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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 zvolených a schválených na období od 12. 07. 2021 do 11. 07. 2024. 

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, v budově ŠD jsou čtyři učebny a malá 

tělocvična.  

Všechny odborné i kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 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. Škola je nově 

zateplena a většina tříd je vybavena rekuperačními jednotkami. 
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Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 

30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 

23 24 511 502 22,27 20,91 15,93 15,41 

                     

Počty tříd k 30.6.2021:              1. stupeň  - 14 tříd        2. stupeň  -  10 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. 2. 3. 4. 5. Celkem Minimum Rozdíl 

Český jazyk 8 9 10 8 7 42 33 9 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 9 2 

Matematika 4 5 5 5 5 24 20 4 

Informatika 0 0 0 0 1 1 1 0 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 6 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 3 1 

Přírodověda 0 0 0 1 2 3 3 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 5 0 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 7 0 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 5 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 0 

Disponibilní volná             16   

Celkem týdně 20 22 25 25 26 118 118 16 

 

Komentář: Dodatkem VI. školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ 

vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 byly zrušeny nepovinné předměty na obou stupních, byl zaveden 

povinný předmět Anglický jazyk s dotací 1 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku, snížena o 1 hodinu týdně dotace 

předmětu Matematika v 1. ročníku a Prvouka ve 2. ročníku. Ve 4. a 5. ročníku byla dělena 1 hodina 

Matematiky a Praktických činností. Důvodem změn bylo zrušení financování nepovinných předmětů 

zavedením nového systému financování regionálního školství. Nový systém byl ale naopak využit k posílení 

hodin angličtiny na 1. stupni a také k možnosti dělení hodiny matematiky v 5. třídě, což umožnilo 

diferencovanou výuku pro žáky k matematice motivované i pro žáky se vzdělávacími deficity. V souladu 

s koncepcí tak bylo posíleno i technické vzdělávání v praktických činnostech robotickými stavebnicemi. 
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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 

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 

 

Předmět Ročník 

Technika a domácnost 9. 

Finanční gramotnost 9. 

Svět přírody 9. 

 

C. Personální zabezpečení školy 

 rok 2020 rok 2021 

1.   Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků - škola 37,17 38,51 

2.   Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků - ŠD 4,68 4,68 

3.   Průměrný přepočtený počet správních zaměstnanců - ZŠ 8,96 8,49 

4.   Průměrný přepočtený počet správních zaměstnanců - ŠJ  6,70 6,59 

  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - celkem 57,51 58,27 

 

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

kterých na škole působilo fyzicky celkem 6. Pedagogická způsobilost učitelů na 2. stupni je naplněna 

v maximální míře. Odborně nejsou plně pokryty předměty Výchova ke zdraví a Informatika. Přibližně 5% 

výuky na 1. stupni je zajištěno učiteli 2. stupně, a to vesměs výukou cizích jazyků, předmětů výchovného 

zaměření a přírodovědy. Vzhledem k přímé vyučovací povinnosti učitelů a rozsahu ročníkových učebních 

plánů žáků není možno prakticky postupovat jinak. 
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D. Údaje o přijímacím řízení 

 

 Zápis do prvních tříd 

 

 2020 2021  

Zapsáno k 31.5. 70 66 

Odklady k 31.8. 8 19 

 

Komentář: Přes vyšší počet zapsaných bylo podáno a povoleno 19 odkladů školní docházky, což je 

prakticky celá jedna třída. Důvodem byly pravděpodobně obavy s Covidu-19 a distanční výuky. 

 

Výsledky přijímacích řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 
  

      9. ročník 47 žáků 

    

        Obory s maturitou Obory bez maturity Gymnázium 

  9.A 12 3 3 

  9.B 7 7 5 

  9.C 8 6 4 

  Žáků celkem 27 16 12 

  

      8. ročník 1 žák 

    

        Obory bez maturity 

    8.A 1 

    Celkem 1 

    

      7. ročník 1 žák 

    

        Gymnázium Obory bez maturity 

   7.A 1 0 

   Celkem 1 0 

   

      5. ročník 9 žáků 

    

        Gymnázium 

    5.A 4 

    5.B 5 

    Celkem 9 
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E. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

Komentář:  Statistika klasifikace je v letošním roce výrazně zkreslena podmínkami distanční výuky. 

Průměrná známka sice nevybočuje z dlouhodobého průměru, ale 11 neprospívajících v 7. ročníku a 8 

neprospívajících v 6. ročníku je opravdu výrazný odklon z normálu v ročnících i letech. Neprospělo tak 

celkem 5% žáků. Je ale reálným předpokladem, že u většiny dojde k dohnání deficitu a bude jim povoleno 

pokračování v docházce v 9. třídě. Pravdou ovšem zůstává, že úroveň znalostí na 2. stupni základní školy 

Školní rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Průměr školy 1,71 1,83 1,63 1,56 1,67 

Pedagogika

Zdravotnictví

Umělecké obory

Gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch

Technické obory, strojírenství

Ekonomie, obchod

IT

Gymnázium

Přírodní vědy

Služby

Ochrana osob a majetku

0 2 4 6 8 10 12 14

Rozložení oborů - 9. ročník 

Řady1
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má dlouhodobě sestupnou tendenci. Nepřímým efektem pak je růst zájmu žáků o technické profese, což ale  

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 z 5. tříd 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 

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 projevuje 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. 
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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. Proto zavádíme testování 1. tříd z českého jazyka a matematiky, aby byl 

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

také zavádíme možnost dělení matematiky ve 4. a 5. ročníku, abychom podpořili výuku 

logických úloh a technické gramotnosti. 

 

 

Snížený stupeň z chování 

 Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

Stupeň z chování Počet Procento Počet Procento 

2. 2 0,4 6 1,2 

3. 0 0 3 0,6 

 

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

konzistentním dodržováním školního řádu a pravidel chování již od nejnižších tříd. I zde se ovšem projevil 

efekt distanční výuky, kde vliv školy byl dlouhodobě oslaben. 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

 

Školní rok 2019/2020 - 115 hodin Školní rok 2020/2021 - 1007 hodin 

Počet žáků Průměr na žáka Počet žáků Průměr na žáka 

511 0,25 502 2,10 

 

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

pouze jednotlivci. Ovšem v době distanční výuky došlo k desetinásobnému nárůstu, který byl řešen 

v jednotlivých případech hlášením k přestupkové komisi a OSPOD, ale i Policii České republiky jako 

podezření z trestného činu ohrožení výchovy dítěte. 

 

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

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

životnímu stylu. Každoročně jsou součástí programu prevence tyto bloky: 
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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)  

 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 (online, distanční, 

prezenční) 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. Obsahově byla témata upravena v důsledku karanténního opatření a následné distanční 

výuky. 

 

Východiskem a cílem v oblasti školní prevence ve školním roce 2020 - 2021 bylo další 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.  

Kromě preventivních bloků v rámci výuky se žáci školy zúčastnili i preventivních aktivit Městské policie 

Ostrava, které proběhly online na platformě Meet.  

 

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

aktualizovaná nástěnka k problematice. Škola také participuje na projektu NNTB – Nenech to být, 

který se zabývá šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními 

problémy na školách. Žáci dále mohou po domluvě nebo v rámci konzultačních hodin anonymně 

hovořit o problémech se školním metodikem prevence či školní psycholožkou, nebo z důvodu větší 

anonymity komunikovat e-mailem, či použít Skype nebo 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.   

https://zszelena42.cz/index.php/skola/poradenstvi
https://www.nntb.cz/
https://zszelena42.cz/index.php/kontakt/13-mgr-ivo-bernat
https://zszelena42.cz/index.php/kontakt/10-mgr-et-mgr-tereza-hesounova
https://zszelena42.cz/index.php/kontakt/8-schranka-duvery


9 

 

 Výchovná poradkyně a metodik primární prevence mají 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 nebo dokumentaci metodika prevence. 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název Účastníci Částka (Kč) 

Aktivující výuka 1 2 061 

Stížnosti šetření ČŠI 35 1 400 

Hodnocení a sebehodnocení žáka 1 2 061 

Aj s úrovní A2.1 6 59 400 

Aj pro mírně pokročilé 80VH 5 49 500 

Aj pro učitele s úrovní B1.1 3 29 700 

Kázeň a klima školy 37 1 600 

Posilujeme digitální kompetence učitele  37 zdarma 

Stížnosti a petice ve škole 37 1 400 

Krajský workshop ICT 5 zdarma 

Rizika internetu 3 zdarma 

Zlomky beze strachu 3 zdarma 

Didaktizované výrobní stroje v dílně 5 zdarma 

Svět z papíru - techniky práce 5 zdarma 

Výroba a konstruování - 3D tisk 5 zdarma 

Základy manuální zručnosti na ZŠ 5 zdarma 

Člověk a technika - tipy a triky 5 zdarma 

4 roční období s přír. materiály 5 zdarma 

Celkem 203 147 122 

 

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

Vzhledem k aktuálním požadavkům byla plánovitě posílena školení se zaměřením na podporu distanční 

výuky a cizích jazyků. Z projektu Šablony byly hrazeny kurzy pro zlepšení počítačové gramotnosti a 

kompetencí v anglickém jazyce, které ještě nejsou ukončeny. V rámci projektu Erasmus+ se z důvodu 

omezení zúčastnil zahraničního kurzu 1 učitel. Celkově se ale podařilo proškolit rekordní počet učitelů díky 

možnostem distančních videokurzů a konferencí. 

 

H. Údaje o aktivitách školy 

 

Již druhým rokem na škole působí Školní žákovský parlament, jehož členy jsou dva zástupci za každou třídu 

od 2. do 9. ročníku a čtyři koordinátoři z řad pedagogického sboru. Parlament se snaží udržovat 

informovanost napříč školou, zvyšovat zájem žáků o školní společenství, podporovat charitní jednání a 

https://zszelena42.cz/index.php/kontakt/11-mgr-petra-huskova
https://drive.google.com/drive/folders/0B5WbL3tOEuY4Y0J1eDBHbE9OTlU
https://drive.google.com/drive/folders/0B5WbL3tOEuY4Y0J1eDBHbE9OTlU
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rozvíjet lásku ke sportu. Činnost Školního žákovského parlamentu ale v tomto školním roce výrazně 

poznamenala omezení spojená s COVID-19. I přes uzavření škol se ale snažil pokračovat v činnosti alespoň 

na dálku.  

I nadále jsme adoptivními rodiči krajty zelené z ostravské ZOO, které jsme osobně doručili vybraný 

příspěvek na chov 5000 Kč a po návratu do školy ji děti ze 3. tříd navštívily a využily tak získaných volných 

vstupenek. 

Pokračovali jsme i v další charitativní činnosti, a to pro Život dětem, Fond Sidus a Tlukot srdce pro Afriku, 

kam jsme opět věnovali zapomenuté oblečení a obuv. Pro Život dětem a Fond Sidus jsme prodejem 

upomínkových předmětů získali finanční podporu. 

I přes velké komplikace se nám podařilo již potřetí věnovat vánoční stromeček hráčům FC Baník Ostrava. O 

výzdobu a přání se tentokrát postarali žáci 1., 3. a 5. tříd, neboť druhý stupeň byl na on-line výuce. Hráči se 

u stromečku pro nás vyfotili a foto nám zaslali. 

Znovu jsme se zapojili i do ekologických akcí, a to sběrem starých baterií a mobilů. Odvoz zajistila 

společnost ASEKOL a REMOBIL. 

Doufáme, že letošní školní rok nám bude více nakloněn a naše činnost bude obnovena v plném rozsahu ke 

spokojenosti dětí i dospělých. 
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Krátké shrnutí ostatních aktivit školy 

 

     Školní rok 2020/2021 byl takřka celý poznamenán zcela unikátní situací uzavření škol z důvodu 

pandemie Covidu-19. Již v září 2020 školu postihla vlna karantén z důvodu desítek nákaz mezi dětmi i 

dospělými.  

     Od 14. října pak byla vyhlášena krizová opatření, která školy prakticky zcela uzavřela pro prezenční 

výuku. Po jarním lockdownu měla škola připraven plán přechodu na distanční výuku, který ovšem velmi 

zkomplikovaly již zmíněné karantény od začátku školního roku, protože nebylo možno včas zaškolit žáky i 

pedagogy na nový systém distanční výuky.  

     Jako platforma byla zvolena virtuální učebna Google Classroom. Bylo nutno zaregistrovat a 

administrovat doménu, vytvořit 600 účtů, vyškolit dálkově všechny účastníky, natočit instruktážní videa pro 

obsluhu mailu, učebny a videopřenosů zvlášť pro žáky a učitele. Dalším krokem bylo rychlé pořízení 

nezbytného vybavení, s čímž škole výrazně pomohla státní dotace ve výši 636 272 Kč, z které bylo 

zakoupeno 53 notebooků, grafické tablety, mikrofony, sluchátka, webové kamery, tiskárny se skenery a 

licence MS Office. Nesmím opomenout taky dotaci statutárního města Ostrava ve výši 80 000 Kč, díky které 

jsme mohli zakoupit internetové modemy s přednabitými bezplatnými SIM kartami. Taky jsme využili 

nabídku dalších bezplatných datových karet od společnosti T-Mobile pro žáky. Tímto děkuji všem, kteří 

škole v této složité situaci pomohli, protože s touto pomocí jsme mohli plně uspokojit všechny žádosti o 

zapůjčení výpočetní techniky a zajištění připojení k internetu. Celkem jsme zapůjčili vybavení 70 žákům. 

Nešlo přitom zpravidla o sociální nedostatek, ale naopak často šlo o potřebu v rodinách, kde rodiče pracovali 

on-line z domova a taky tam, kde bylo více školou povinných sourozenců. Zde musím zmínit problém, který 

škola nebyla schopna plně řešit, a to nízkou informační gramotnost některých rodičů mladších žáků. 

V nejvážnějších případech jsme se snažili individuálně naučit rodiče i děti pracovat s počítačem, ale bylo by 

dobré, kdyby se tímto zabývaly systémově neziskové organizace zaměřené na sociální vyloučení. Zlepšení 

počítačové gramotnosti by bylo jistě ku prospěchu nejen ve školní oblasti. 

     Navzdory obtížím přispěla situace k výraznému urychlení přechodu školy k digitálnímu vzdělávání. 

Přerod od výuky s křídou k videokonferencím během jednoho měsíce považuji za neuvěřitelný pokrok, a to 

přes všechny chyby, které byly s realizací spojeny. 
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I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

V období školního roku 2020/21 neproběhly na škole kontroly České školní inspekce. 

 

J. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

 

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu v roce 2020 

 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto 

k 31. 12. 2020 

Vráceno v průběhu 

roku zpět na účet 

kraje 

Skutečně čerpáno k 31. 

12. 2020 

Skutečně 

použito  

k 31. 12. 2020 

Předepsaná výše 

vratky dotace  

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2 

  
Neinvestiční dotace 

celkem 
36 713 347,00 62 700,00 36 650 647,00 36 537 142,00 113 505,00 

  v tom:           

33353 

Přímé náklady na 

vzdělávání (NIV celkem) 
36 628 227,00 0,00 36 628 227,00 36 514 722,00 113 505,00 

     z toho:           

         a) platy zaměstnanců 25 989 593,00 0,00 25 989 593,00 25 906 011,00 83 582,00 

         b) OON zaměstnanců 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 

         c) ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV) 
10 558 634,00 0,00 10 558 634,00 10 528 711,00 29 923,00 

33070 
Podpora výuky plavání v 

základních školách v roce 

2020 (VII. etapa) 

85 120,00 62 700,00 22 420,00 22 420,00 0,00 

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 2019 činila dotace 31 889 526 Kč. Oproti předešlému roku tak došlo k nárůstu 

prostředků o 3 864 718 Kč, což je nárůst o 15.1 % a jistě velmi pozitivní zpráva. Vratky jsou 

doúčtováním záloh dotace na dopravu na plavání a mzdové prostředky a za nečerpaná podpůrná opatření 

o prázdninách. Tento problém vznikl rozporem mezi délkou doporučení poraden do 30.6. (to znamená  

oprávněným mzdovým nákladem) a skutečností, že pedagogové, v tomto případě asistenti, musejí mít 

pracovní smlouvu v minimální délce 12 měsíců, tj. do 30.8.. Tento rozdíl tak musela dokrýt organizace 

z ostatních mezd. 

 

  Rok 2019 Rok 2020 % 

1.    Průměrný plat pedagogických zaměstnanců - učitelé 41 969 Kč 45 852 Kč  109,2 

2.    Průměrný plat pedagogických zaměstnanců - vychovatelé 32 441 Kč 35 924 Kč 110,7 

3.    Průměrný plat správních zaměstnanců - škola 22 611 Kč 23 094 Kč  102,2 

4.    Průměrný plat zaměstnanců ŠJ 23 323 Kč 25 567 Kč  109,6 

       Průměrný plat celkem 34 318 Kč 38 061 Kč 110,9 
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Údaje o finančním vypořádání příspěvku zřizovatele a doplňkové činnosti (2020) 

 

Název účtu Skutečnost hlavní činnost 
Skutečnost doplňková 

činnost 
Skutečnost 2020 celkem 

Ostatní materiál - DČ 0,00 4 741,88 4 741,88 

Potraviny - DČ 0,00 142 126,00 142 126,00 

Kancelářské potřeby a tiskopisy 116 209,76 0,00 116 209,76 

Čistící materiál, hyg. potřeby, chem. 50 665,73 0,00 50 665,73 

Výtvarný materiál 5 499,00 0,00 5 499,00 

Technický materiál 30 996,80 0,00 30 996,80 

Materiál pro údržbu 55 394,00 0,00 55 394,00 

Materiál do výuky 56 527,44 0,00 56 527,44 

Pohonné hmoty 516,00 0,00 516,00 

Potraviny 895 237,67 0,00 895 237,67 

Materiál - dary 0,00 0,00 0,00 

Materiál do 1 499,99 Kč 116 441,14 0,00 116 441,14 

DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč 9 000,00 0,00 9 000,00 

Prádlo 0,00 0,00 0,00 

Knihy, tisk, časopisy 8 282,00 0,00 8 282,00 

Učební pomůcky 26 548,00 0,00 26 548,00 

Materiál - grant 142 436,00 0,00 142 436,00 

Ostatní materiál 2 792,00 0,00 2 792,00 

Stravovací karty 1 628,20 0,00 1 628,20 

Léky 2 121,00 0,00 2 121,00 

Předplatné 5 197,00 0,00 5 197,00 

Potraviny - svačinky 0,00 0,00 0,00 

Spotřeba materiálu 1 525 491,74 146 867,88 1 672 359,62 

Spotřeba el. energie - DČ 0,00 118 281,84 118 281,84 

Spotřeba vodné - DČ 0,00 5 302,44 5 302,44 

Spotřeba tepla - DČ 0,00 38 477,08 38 477,08 

Spotřeba plynu - DČ 0,00 1 698,84 1 698,84 

Spotřeba elektrické energie 280 411,16 0,00 280 411,16 

Spotřeba vodné 105 817,56 0,00 105 817,56 

Spotřeba tepla 715 684,20 0,00 715 684,20 

Spotřeba plynu 18 854,16 0,00 18 854,16 

Spotřeba teplé vody 0,00 0,00 0,00 

Spotřeba energie 1 120 767,08 163 760,20 1 284 527,28 

Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 

Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 

Opravy a udržování - DČ 0,00 8 082,36 8 082,36 

Opravy a udržování 455 545,88 0,00 455 545,88 

Opravy a udržování - dary 0,00 0,00 0,00 

Opravy a udržování 455 545,88 8 082,36 463 628,24 

Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 

Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 

Ostatní služby - DČ 0,00 4 993,56 4 993,56 

Služby telekomunikací 25 025,24 0,00 25 025,24 

Služby - dary 0,00 0,00 0,00 

Internet 49 453,71 0,00 49 453,71 

Služby pošt 11 369,47 0,00 11 369,47 

Spotřeba cenin 0,00 0,00 0,00 

Zpracování mezd a účetnictví 272 870,20 0,00 272 870,20 
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Poradenská činnost 0,00 0,00 0,00 

Školení zaměstnanců 19 352,00 0,00 19 352,00 

Revize 116 230,30 0,00 116 230,30 

Deratizace, desinsekce 3 132,78 0,00 3 132,78 

Ochrana objektu 4 199,00 0,00 4 199,00 

Služby spojené s odpad. hosp. 45 968,65 0,00 45 968,65 

Odvoz majetku z likvidace 47 196,53 0,00 47 196,53 

Praní prádla 11 933,92 0,00 11 933,92 

Software do 7.000,- Kč 56 491,36 0,00 56 491,36 

Věcná režie 0,00 0,00 0,00 

Softwarové služby 34 848,00 0,00 34 848,00 

Lyžařský výcvik 0,00 0,00 0,00 

Plavání dětí 54 451,00 0,00 54 451,00 

Rozbory odpadních vod 5 499,12 0,00 5 499,12 

Ostatní finanční služby 14 444,90 0,00 14 444,90 

Služby - grant 122 932,60 0,00 122 932,60 

Školy v přírodě 519 620,00 0,00 519 620,00 

Ostatní služby 10 767,68 0,00 10 767,68 

Poplatky za bankovní služby 15 802,69 0,00 15 802,69 

Ostatní služby 1 441 589,15 4 993,56 1 446 582,71 

Mzdové náklady - DČ 0,00 40 198,00 40 198,00 

Náhrady za dočasnou prac. nesch.-DČ 0,00 0,00 0,00 

Mzdové náklady 181 746,00 0,00 181 746,00 

Mzdové prostředky - OON 126 970,00 0,00 126 970,00 

Mzdové prostředky - grant (SMO) 0,00 0,00 0,00 

Mzdové prostř. - projekt (MOb,EU,SR) 292 890,00 0,00 292 890,00 

Náhrady za dočasnou prac. nesch. 0,00 0,00 0,00 

Náhrady za doč. prac. nesch.-projekt 0,00 0,00 0,00 

Mzdové náklady 601 606,00 40 198,00 641 804,00 

Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ 0,00 9 488,00 9 488,00 

Zákonné sociální pojištění 47 352,86 0,00 47 352,86 

Zákonné zdravotní pojištění 18 175,00 0,00 18 175,00 

Zákonné soc. a zdrav. poj. - grant(SMO) 541,00 0,00 541,00 

Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekt 3 380,00 0,00 3 380,00 

Zákonné sociální pojištění 69 448,86 9 488,00 78 936,86 

Náklad za povinné úrazové poj. -DČ 0,00 132,00 132,00 

Náklady za povinné úrazové pojištění 745,33 0,00 745,33 

Náklady za povinné úrazové pojištění 42,00 0,00 42,00 

Jiné sociální pojištění 787,33 132,00 919,33 

Příděl do FKSP - DČ 0,00 803,96 803,96 

Výdaje na bezp. a ochranu zdraví - DČ 0,00 0,00 0,00 

Příděl do FKSP 3 677,88 0,00 3 677,88 

Vstupní a prevent. lékařské prohlídky 18 450,00 0,00 18 450,00 

Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví 37 703,00 0,00 37 703,00 

Příděl do FKSP - projekt 200,00 0,00 200,00 

Zákonné sociální náklady 60 030,88 803,96 60 834,84 

Doměrky daní - DPH 0,00 0,00 0,00 

Správní poplatky 1 000,00 0,00 1 000,00 

Jiné daně a poplatky 1 000,00 0,00 1 000,00 

Manka a škody - čipy - DČ 0,00 141,80 141,80 

Manka a škody 0,00 141,80 141,80 

Jiné ostatní náklady - DČ 0,00 0,00 0,00 

Ostatní pojistné hrazené zaměstnav. 3 000,00 0,00 3 000,00 

Jiné ostatní náklady 1 000,00 0,00 1 000,00 

Technické zhodnocení majetku 0,00 0,00 0,00 
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Ostatní náklady z činnosti 4 000,00 0,00 4 000,00 

Odpisy budov, staveb 1 066 794,00 0,00 1 066 794,00 

Odpisy souboru movitých věcí 94 442,00 0,00 94 442,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 161 236,00 0,00 1 161 236,00 

Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. 334 968,06 0,00 334 968,06 

Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis. 9 800,00 0,00 9 800,00 

N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary 0,00 0,00 0,00 

N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - granty 865 199,94 0,00 865 199,94 

Náklady z drobného dlouhodobého m. 1 209 968,00 0,00 1 209 968,00 

Ostatní finanční náklady 468,00 0,00 468,00 

Pojištění - grant 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 468,00 0,00 468,00 

  7 651 938,92 374 467,76 8 026 406,68 

Výnosy za služby z pronájmu nebyt.p. 0,00 4 400,00 4 400,00 

Výnosy z prodeje služeb 0,00 4 400,00 4 400,00 

Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ 0,00 211 693,96 211 693,96 

Jednorázové pronájmy nebyt.p. - DČ 0,00 5 525,00 5 525,00 

Výnosy z pronájmu 0,00 217 218,96 217 218,96 

Prodej zboží - DČ 0,00 2 040,00 2 040,00 

Výnosy z prodaného zboží 0,00 2 040,00 2 040,00 

Výnosy za stravné - DČ 0,00 308 432,00 308 432,00 

Výnosy z věcné režie - DČ 0,00 41 443,00 41 443,00 

Výnosy za stravné zaměstnanců 125 857,00 0,00 125 857,00 

Výnosy za věc. režii  744,80 0,00 744,80 

Výnosy za stravné žáků a dětí 819 785,00 0,00 819 785,00 

Příspěvek z FKSP na stravování 58 950,00 0,00 58 950,00 

Výnosy za výběr úplaty 216 400,00 0,00 216 400,00 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 1 221 736,80 349 875,00 1 571 611,80 

Použití fondu odměn 148 354,00 0,00 148 354,00 

Použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 

Použití fondu investic 94 992,39 0,00 94 992,39 

Použití ostatních fondů 0,00 0,00 0,00 

Čerpání fondů 243 346,39 0,00 243 346,39 

Náhrada za poškozený majetek 1 080,00 0,00 1 080,00 

Přeplatky minulých let 22 099,00 0,00 22 099,00 

Jiné ostatní výnosy 7 585,60 0,00 7 585,60 

Proúčtování  odpisů dlouh. majetku 1 002 486,00 0,00 1 002 486,00 

Přijaté dary 33 461,40 0,00 33 461,40 

Ostatní výnosy z činnosti 1 066 712,00 0,00 1 066 712,00 

Kurzové zisky 621,48 0,00 621,48 

Kurzové zisky 621,48 0,00 621,48 

Přijaté úhrady od pojišťovny 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 

Přijaté příspěvky na provoz od zřiz. 3 136 982,90 0,00 3 136 982,90 

Dotace z SMO, MSK 1 338 817,30 0,00 1 338 817,30 

Dotace na vzdělávání zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 

Dotace ze SR, EU 580 000,00 0,00 580 000,00 

v souvislosti s odpisováním 64 308,00 0,00 64 308,00 

Výnosy vybraných místních vládních org. 5 120 108,20 0,00 5 120 108,20 

 Výnosy celkem 7 652 524,87 573 533,96 8 226 058,83 

 Výsledek hospodaření celkem 585,95 199 066,20 199 652,15 
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Komentář: Rok 2020 byl pro hospodaření a ekonomiku školy velmi složitý. Škola se musela vypořádat 

s poklesy výnosů, které se naštěstí podařilo eliminovat úspornými opatřeními a zejména možností dokrytí 

záporného salda z fondů, které pro tyto potřeby škola v minulých letech efektivně naplňovala a nyní jí 

pomohly s překonáním výpadků. Výpadky příjmů byly způsobeny třemi faktory: 

1. Snížení příspěvku na provoz – s touto situací škola počítala a bylo i logické a správné chovat se 

solidárně v situaci výrazných výpadků daňových příjmů obcí. Tento schodek se podařilo víceméně 

sanovat z úspor za energie, služby a údržbu. Nicméně na nasmlouvané nezbytné opravy již bylo nutno 

čerpat prostředky z fondu investic. 

2. Výpadek příjmů z doplňkové činnosti – zde byl největší problém dokrytí platu zaměstnanců, kteří 

byli dosud placeni z vedlejší hospodářské činnosti, a mohl by tak hrozit záporný hospodářský výsledek. 

V tomto případě se situaci podařilo vyrovnat z fondu odměn, který byl vždy tvořen z doplňkové činnosti. 

Podařilo se i maximálně využít vyvařování pro cizí strávníky a pronájmů, kdy to bylo jen možné. 

3. Platby nemocenské za karantény zaměstnanců – vzhledem k tomu, že škola byla zasažena epidemií 

ve dvou vlnách, byla výše proplacené nemocenské po dobu karantény extrémně vysoká (cca 210 000 Kč) 

a zasáhla tak do financování ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) určených současně i na pomůcky a 

učebnice. V tomto případě škola využila možnosti nákupu nezbytných pomůcek a učebnic z příspěvku 

zřizovatele. 

     V roce 2020 došlo k růstu platů pedagogů na průměrnou částku 42 229 Kč. Do tohoto průměru jsou 

započteni i vychovatelé a asistenti pedagoga, kteří jsou v nižší platové hladině.  Průměrný plat učitelů byl 

45 480 Kč a deklarovaný růst platů o 10% je tak možno potvrdit. U nepedagogických zaměstnanců došlo 

také k růstu na průměr 26 148 Kč.  

Škola v roce 2020 spravovala 12 mimorozpočtové dotací a grantů v různém stádiu rozpracovanosti.  

Projekty byly zaměřeny na využití mimoškolních aktivit, modernizaci výukových prostředků a zlepšení  

zdravotního stavu dětí. Celková částka získaných dotací v roce 2020 byla 2 387 405 Kč a společně 

s dvouletým projektem Šablony II tak dosáhl dotační výnos částky 4 327 362 Kč. Škola čerpá dotační tituly 

v maximální míře, ale to s sebou přináší značnou administrativní zátěž a v současné době i významná 

ekonomická rizika. Velmi reálné ohrožení přichází v plnění smluvních indikátorů u projektu Šablony II 

v oblasti ICT, kde škola má nakoupeny tablety k realizaci, ale povinné hodiny užití není možno zajistit kvůli 

uzavření škol. Zatímco v případě ostatních nenaplněných šablon se nevyčerpané prostředky vrátí, v tomto 

případě už došlo k jejich nezbytnému čerpání.  
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Tvorba fondů k 31. 12. 2020 (v Kč) 
 

Účet 411 - Fond odměn 

  

Tabulka č.1 

      Kč 

Stav k 1.1. XX (skutečnost) rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Počáteční stav k 1.1.XX 241 945,00 263 565,00 293 565,00 

Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 30 000,00 30 000,00 40 133,00 

Zdroje celkem 271 945,00 293 565,00 333 698,00 

Použití fondu 8 380,00 0,00 148 354,00 

Výdaje celkem 8 380,00 0,00 0,00 

Zůstatek k 31. 12. XX (skutečnost) 263 565,00 293 565,00 185 344,00 

    Účet 412 - FKSP 

         Kč 

Stav k 1.1. XX (skutečnost) rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Počáteční stav k 1.1.XX 457 699,09 561 976,09 550 826,99 

Příděl z mezd 408 954,00 464 178,00 527 326,42 

Zdroje celkem 866 653,09 1 026 154,09 1 078 153,41 

Příspěvek na stravné 91 108,00 93 050,00 51 990,00 

Příspěvek na rekreaci 126 401,00 129 284,00 57 950,00 

Příspěvek na tělovýchovu, kulturu, sport… 84 191,00 215 611,10 207 000,00 

Dary peněžní a nepeněžní 2 977,00 6 903,00 3 964,00 

Péče o zdraví 0,00 0,00 0,00 

Zlepšení pracovního prostředí 0,00 0,00 0,00 

Ostatní interní čerpání 0,00 30 479,00 0,00 

Výdaje celkem 304 677,00 475 327,10 320 904,00 

Zůstatek k 31. 12. 20 (skutečnost) 561 976,09 550 826,99 757 249,41 

    Účet 413 - Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

      Kč 

Stav k 1.1. XX (skutečnost) rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Počáteční stav k 1.1.XX 541 957,18 576 536,95 652 510,60 

Tvorba ze zlepšeného výsledku 

hospodaření 34 579,77 75 973,65 224 002,93 

Přijaté dary 0,00 0,00 0,00 

Zdroje celkem 576 536,95 652 510,60 876 513,53 

Odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 

Použití daňové úspory 0,00 0,00 0,00 

Nezajištěné neinvestiční potřeby 0,00 0,00 0,00 

Výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 

Zůstatek k 31. 12. XX (skutečnost) 576 536,95 652 510,60 876 513,53 

 

K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

      

V roce 2018-2020 jsme byli žadatelé programu Erasmus+ a projekt 2018-1-CZ01-KA101-047691 Green For 

Everyone získal grant 18 075 Eur na 7 zahraničních mobilit, ze kterých se realizovalo 6 pobytů v Řecku, 

Chorvatsku, Kypru a na Maltě. V roce 2020 jsme byli opět úspěšní s dalším projektem Green For Future 4.0, 

zaměřeným na moderní metody digitálního vzdělávání, s plánem realizace 2020-2022. V rámci grantu 

Erasmus+ jsme získali dotaci 18 747 Euro na 6 mobilit zaměřených na rozvoj jazykových dovedností učitelů 

společenských věd, digitální vzdělávání a moderní výukové trendy. Projekt je zatím v počátku realizace, 

protože kurzy nebyly letos provozovány. Uskutečnila se tak pouze jedna mobilita do Řecka - Enhance 

English Language Skills for Intercultural Communication. 
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L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

   

V oblasti dalšího vzdělávání je škola poskytovatelem a příjemcem vzdělávacích aktivit. Škola zajišťuje stáže 

povinných praxí a náslechů DVPP jiných vysokých škol. V uplynulém školním roce to byly ale zejména 

středoškolské odborné praxe oboru Asistent pedagoga, kdy se studenti dostávali do velmi svízelné situace 

s nalezením školy poskytující tuto možnost. Významným vzdělávacím krokem v roce 2020 bylo pilotní 

ověřování nového kurikula vzdělávací oblasti Člověk a technika. Díky němu došlo k proškolení učitelů 

technických předmětů v oblastech Moderní školní dílna – rekonstrukce, uspořádání a vybavení, 

Konstruování robotů pomocí stavebnic Výroba a konstruování s využitím 3D tisku, CNC a laserové 

technologie ve výuce. Významné byly také kurzy pořádané v rámci projektů MAP statutárního města 

Ostrava v oblastech kariérového poradenství a programování, kterých se účastnili učitelé nejen informatiky, 

ale i 1. stupně, protože se škola chystá na postupný přechod na inovace v technickém vyučování a 

informatiky. Zde je škola aktivním partnerem s účastí v pracovních komisích matematické gramotnosti a 

kariérového poradenství. Pro přechod školy na distanční výuku velmi pomohly bezplatné kurzy na Google 

Classroom pořádané KVIC z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP). 

. 

M. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

 

V roce 2020 – 21 jsme žádali o tyto projekty, dotace, granty: 

 

  Poskytovatel Název projektu, dotace, grantu požadováno schváleno 

zřizovatel Radostně se softbalem 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 

zřizovatel Žákovský parlament 14 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

zřizovatel Příspěvek na administrativu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

zřizovatel Celkem 132 000,00 Kč 128 000,00 Kč 

 

SMO Projekt otevřená hřiště 80 000,00 Kč 75 000,00 Kč 

SMO Zájmové kroužky a volnočasové aktivity 124 000,00 Kč 70 000,00 Kč 

SMO Ozdravné pobyty pro děti 1 014 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

SMO Kariérové poradenství 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

SMO Podpora digitální výuky 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

SMO Talentmanagement - Zelená průmyslu 4.0 II 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 

SMO Celkem 2 106 000,00 Kč 1 680 000,00 Kč 

 

MŠMT Podpora výuky plavání v ZŠ VI-VII 97 405,00 Kč 97 405,00 Kč 

EU Erasmus+ (2020-1-CZ01-KA101-077857) 482 000,00 Kč 482 000,00 Kč 

Celkem    2 817 405,00 Kč 2 387 405,00 Kč 

      

1. Radostně se softbalem 

     Cílem tohoto projektu je, v dnešní přetechnizované, počítačové a uspěchané době, odtrhnout děti od 

monitorů, telefonů a sociálních sítí. Nabídnout jim možnost prožívání radosti, ale i zklamání (které ke 

sportu patří) při pohybové aktivitě, která je bude bavit. Naučit je komunikačním dovednostem a strategii 

při hře. Umožnit jim najít si nové přátele a kamarády při aktivním způsobu trávení volného času a 

předcházet tak vzniku sociálně patologických jevů. 

     Sportovní potřeby zakoupené z tohoto projektu jsou využívány nejen v kroužku, ale i v tělesné výchově, 

na ozdravných pobytech a školách v přírodě. 
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 Pálky         

 Rukavice         

 Mety         

 Odpalovací stojan       

 Ochranná maska       

 Vybavení pro pálkaře – ochranná vesta    

 Další vhodné vybavení a ochranné pomůcky  

(míče cvičné, tréninkové, pěnové, apod.) 

 

2. Žákovský parlament 

     Již druhým rokem na škole působí Školní žákovský parlament, jehož členy jsou dva zástupci za každou 

třídu od 2. do 9. ročníku a čtyři koordinátoři z řad pedagogického sboru. Parlament se snaží udržovat 

informovanost napříč školou, zvyšovat zájem žáků o školní společenství, podporovat charitní jednání a 

rozvíjet lásku ke sportu.  

 

3. Příspěvek na administrativu 

 

     Příspěvek byl využit na 3 dohody o provedení práce na administraci projektů, které tuto nemají 

v uznatelných nákladech (dotace MOaP, SMO, MSK, MŠMT, Mléko do škol) a na zvýšenou náročnost 

vedení zápisu on line formou. 

 

4. Projekt otevřená hřiště 

 

     Použité prostředky ve výši 49 600 Kč byly použity na finanční zajištění správy a ostrahy dětského a 

sportovního areálu při Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace a během víkendů, 

prázdnin a svátků od 1. dubna do 31. října 2020. V letošním roce byl provoz zkrácen z důvodu uzavření 

hřiště kvůli pandemické situaci v dubnu-červnu. Díky podpoře se podařilo provozovat areály v ostatních 

termínech v nepřetržitém provozu pro mimoškolní a zájmovou činnost dětí i dospělých ze všech městských 

částí Ostravy. Projekt byl prezentován na webových stránkách školy a na veřejně přístupných vývěskách u 

vstupních bran do obou areálů.  

 

5. Zájmové kroužky a volnočasové aktivity 

Obsahem projektu byly kumulovaná podpora rozmanitých zájmových a volnočasových aktivit 

poskytovaných žákům školy v průběhu školního roku, ale i o prázdninách a víkendech. Projekt byl 

rozdělen do 4 oblastí. V roce 2020 byly výrazně rozšířeny aktivity komunitní a společenské role školy 

spoluprací s Domem seniorů – DPS Gajdošova. Cílem byla podpora většího počtu činností mimo školu a 

možnost zapojení dětí sociálně i zdravotně hendikepovaných. 

1. Oblast výtvarná – podpora výtvarných aktivit keramického a výtvarného kroužku pro děti 1. stupně. 

Bude poskytován bezplatně, aby se mohly zapojit i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

2. Oblast čtenářské gramotnosti – podpora literárního kroužku, který plánuje tisk vlastní knihy autorských 

prací žáků a přípravu představení pro Dům seniorů. 

3. Oblast společenská – podpora činnosti a celoškolních akcí žákovského parlamentu a spolupráce žáků 

školy se seniory (Den holocaustu, Osvobození Ostravy, Den kosmonautiky, Měsíc knihy, vydávání 

školního časopisu, charitativní akce, Zelené truhlíky, Den dětí, aktivizační aktivity pro seniory, zahraniční 

spolupráce v rámci projektu Spoznajme sa navzájom). 

4. Oblast sportovní – pořízení drobného spotřebního materiálu pro turistický oddíl 
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Malí, velcí, hrajeme si – spolupráce s DPS Gajdošova 

 

6. Ozdravné pobyty pro děti 

Projekt se bohužel v aktuálním školním roce nepodařilo realizovat z důvodu epidemiologických 

opatření. 

 

7. Kariérové poradenství 

 

Projekt je pokračováním městského projektu kariérového poradenství, který jsme ověřovali v roce 2019 

jako pilotní škola. Jeho cílem je další rozvoj funkce kariérového poradce s náplní práce:    

                                

 Aktivizace a podpora žáka k zodpovědnému řízení vlastní kariéry 

 Realizace individuálního poradenství zaměřeného na volbu vzdělávací a návazné profesní dráhy 

 Realizace skupinového poradenství zaměřeného na volbu vzdělávací a návazné profesní dráhy 

 Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb žáků (s dílčím využitím metod 

kariérové diagnostiky) 

 Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak 

v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání. 

 Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce. 
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 Podíl na organizaci a realizaci exkurzí pro žáky školy 

 Podíl na organizaci a realizaci informačních, kariérových a vzdělávacích akcí 

 Spolupráce s MS Paktem při rozvíjení pilotního programu pro rozvoj kariérového poradenství a v 

dalších oblastech 

 Spolupráce s psychology, případně s dalšími odborníky školního poradenského pracoviště. 

 Spolupráce s třídními učiteli a celým pedagogickým sborem 

 Spolupráce s rodiči 

 Spolupráce s PPP a ÚP 

 Spolupráce s dalšími kariérními specialisty. 

 Účast na vzdělávacích akcích v rámci Ostravy a ČR 

 

 

8. Podpora digitální výuky 

 

     Projektovým záměrem pořízení vybavení podporující digitalizaci distanční výuky, které není možno 

pořídit z jiných dotačních titulů. Hlavními prioritami bylo zajistit odborná školení k internetovým 

platformám pro učitele, software umožňující vzdálený přístup, výuku a komunikaci a nákup nezbytného 

hardwaru, konkrétně konferenční webové kamery, modemů a SIM karet pro zajištění distanční výuky 

žákům bez přístupu k internetu. 

     Do plnění cíle projektu výrazně zasáhla situace spojená s podzimní vlnou pandemie. Plánované a 

objednané školení už zasáhlo do proti epidemiologických opatření a nebylo možné je realizovat. 

Naopak se prudce zvýšila potřeba online produktů pro distanční výuku. Došlo tedy k přesunu 

prostředků ze školení do titulu online softwaru. Jde o trvalé multilicence bez časového omezení - 

http://www.didakta.cz/. Z položky HW se podařilo zajistit USB modemy na internet s 

bezplatnými předplacenými kartami na data. Podařilo se tak uspokojit požadavky na vybavení pro 

online výuku u všech žáků školy. 

 

9. Talentmanagement - Zelená průmyslu 4.0 

 

V roce 2020 došlo k výrazné profilaci koncepce školy směrem k podpoře digitalizace a technického 

vzdělávání. Projekt Zelená průmyslu 4.0 dotačního titulu Talentmanagement statutárního města Ostrava 

výrazně přispěl k realizaci záměru zavedení technického vzdělávání na 1. stupeň a robotizace na 2. 

stupeň. Přes problémy s uzavřením školy kvůli pandemické situaci jde o projekt dlouhodobý a pořízené 

stroje, robotické sady, elektronické stavebnice, badatelské a chemické soupravy mají dlouhodobou 

hodnotu. Díky těmto aktivitám byla škola v roce 2020 vybrána jako pilotní škola MŠMT pro ověřování 

nového kurikula vzdělávací oblasti Člověk a technika. 
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10. Podpora výuky plavání v základních školách VI-VII 

 

     Díky projektu Podpora výuky plavání se podařilo zajistit bezplatnou autobusovou dopravu na 

plavání. Vzhledem k tomu, že plavání bylo zavedeno jako povinné, bylo třeba zajistit i podmínku 

bezplatného přístupu ke vzdělávání, což v případě dopravy na plavání bylo obtížně realizovatelné a po 

dobu dvouletého období výcviku tato položka výrazně zasahovalo do rodinných rozpočtů.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



23 

 

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.  

Škola se snaží s odborovou organizací zajistit minimálně jednu kulturní či sportovní akci společnou pro 

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

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

oslavilo 20. 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.  

 

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. Z mateřských škol 

tradičně spolupracujeme s Mateřskou školou Hornická, jejíž program technického vzdělávání postupně 

provazujeme s naším školním vzdělávacím programem a koncepcí školy. 

 

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

Saleziány Dona Bosca a Městskou policii Ostrava.  
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Koncepce školy 

Dlouhodobá koncepce školy na období let 2017-2022 s kontrolním bodem v roce 2020 (hodnocení). 

 

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  

+ V posledních letech došlo opravdu k výraznému růstu platů pedagogických pracovníků. 

+ Nabídka DVPP je bohatá a daří se posilovat prostředky i z mimorozpočtových Šablon. 

+ Podařilo se zajistit plnou odbornost ve výuce angličtiny i speciální pedagogice. 

+ Škola byla 2x úspěšná jako žadatel projektu Erasmus+ a pravidelně se zahraničních stáží účastní 5-6 

učitelů. 

- Situace na trhu práce je u učitelů M, F, Základů techniky, ICT, Angličtiny i 1. stupně stále zoufalá. Přes 

náznaky pozitivního trendu zájmu o učitelské profese je změna reálná v dohledu minimálně 5 let. 

 

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 

+ Ekonomicky škola zvládá plnění všech plánovaných bodů. Všichni učitelé jsou vybaveni notebooky, 

škola byla plně zasíťována Wi-Fi signálem, všechny třídy disponují interaktivní tabulí. 

+ Došlo k rekonstrukci 5 kabinetů. 

+ Ozdravné pobyty se konaly každoročně a díky zajištění dotací byly takřka bezplatné. 

 

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 

+  Dlouhodobě se daří držet stabilitu počtu žáků i tříd. 

-   V posledních dvou letech se projevil výrazný úbytek zapsaných žáků, který v obvodu činil 20% a 

znamenal stejný deficit i na ZŠ Zelená. Nicméně se stále daří udržet počet 3 prvních tříd. Bude ale třeba 

trend sledovat. 

 

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 
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 přijímáním tvůrčí kritiky 

 podporou tvořivosti 

 spoluprací s Radou školy 

+  Spolupráce s občanským sdružením Zelená i Radou školy je stabilně dobrá. 

+  Novým pozitivem v oblasti demokratizace je vytvoření a dobrá práce školního parlamentu. 

 

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 

+  Zde došlo od roku 2017 k výrazně dynamickému pokroku díky nově stanoveným podmínkám 

vzdělávání žáků se speciálními potřebami.  

+  Na škole v současnosti působí 5 asistentů pedagoga, speciální pedagog i školní psycholog 

+ Kabinet speciální pedagogiky byl vybudován a stále se dovybavuje pomůckami i technikou.  

+ Škola již je bezbariérová vstupní nájezdovou rampou a do 1. podlaží plošinou pro vozíčkáře. 

- Koncepčně je třeba zabývat se vzděláváním cizinců.  

 

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 

+ Podařilo se zajistit prostředky v rámci Šablon na kroužky šachů, deskových her, badatelských a 

čtenářských klubů. V družině je pak úspěšná Hodina TV navíc. 

   

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 

+  Zde je plnění průběžné bez znatelných výkyvů. Kromě metodika prevence se na řešení negativních jevů 

podílí i výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog a vedení školy. 

+ Vzhledem k aktuální potřebě bylo zajištěno bezplatné školení pro rodiče ve věci kybešikany dětí. 

 

 

 

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  
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 podpora aktivit na rozvoj podnikavosti a technického vzdělávání 

+ Pro zlepšení situace ve školní neúspěšnosti žáků jsou vedeny na škole kroužky doučování. 

+ Byly aktualizovány výukové obsahy předmětu praktické činnosti směrem k technickým dovednostem. 

+ V pátém ročníku byly vytvořeny dělené hodiny matematiky a praktických činností. 

-  Stále nejsou dopracovány standardizační testy pro 3.-5. ročník. 

-  Škola odvolala pravidelné testování organizované společností SCIO z důvodu nezajištění objektivity 

provedení na jiných školách. Celostátní a krajské hodnocení kvality bylo bohužel zrušeno. 

-  Doba přinesla novou výzvu požadavku výrazné redukce učiva na věci podstatné a důležité. Na tomto 

tématu bude třeba začít pracovat. Na tento požadavek ale musí zareagovat MŠMT ve věci obsahu 

přijímacích zkoušek. 

 

9. Modernizace výukových metod i prostředků 

 dominantními předměty zůstanou i nadále ČJ, M a AJ 

 podporovanými budou 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 

+  Škole se nadprůměrně daří získávat zdroje na moderní vybavení tříd i učeben. 

+ Bylo provedeno připojení optické sítě, výměna serveru, zasíťování celé školy pevnými LAN zásuvkami i 

kvalitním Wi-Fi signálem. Současná rychlost připojení je již 80Mbps. 

- Škola není dobře připravena na kvalitní online výuku a distanční vzdělávání. Tuto aktuální výzvu bude 

třeba bezodkladně začít realizovat.  

 


