % 

Průměrný počet žáků na 1 učitele 15,85 15,93 100,5 

Průměrná výše mzdových prostředků na 1 žáka (stát. rozpočet) 34 595 Kč 39 793 Kč 115,4 
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Údaje o finančním vypořádání příspěvku zřizovatele a doplňkové činnosti 

 

 
Náklady 2018 (Kč) 

  

 
 

  

  
Z hlavní činnosti a 

příspěvku 

Z doplňkové 

činnosti 
Celkem 

Materiál 2 326 342,88 280 414,17 2 606 

757,05 Energie 1 294 351,54 195 717,43 1 490 

068,97 Opravy 292 450,80 26 732,01 319 182,81 

Cestovné 265,00 0 265,00 

Služby 1 823 122,24 26 322,34 1 849 

444,58 Mzdy 537 671,00 234 574,00 772 245,00 

Zák. soc. náklady 44 005,00 81 309,00 125 314,00 

Ostatní soc. 

náklady 
512,00 949,00 1 461,00 

Škody 2 200,00 0 2 200,00 

Odpisy 683 923,30 0 683 923,30 

Náklady dr. 

majetku 
456 215,16 28,38,75 456 215,16 

Ost. náklady 12 540,83 2838,75 15 379,58 

Celkem 7 473 599,75 848 856,70 8 322 

456,45 
 

 
  

 

Výnosy 2018 (Kč) 

  

  

    

  
Z hlavní činnosti a 

příspěvku 

Z doplňkové 

činnosti 
Celkem 

Služby - tržby 400,00 0 400,00 

Nájmy - tržby 0 307 130,00 307 130,00 

Zboží - tržby 0 1 100,00 1 100,00 

Jiné výnosy (ŠJ, 

ŠD) 
2 001 949,78 552 914,00 2 554 

863,78 Čerpání fondů 8 380,00 0 8 380,00 

Ostatní (odpisy) 527 293,60 0 527 293,60 

Dotace, granty 5 029 262,72 0 5 029 

262,72 Celkem 7 567 286,10 861 144,00 8 428 

430,10 Rozdíl 93 686,35 12 287,30 105 973,65 

 

Komentář: Hospodaření organizace je stabilní bez výrazných výkyvů. Vyváženě financuje služby, energie a 

opravy. Výrazným posílením rozpočtu je velmi slušná úroveň vedlejší hospodářské činnosti, zajišťující 

organizaci dlouhodobě kladný hospodářský výsledek, který po schválení je plně investován do dalšího 

rozvoje školy. V roce 2018 došlo k výraznému růstu platů zaměstnanců, které se tradičně pohybují nad 

krajským průměrem díky naplněnosti tříd.  

     Škola maximálně využívá možnost bezplatných kurzů dalšího vzdělávání pro rozvoj lidských zdrojů, 

které jsou financovány ze zdrojů EU a pořádány partnerskými organizacemi a statutárním městem Ostrava. 

V současnosti byl ukončen dlouhodobý proces modernizace výukových prostor a všechny odborné i 

kmenové učebny jsou rekonstruovány a vybaveny tak, aby poskytovaly žákům komfort pro všechny druhy 
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vzdělávacích aktivit. Průběžně je ovšem třeba vybavení obnovovat, a to nejen nábytek, ale i počítačové 

vybavení. 

     Škola se svou doplňkovou činností výrazně podílí na výnosech organizace. Příjmy z pronájmu, prodeje 

zboží a stravného pro cizí strávníky činily za minulý rok celkem 861 144,- Kč. Všechny prostředky jsou 

samozřejmě reinvestovány zpět do dalšího rozvoje školy 

 

Tvorba fondů k 31. 12. 2018 (v Kč) 
 

 2017 (Kč) 2018 (Kč) 

Fond odměn  241 945,00 263 565,00 

 Fond rezervní 541 957,18 576 536,95 

Fond investiční 493 519,67 488 932,97 

Fond FKSP 457 699,09 561 976,09 

 

K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

      

V roce 2018 jsme byli opět úspěšní žadatelé programu Erasmus+ a projekt Green For Everyone získal grant 

18 075 Eur na 7 zahraničních mobilit, ze kterých se již realizovalo 6 pobytů.  

 

L. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávacích aktivit 

   

     Jako člen sítě fakultních škol byla škola zapojena do vedení pedagogických praxí a odborně poradenské 

činnosti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Z důvodu neshody ve formě kompenzací byla smlouva o 

další spolupráci dočasně přerušena. Nicméně škola nadále zajišťuje stáže povinných praxí a náslechů DVPP 

jiných vysokých škol. V současnosti spolupracujeme s Katedrou psychologie Univerzity Palackého na 

projektu budování pozitivního klimatu třídy Druhý krok. 

     Výrazným přínosem je partnerská spolupráce školy se Světem techniky ve Vítkovicích, na které se 

podílíme nejen jako účastníci programů, ale zároveň jako pilotní pracoviště a hodnotitelé. Pravidelná je i 

spolupráce s okolními středními školami zejména na propagaci technického vzdělávání. 

     V roce 2018 začal na škole fungovat Školní žákovský parlament, který si dal za úkol podnítit žáky k 

aktivitám v oblasti sportu, umění, kultury, ekologie a historie. Proto pro ně zorganizoval následující akce: 

Prvorepublikový týden, Halloween, Den správních zaměstnanců, charitativní sbírka Krabice od bot (dárky 

pro potřebné), slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášské utkání v dívčí kopané, Kakaové 

doupě, Den ošklivých vánočních svetrů, vánoční kino, vánoční nadílka a stromeček pro FC Baník Ostrava, 

soutěž o nejoriginálnější krmítko pro ptáky, Den památky obětí holocaustu, Den sv. Valentýna, soutěž 

Miss/Mister Plyšák, florbalový turnaj pro 1. a 2. stupeň, čajovna k MDŽ, soutěž s Rychlými šípy, Den 

kosmonautiky, Týden s 2. sv. válkou, Velikonoční nadílka pro Baník Ostrava, Den matek, Soutěž o 

nejkrásnější truhlík, Charitativní školní bazárek, Výtvarná soutěž „Vodní svět“. Žáci byli motivováni i 

diplomy a hodnotnými cenami, což přispívá k popularitě Parlamentu. 

 

M. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

 

Škola v roce 2018 spravovala 7 mimorozpočtových dotací a grantů v celkové výši 2 390 638 Kč. Granty 

byly zaměřeny na využití mimoškolních aktivit, modernizaci výukových prostředků, jazykových 

kompetencí, zlepšení výsledku vzdělávání a zdravotního stavu dětí.   
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N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

     

     Spolupráce s odbory je bezproblémová a konstruktivní. Místní organizace se podílí na aktivitách školy 

v souladu s kolektivní smlouvou a svými pravomocemi. Škola vychází vstříc uvolňováním zaměstnanců na 

školení a akce související s činnosti odborů, sestavuje rozpočet FKSP na základě požadavků odborů a 

spolupodílí se i na akcích organizovaných ČMOS - sportovní turnaje, akce pro důchodce. Výhled do 

budoucna je v této oblasti opět mírně optimistický vzhledem ke zvýšení přídělu do fondu na 2% z mezd a 

dojde tak pravděpodobně k rozšíření akcí, které byly pro soudržnost a komunikaci kolektivu velmi důležité.  

Přesto se škola snaží s odborovou organizací zajistit minimálně jednu kulturní či sportovní akci společnou 

pro všechny zaměstnance. Letos to byla dvoudenní sportovní akce na Hotelu Excelsior. 

     Nejvýznamnějším dlouhodobým partnerem školy je občanské sdružení Zelená, které v letošním roce 

oslavilo 19. výročí a navazuje na úspěšnou tradici rodičovských sdružení. Zástupci tříd se scházejí 

pravidelně každý měsíc a přispívají ke komunikačně pozitivnímu klimatu školy.  

     Největším partnerem v oblasti vzdělávání je Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava -

Mariánské Hory, která má na škole zřízenu pobočku a nabízí tak pestrou škálu mimoškolních aktivit 

v hudební a výtvarné oblasti.  

       Z dalších partnerů, se kterými škola spolupracovala v průběhu roku, bych zmínil Český červený kříž, 

Saleziány Dona Bosca a Městskou policii Ostrava.  

Zdroj a název Kč 

Statutární město Ostrava   

Projekt otevřená hřiště – transfer ÚMOb MOaP 93 575 Kč 

Zájmové kroužky a volnočasové aktivity 80 000 Kč 

Ozdravné pobyty pro děti 753 060 Kč 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz   

U hraní se pobavíme, na monitor nehledíme 14 000 Kč 

Výtvarná technika 100x jinak 18 000 Kč 

MŠMT   

OPVK 56 – Šablony I – Zelená pro každého 969 283 Kč 

EU   

Erasmus+ Green For Everyone 462 720 Kč 

Celkem v Kč 2 390 638 Kč 
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Akce školy 

 

  
SK Slezská vs. Slovan Ostrava 1922. A taková krásná byla První republika 1918. 

  
Soutěž o nejoriginálnější klobouk. Halloween 2018. 

  
                 A možná přijde i Mikuláš. Ježíšek ale přišel určitě.               

  
Svět techniky, to nás baví. A baví nás i umění. 
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I Milan Baroš fandí Zelené. Šťastný a veselý rok 2019. 

  
Ve zdravém těle, zdravý duch. Tak schválně, kteří jsou naši? 

  
Tady OZO. Nerušit. Právě zachraňujeme svět. Náš nový spolužák. 
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Koncepce školy 

Dlouhodobá koncepce školy na období let 2017-2022 s kontrolním bodem v roce 2020 

 

1. Stabilita pedagogického sboru, jeho maximální odbornost a další profesní růst. 

 zajištění kvalitních pracovních a motivujících platových podmínek  

 podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 dodržení vyvážené věkové struktury s průměrným věkem 45 let 

 vedle standardních kritérií bude kladen důraz na znalost cizích jazyků a speciální pedagogiku 

 zajištění možnosti zahraničních studijních pobytů  

 

2. Kvalitní pracovní podmínky pro žáky i pracovníky. 

 spolupráce s obcí pro zajištění finančního zajištění rozvoje školy 

 efektivní využívání FKSP a společných aktivit zaměstnanců 

 podpora aktivit vedoucích k estetizaci školy 

 stálá péče o vybavenost tříd i kabinetů 

 permanentní zajištění modernizace pomůcek a ICT vybavení 

 pořádání ozdravných pobytů pro žáky 

 

3. Zajištění naplněnosti školy. 

 vytváření "dobrého jména" školy kvalitou práce a klientsky vlídným prostředím komunikace 

 účast na společenských akcích 

 posilování pocitu sounáležitosti žáků ke škole 

 koncepční orientace na „univerzalitu“ školy, pokrývající co nejširší spektrum společenských potřeb   

 spolupráce se školkami v okolí 

 provozně i ekonomicky se jako ideální stav jeví počet 23 tříd při průměrné zaplněnosti 25 žáků 

 

4. Vytvoření tvůrčí a demokratické atmosféry mezi pracovníky, žáky i rodiči. 

 podporou dalšího rozvoje spolupráce s občanským sdružením Zelená 

 vytvářením "dobrého jména" školy kvalitou práce a klientsky vlídným prostředím otevřené komunikace 

 průhledností jednání 

 přijímáním tvůrčí kritiky 

 podporou tvořivosti 

 spoluprací s Radou školy 

 

5. Zajistit zvláštní péči zdravotně postiženým žákům.   

 individuálním přístupem k žákovi i problému 

 vybavením potřebnými prostředky 

 vybudování kabinetu speciální pedagogiky 

 zlepšením bezbariérovosti 

 zajištění speciálního pedagoga 

 

6. Vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity žáků. 

 podpora vedení kroužků 

 umožnění využití učeben a tělocvičny 

 zajištění mimorozpočtových zdrojů pro financování kroužků v personální i materiální úrovni 
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7. Zajištění ochrany žáků i pracovníků před všemi formami kriminálních deliktů. 

 důsledné vyšetření a potrestání všech přestupků 

 využití schránky důvěry 

 posilování právního vědomí  

 spolupráce s učiteli, rodiči, policií i odpovědnými orgány na úrovni obce 

 

8. Zlepšení úrovně znalostí žáků v návaznosti na požadavky středních škol i praktického života. 

 vedení standardizačních testů - ČJ, M, AJ 

 rozšíření standardizačních testů od 3. ročníku – ČJ, M, všeobecný přehled 

 sjednocování požadavků prvního a druhého stupně 

 využití dotačních titulů věnovaných práci s žáky se všemi druhy znevýhodnění 

 orientace volitelných předmětů na aktuální požadavky 

 obecné zkvalitnění pedagogické práce a vybavenosti 

 účast na celostátních projektech testování znalostí  

 podpora aktivit na rozvoj podnikavosti a technického vzdělávání 

 

9. Modernizace výukových metod i prostředků 

 dominantními předměty zůstanou i nadále ČJ, M a AJ 

 podporovanými bude rozvoj technického vzdělávání a ICT 

 zavedení elektronického sytému evidence, třídních knih a klasifikace 

 zajištění prostředků ze státního rozpočtu i mimorozpočtových zdrojů (sponzoring, granty, vlastní 

hospodářská činnost)  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků v moderní metodice 

 zajištění dostatečného vybavení školy technicky aktuální technikou  

 zajištění stabilního připojení k internetu optickou sítí s minimální rychlostí 100 Mbps 

 rekonstrukce školního serveru 

 postupná obnova dataprojektorů ve třídách 


