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I. Základní údaje o škole 

a) škola  

název školy Základní škola, Ostrava – Poruba, Čkalovova 942, 

příspěvková organizace 

adresa školy Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava – Poruba 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 64628183 

IZO 102 520 421 

identifikátor školy (RED 

IZO) 

600 026 841 

vedení školy ředitel:  od 1. 8. 2018 Mgr. Rostislav Galia 

zástupkyně ředitele:  Mgr. Jana Otisková 

Kontakt tel.: +420596925473, +420739343471 

e-mail: info@zsckalovova.cz 

web.: www.zsckalovova.cz 

b) zřizovatel  

název zřizovatele Moravskoslezský kraj 

adresa zřizovatele 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Kontakt tel.: +420 595 622 222 

c) součásti školy Kapacita 

Základní škola 150 

Základní škola speciální 30 

Školní družina 45 

Školní jídelna  500 

Školní jídelna – výdejna – 

odloučené pracoviště 

350 

d) základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 5 39 7,8 

2. stupeň ZŠ 4 41                  10,3 

  1. stupeň ZŠS 3 16 5,3 

  2. stupeň ZŠS 0   0 0,0 

Školní družina 2 28                  14,0 

Školní jídelna ZŠ x 146 ZŠ, 26 MŠ x 

Školní jídelna-

výdejna 

x 310 x 

e) materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny Ve škole ve školním roce 2018/19 bylo 

celkem využito k výchovně vzdělávací 

činnosti 20 učeben a heren. 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Ve škole se nachází relaxační místnost pro 

žáky speciálních tříd, knihovna pro žáky  

a pedagogy, počítačová učebna, 

multimediální učebna (SMART), 

audiovizuální místnost, 2 učebny 

s interaktivní tabulí. 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žáci využívají k relaxaci a v rámci 

pracovního vyučování a tělesné výchovy 

http://www.zsckalovova.cz/
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atrium školy s prolézačkami a sportovním 

zařízením, okrasnou zahradu, pracovní 

pozemky.  

Sportovní zařízení V areálu školy se nachází prostorná 

tělocvična, herna stolního tenisu a sportovní 

zařízení v atriu školy. 

Dílny a pozemky Škola má k dispozici několik pracovních 

dílen, dílna pro práci se dřevem  

a kovem, cvičná kuchyňka, dílna pro práci 

s tkaninami a ruční práce (která je součástí 

cvičné kuchyňky), pozemky v okrasné 

zahradě a keramická dílna. 

Žákovský nábytek Ve všech třídách se nachází žákovský 

nábytek, který splňuje požadované 

hygienické normy, třídy se dále modernizují 

a doplňují dalším nábytkem. 

Vybavení učebními a kompenzačními 

pomůckami, hračkami, sportovním nářadím 

apod. 

Každoročně je v dostatečné míře 

zabezpečováno vybavení a obměna učebních 

a kompenzačních pomůcek, hraček 

a sportovního a pracovního nářadí a náčiní, 

využívány dvě tabule, které mohou být 

používány jako interaktivní. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Učebnice a učební pomůcky jsou 

zabezpečovány v dostatečné míře dle 

požadavků vyučujících. Někteří žáci mají 

na základě lékařského doporučení dvoje 

učebnice. 

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami 

 

 

Kabinety a učebny jsou vybaveny moderními 

pomůckami a postupně jsou doplňovány dle 

požadavků vyučujících a finančních 

prostředků. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Škola má k dispozici počítačovou učebnu, 

audiovizuální učebnu a čtyři multimediální 

učebny. Ve většině učeben se nachází 

výpočetní technika, která je napojena na 

internet. 

Investiční rozvoj I nadále bude škola pravidelně doplňovat  

a modernizovat školní pomůcky a potřeby  

a bude vyčleňovat dostatečné množství 

finančních prostředků pro tyto účely. 

f) Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt +420596925473 

g) Údaje o občanském spolku při škole 

Registrace  26. 1. 2016 

Zaměření Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 
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942/2 – podpora zájmové, sportovní a 

kulturní činnosti 

Kontakt +420596925473 

 

 

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

a) Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené 

ročníky 

79-01-B/01 Základní škola speciální  RVP ZŠS – díl 

I a díl II 

1. – 10. 

79-01-C/01 Základní škola  RVP ZV,  

RVP ZV LMP  

1. - 5., 6. - 9. 

8. – 9. 

 

 

b) Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP ZŠS – díl I a díl II  2. - 6., 7. - 10. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP ZV LMP) 

(zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání pro žáky s lehkým 

mentálním postižením č.j. 31504/2004-22) 

8. - 9. 

 

ŠVP ZV 1. – 9. 

V rámci disponibilních hodin je ŠVP posílen u 5., 7. – 8. ročníku o jednu hodinu informatiky. 

Ve 2. – 8. ročníku o jednu hodinu matematiky a o dvě hodiny v 9. ročníku. Pracovní 

vyučování bylo posíleno o jednu hodinu v 1., 7., 8. ročníku a o tři hodiny v 9. ročníku. 

Někteří žáci, kteří byli zařazeni do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

mají na doporučení PPP v jednotlivých předmětech vypracován individuální vzdělávací plán.  

V tomto školním roce pokračoval v rámci kategorie Další cizí jazyk předmět Konverzace  

v anglickém jazyce s tříhodinovou týdenní časovou dotací. 

Konverzace v anglickém jazyce byla zařazena v 8. a 9. ročníku. 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

a) Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2019 

Počet zaměstnanců celkem 44 

Počet učitelů ZŠ 16 

Počet asistentů pedagoga 12 

Počet vychovatelek ŠD 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 

 

   Základní údaje o pracovnících školy k 31. 8. 2019  

Počet zaměstnanců celkem 41 

Počet učitelů ZŠ 16 

Počet asistentů pedagoga 11 

Počet vychovatelek ŠD 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

 

b) Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

1. učitelka 1,0 

2. učitelka 0,95 

3. učitelka 1,0 

4. učitelka 1,0 

5.   učitelka 1,0 

6. učitelka 1,0 

7. učitelka 1,0 

8. učitelka 1,0 

9. učitelka 0,91 

10. učitelka 1,0 

11. učitel 1,0 

12. učitel 1,0 

13. učitel 1,0 

14. učitel 1,0 

15. učitel 1,0 

16. učitel 1,0 

17. asistentka 

pedagoga 

0,50 

18. asistentka 

pedagoga 

0,75 

19. asistentka 

pedagoga 

0,50 
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20. asistentka 

pedagoga 

0,75 

21. asistentka 

pedagoga 

0,50 

22. asistentka 

pedagoga 

0,625 

23. asistentka 

pedagoga 

0,50 

24. asistentka 

pedagoga 

0,899 

25. asistentka 

pedagoga 

0,75 

26. asistentka 

pedagoga 

0,75 

27. asistentka 

pedagoga 

0,75 

28. asistentka 

pedagoga 

0,75 

29. vychovatelka 

školní družiny 

1,0 

30. vychovatelka 

školní družiny 

1,0 

 

c) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

učitelé 1. stupně 100 učitelé 1. stupně 100 

učitelé 2. stupně 100 učitelé 2. stupně 100 

asistenti pedagoga 100 asistenti pedagoga - 

vychovatelky školní 

družiny 

100 vychovatelky školní 

družiny 

- 

 

 

d) Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 do 35 let 35–45 let 45–55 let nad 55 let 

do důch. 

věku 

v důchod. 

věku 

celkem 

 Muži ženy muži ženy muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy 

učitelé 0 0 2 1 4 6 0 1 0 2 6 10 

asistenti 

pedagoga 
0 1 0 3 0 5 0 1 0 1 0 11 
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e) Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2019 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1. finanční referent 0,875 

2. hospodářka školy 1,0 

3. školník 1,0 

4. uklízečka 1,0 

5. uklízečka 0,5 

6.  uklízečka 0,5 

7.  vedoucí školní jídelny 1,0 

8. hlavní kuchařka 1,0 

9. kuchařka 1,0 

10. kuchařka 1,0 

11. pomocnice v provozu 1,0 

12. pomocnice v provozu 1,0 

13. pomocnice v provozu 1,0 

14. pomocnice v provozu 0,750 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 31. 8. 2019 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1. finanční referent 0,875 

2. hospodářka školy 1,0 

3. školník 1,0 

4. uklízečka 1,0 

5. uklízečka 0,5 

6.  uklízečka 0,5 

7.  vedoucí školní jídelny 1,0 

8. hlavní kuchařka 1,0 

9. kuchařka 1,0 

10. kuchařka 1,0 

11. pomocnice v provozu 1,0 

12. pomocnice v provozu 1,0 

 

 

 

f) Hodnocení pracovníků 

Vedení školy vnímá hodnocení jako prostředek: 

- ke zkvalitnění kultury školy a výchovně vzdělávacího procesu 

- ke zlepšení celkového klimatu v organizaci 

- ke zjištění budoucích vzdělávacích potřeb a ovlivňování kariérového postupu 

zaměstnanců 
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- pro získání a udržení všech perspektivních zaměstnanců a personálnímu plánování 

- otevřené komunikace v celé organizaci 

Individuální hodnocení všech zaměstnanců proběhlo koncem školního roku podle předem 

stanovených kritérií. Hodnocení provedli vedoucí pracovníci, kteří mají příplatek za vedení. 

Průběžná hodnocení pedagogických pracovníků probíhají při pohovorech po hospitaci. 

Pracovníci bývají hodnoceni i na poradách. 

 

 

IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

a) Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro školní rok 

2019/2020 

2  9  7 0 

 

b) Výsledky přijímacího řízení 

 

a) do učebních oborů a oborů s maturitou (krajských i soukromých škol) ukončených 

závěrečnou zkouškou bylo přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

15 3 

 

b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém a desátém ročníku v nižším ročníku  

15 3 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Přehled o prospěchu ZŠ a ZŠS 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Nehodno- 

ceno 

Snížená 

známka 

chování 

SA 5 0 5 0 0 0 

SB 5 0 5 0 0 0 

SC 6 0 6 0 0 0 

I. A 6 4 1 0 1 0 

I. B 7 6 1 0 0 0 

III. A 11 2 8 0 1 0 

IV. A 8 3 5 0 0 1(2) 

V. A 10 6 4 0 0 0 

VI. A 12 4 8 0 0 0 

VIII. A 10 2 6 2 0 1(2);3(3) 

VII. B 12 1 10 0 1 0 

IX. A 11 3 8 0 0 1(2);1(3) 

Celkem 103 31 67 2 3 3(2);4(3) 

 

 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Nehodno- 

ceno 

Snížená 

známka 

chování 

SA 5 0 4 1 0 0 

SB 5 0 5 0 0 0 

SC 6 0 5 1 0 0 

I. A 6 4 2 0 0 1(2) 

I. B 9 7 2 0 0 0 

III. A 11 3 6 1 1 1(2) 

IV. A 8 1 7 0 0 1(2);1(3) 

V. A 12 4 7 1 0 0 

VI. A 12 2 10 0 0 1(3) 

VIII. A 10 2 8 0 0 1(2);5(3) 

VII. B 12 2 10 0 0 1(2) 

IX. A 11 0 11 0 0 0 

Celkem 107 25 77 4 1 5(2); 6(3) 
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b) Výcvik plavání 

 

Žáci 2. a 3. tříd ZŠ 15 

 

c) Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 

 

Naše škola patří mezi školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona – druh zdravotního 

postižení jsou vývojové poruchy chování. 

Naši školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají podle 

školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání včetně přílohy upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením. Dále vzděláváme žáky podle školního vzdělávacího 

programu pro žáky základní školy speciální díl I a díl II. Našimi klienty jsou žáci s mentálním 

postižením od lehčí až po těžkou formu, dále žáci s poruchou autistického spektra a žáci 

se souběžnou kombinací více vad. Každým rokem se zvyšuje počet žáků, kteří mají problémy 

v běžných základních školách. Jedná se o žáky se závažnými poruchami chování, těžkými 

vadami řeči a specifickými vývojovými poruchami učení. Těmto žákům vyhovuje snížený 

počet žáků ve třídách a také, že místo druhého cizího jazyka je posílena výuka angličtiny. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že naše škola je školou speciální a zařazení žáků do naší 

školy podléhá velmi přísným a jasným pravidlům stanovených zákonnými předpisy. Jedná 

se především o tato pravidla: 

 Dítě do speciálního školství může být zařazeno pouze na základě žádosti 

a informovaného souhlasu zákonných zástupců  

 Zákonní zástupci musí být prokazatelně informováni o rozdílech v jednotlivých 

školních vzdělávacích programech a také o dalších možnostech vzdělávaní jejich 

dítěte. S touto skutečností musí zákonný zástupce prokazatelně souhlasit (informovaný 

souhlas). 

 Dítě může být zařazeno pouze na základě doporučujícího stanoviska školského 

poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna, SPC – speciálně 

pedagogické centrum). 

 

Všechny tyto zákonem stanovené podmínky musí splňovat každý žák, který byl 

zařazen do naší školy (§28 odst. 1 písm. a), b), c), d) a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

školský zákon). Při výchovně vzdělávacím procesu pedagogové v maximální míře 

využívají princip individuálního přístupu k jednotlivým žákům, k jejich potřebám a 

schopnostem s přihlédnutím k aktuálnímu stavu jejich zdravotního postižení. Proto 

všichni pedagogové naší školy musí splňovat příslušné požadavky na vzdělání 

v oblasti speciální pedagogiky. Ve třídách je nižší počet žáků, který je stanoven 

vyhláškou, což umocňuje možnost individuálního přístupu k jednotlivým žákům. 

Hodnocení žáků, když odmyslíme individuální přístup k jednotlivcům, je podobný 

nebo totožný jako u ostatních základních škol tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Žáci 

speciálních tříd jsou hodnoceni slovně. 

Systém hodnocení žáků a jejich prací je součástí školního řádu a je zveřejněn na webových 

stránkách školy (viz. www.zsckalovova.cz). Vědomosti žáků na 2. stupni ZŠ jsou 

prověřovány tzv. ředitelskou písemnou prací, a to z jazyka českého a matematiky. Tyto 

výsledky jsou srovnávány s celkovým hodnocením žáka z jazyka českého a matematiky 

na vysvědčení. 

http://www.zsckalovova.cz/
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d) Údaje o žácích  

 

Obecné údaje 

Ke dni 1. 9. 2018 bylo do školy zapsáno celkem 96 žáků. 1. stupeň 50 žáků, 2. stupeň 

46 žáků. 

V průběhu školního roku: 

- nově zařazeno     15 žáků 

- přestup na jinou ZŠ      4 žáci     

- ukončení školní docházky      0 žáků  

- povinnou školní docházku ukončilo  15 žáků 

   

Do první třídy v tomto školním roce nastoupilo 9 žáků, ostatní žáci nastoupili do vyšších 

ročníků ZŠ. 

 

 

Docházka a záškoláctví 

 

Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních učitelů 

seznámeni se Školním řádem školy. O povinnostech a právech ve vztahu ke škole, o včasném 

omlouvání, o rizicích a sankcích týkajících se neomluvené absence. Při dlouhodobé absenci 

žáci dokládali potvrzení lékaře (razítko v ŽK, popř. lístek „nemocenské“), tam kde byly 

pochyby či žáci navzdory omluvenkám byli spatřeni venku, bylo telefonicky a osobně 

jednáno se zákonnými zástupci, či škola kontaktovala OSPOD.  

 

V následujících tabulkách je uvedena omluvená a neomluvená absence žáků jednotlivých tříd 

ve školním roce 2018/2019.  

 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin. 
Celkový počet hodin 

SA 5 591 0 591 

SB 5 301 0 301 

SC 6 385 0 385 

I. A 6 304 0 304 

I. B 7 367 0 367 

III. A 11 928 0 928 

IV. A 8 535 0 535 

V. A 10 856 0 856 

VI. A 12           1 105 12              1 117 

VIII. A 10 675 41 716 

VII. B 12           1 387 0              1 387 

IX. A 11           1 026 105              1 131 

Celkem 103           8 460 158              8 618 
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2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin. 
Celkový počet hodin 

SA 5 585 0 585 

SB 5 339 0 339 

SC 6 301 0 301 

I. A 6 329 13 342 

I. B 9 441 0 441 

III. A 11 581 0 581 

IV. A 8 649 0 649 

V. A 10           1 089 68               1 157 

VI. A 12 704 24 728 

VIII. A 10           1 532 108               1 640 

VII. B 12           1 509 46               1 555 

IX. A 11           1 057 0               1 057 

Celkem 107           9 116 259               9 375 

 

 

 

1. pololetí:    omluvená absence 8 460 

 neomluvená absence: 158 

 absence celkem: 8 618 

 počet žáků: 103 

 

 

2. pololetí: omluvená absence: 9 116 

 neomluvená absence: 259 

 absence celkem: 9 375 

 počet žáků: 107 

 

2018/2019:  omluvená absence: 17 576 

 neomluvená absence: 417 

 absence celkem: 17 993 

 

Neomluvená absence byla řešena ve spolupráci zákonní zástupci, vedení školy, výchovný 

poradce, metodik prevence a OSPOD. Škola zaslala hlášení na PČR a přestupkové oddělení 

ÚMOb Poruba. 

 U vysoké omluvené absence bylo toto řešeno v průběhu celého školního roku se zákonnými 

zástupci žáka a kurátorem pro mládež.  
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Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, SPC, PPP, sociální péčí, Policií ČR, odbornými 

lékaři, soudy 

Ve 22 případech byli zákonní zástupci vyzváni k návštěvě školy. Tato jednání probíhala 

na úrovni zákonný zástupce a třídní učitel.  

 

V 11 případech kontaktovali a navštívili zákonní zástupci výchovnou poradkyni. Ve 2 

případech z důvodu změny termínu kontrolního vyšetření na SPC U Studia 33, Ostrava-

Zábřeh, další návštěvy u VP školy byly z důvodů poskytnutí informací o možnosti 

pokračování ve školní docházce, předání zpráv ŠPZ, podpisy žádostí o vyšetření, podepsání 

doporučení ŠPZ.  

Všichni žáci školy jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při doručení Doporučení 

Školského poradenského zařízení, které je nezbytné pro vzdělávání na naší škole, zajištují 

podpisy zákonných zástupců třídní učitelé.  

 

Škola spolupracuje se ŠPZ -  SPC U Studia 33, Ostrava–Zábřeh; SPC Frýdek–Místek; 

PPP Ostrava – Poruba; SPC Kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh; SPC Srdce Opava. VP byla během 

celého školního roku v kontaktu nejvíce se SPC U Studia 33 a PPP Ostrava –Poruba  

17. listopadu 1123. Kontakt byl realizován telefonicky, e-mailem, osobně. 

 

SPC U Studia 33, Ostrava–Zábřeh provedlo díky iniciativě školy 4 kontrolní vyšetření 

k profesní orientaci vycházejících žáků, 14 speciálně pedagogických vyšetření. Na PPP 

Ostrava-Poruba bylo 7 žáků na kontrolním vyšetření. Celkem vypracovali třídní učitelé 16 

zpráv o žácích pro PPP, SPC. Některá kontrolní vyšetření budou provedena v následujícím 

školním roce. Vše ve spolupráci ZZ, VP a SPC, PPP domluveno.  

 

Individuální vzdělávací plány vypracovali učitelé pro 14 žáků. SPC U Studia 33, 

SPC Frýdek-Místek, SPC Kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh, PPP Ostrava-Poruba IVP potvrdili.  

 

V 10 případech vypracovali třídní učitelé zprávy pro pedopsychiatra, psychiatra. 

 

Třídní učitelé vypracovali 39 zpráv o žácích. Zprávy vypracovali na žádosti PČR, sociálních 

pracovníků nebo kurátorů pro mládež, případně informovali OSPOD o absenci žáka – ve 

všech případech řešeno také se zákonnými zástupci. 

 

 

V průběhu školního roku bylo u žáků s výukovými, výchovnými či jinými problémy 

provedeno: 

 

- výchovná komise                  13 

- řešení s odborem sociálních věcí       6 

- vyšetření SPC, PPP       32 

- řešení případů s Policií ČR        4 

 

S PČR byla řešena vysoká absence žáků druhého stupně (sedmého, osmého a devátého 

ročníku). Ve dvou případech byla školou zavolána PČR pro hrubé porušení školního řádu. 

 

 

 



 

16 

 

e) Volba povolání 

 

V průběhu prvního pololetí školního roku byla velká část práce VP věnována vycházejícím 

žákům. Ve spolupráci s třídními učiteli vycházejících žáků VP spolupracovala nejen 

s vycházejícími žáky, ale také s jejich zákonnými zástupci. Se zákonnými zástupci 

vycházejících žáků organizovala VP setkání – zákonné zástupce informovala o možnostech 

dalšího vzdělávání – SŠ, webové stránky SŠ, volba učebního oboru, informace k termínům 

podávání přihlášek na SŠ, vyplňování přihlášek na SŠ, doručení zápisového lístku, vyšetření 

na SPC či PPP k profesní orientaci. Zákonní zástupci byli v průběhu listopadu a prosince 

informováni o dni otevřených dveří na SŠ. V letošním školním roce bylo 18 vycházejících 

žáků. 

Všichni žáci projevili zájem o pokračování ve studiu na SŠ. 

 

Každý žák měl možnost podat dvě přihlášky na SŠ. Většina žáků této možnosti využila.  

 

Následující tabulka a graf, ukazují zájem vycházejících žáků o další vzdělávání. Školní roky 

2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. 

 

Školní 

rok 
Vycházející ZŠS 

Na SŠ 

ANO 

Na SŠ 

NE ZŠP 
Na SŠ 

ANO 

Na 

SŠ 

NE 

ZŠ 
Na SŠ 

ANO 

Na 

SŠ 

NE 

2016/17 14 0 0 0 9 9 0 5 4 1 

2017/18 16 2 0 2 2 2 0 12 11 1 

2018/19 18 0 0 0 4 4 0 14 14 0 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Prevence rizikového chování vychází z těchto dokumentů: 

 Minimální preventivní program 

 Školní preventivní strategie 

 Program proti šikanování 

 Postup školy při krizové situaci spojené s ohrožením a násilím ve školním prostředí, 

které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí 

Školní metodik prevence spolupracuje: 

 s vedením školy 

 s výchovnou poradkyní 

 s pedagogickým sborem školy 

 žáky  

 s rodiči – informace o problematice rizikového chování na škole, zvláště pak 

o nebezpečí kyberšikany 

 s institucemi – Renarkon, PPP Ostrava – Poruba, Městskou policií, Jekhetane, Charita 

Ostrava, Policie ČR, Slezská diakonie – středisko ELPIS Ostrava, Centrum pro rodinu 

a sociální péči, Multidisciplinární tým – policejní buňka, SPC, Probační a mediační 

služba ČR, ÚMOb – sociální kurátoři pro mládež  

Práce metodika prevence je realizována: 

– metodickou a koordinační činností 

– informační činností – osobní pohovor, nástěnka, besedy, třídní schůzky 

– poradenskou činností – pro rodiče i žáky osobně nebo anonymně prostřednictvím 

schránky bezpečí v budově školy nebo na webových stránkách školy.                                                          

Vzdělávací akce pro žáky: 

 

– Městská policie: besedy s žáky  

– Projekt školy – tělovýchovný - ¨Sportovec školy¨ 

Pokračování ve sportovních aktivitách dětí v rámci projektu Sportem proti 

závislostem 

Projekt Mimořádné události – nácvik postupů při řešení mimořádných událostí 

– Policie České republiky – besedy se žáky 

– Jekhetane, občanské sdružení, kterého se pravidelně zúčastňuje jedna paní učitelka 

s představiteli sdružení, policie a zástupci škol 

– Jednotlivé třídy pracovaly s žáky podle přílohy plánu ŠMP – okruhy prevence  

– V odpoledních hodinách žáci navštěvovali ve škole podle svých zájmů kroužky. 

 

Návštěvy knihovny - pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde žáci absolvují mnoho 

aktivit, jež je hravou formou seznamují s knihami a informacemi, které v nich mohou získat. 

Každoročně na škole probíhá akce ČČK – První pomoc pro život, která se skládá z části 

teoretické a praktické.  Po úspěšném složení zkoušky žáci získají průkaz. 
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Rizikové chování žáků ve školním roce 2018/2019: 

 

Šikana 0 

kyberšikana 0 

verbální agrese vůči učiteli 3 

fyzická agrese vůči učiteli 0 

agrese, násilí, ublížení na zdraví 2 

užívání návykových látek 1 

alkohol 0 

kouření 0 

poškozování majetku 1 

krádeže 0 

záškoláctví 1 

 

Vzdělávání ŠMP 

 

- setkávání preventistů s krajskou metodičkou prevence na PPP 

- sledování nabídky programů pro žáky v oblasti primární prevence 

-získávání kontaktů a spolupráce s poradenskými a preventivními zařízeními 

-studování časopisu Prevence 

Multidisciplinární tým Poruba (MdT) 

Zpravidla jednou měsíčně se koná schůzka multidisciplinárního týmu Ostrava- Poruba, jehož 

členem je jeden pedagog naší školy. Účelem existence MdT je včasná identifikace jevů 

kriminality a rizikového chování, včetně možného řešení sociálních problémů. Pravidelná 

setkání MdT se zaměřují na zjišťování problémů v sociálně vyloučených lokalitách a návrhem 

jejich řešení. Součástí je navazování spolupráce na různých úrovních mezi jednotlivými 

aktéry. Jedním z dílčích cílů je otevíráni se veřejnosti lidem z lokalit a nejbližšího okolí, 

zajišťovat jejich účast na identifikování a řešení problémů vlastní lokality. Koordinátor 

multidisciplinárních týmů je zaměstnanec Magistrátu města Ostravy. Členy jsou zástupci 

státních organizací, samosprávy, vzdělávacích institucí, neziskových organizací i komerčních 

subjektů a společností se vztahem k dané rizikové lokalitě, bez ohledu na jejich právní 

subjektivitu a zřizovatele. 

Metodika činnosti multidisciplinárních týmů ve městě Ostravě (dále jen „Metodika“) byla 

zpracována v rámci projektu: 

„Posílení bezpečnosti ve městě Ostrava prostřednictvím asistentů prevence kriminality 

a multidisciplinárního přístupu“,reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, podpořeného 

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního 

rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostravy (dále jen „projekt“). Metodika byla 

vytvořena na základě dosavadní praxe již existujících multidisciplinárních týmů působících 

v Ostravě od roku 2004 do roku 2016. Účelem Metodiky je sjednocení procesů fungování 

MdT a pomoc dalším, nově vznikajícím týmům při jejich formování. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) 

 

a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

zaměstnanců školy 
    Vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují tyto organizace 

NIDV, KVIC, KORT, MSK, FAMA, PPP Ostrava-Poruba, VŠB-TU Ostrava, Ostravská 

univerzita, Magistrát města Ostravy, ZŠ Kpt. Vajdy, ZŠ Čkalovova 942 

Měsíc Počet pedagogů Název semináře, kurzu, školení 

Září 2 A2P - Anglický jazyk – středně pokročilí B (od 

9/2018 do 6/2019) 

 2 Kurz anglického jazyka KVIC (od 9/2018 do 

6/2019) 

   

Říjen 1 Seminář k výuce DV na ZŠ 

 1  Pracovní cesty a CN ve školství 

 1 Rozšiřující studium EVVO (od 10/2018 do 

6/2019) 

   

Listopad 1 Spisová služba (konzultace) 

 1 Platové předpisy 

   

Prosinec   

   

Leden 1 Metodiky rozvoje čtenářské gramotnosti 

   

Únor 1 Asistent pedagoga u integrovaného žáka s PAS na 

1. st. ZŠ 

 3 Akademie zdravého vaření 

 3 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (od 

2/2019 do 6/2019) 

 1 Krajská digitální spisovna 

   

Březen 1 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

 1 Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ 

 1 Čtenářská gramotnost 

   

Duben 2 Aspergerův syndrom 

 1 Zaučená kuchařka 

   

Květen 1 Setkání školních psychologů a speciálních 

pedagogů 

 1 Čtenářská gramotnost 

 1 Relaxace pro děti I. 

   

Červen 1 Rozpočet školy a reforma financování 

 1 Dlouhodobý majetek a jeho TZ 

   

Červenec   

   

Srpen 1 Týmová práce a komunikace 
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b) Údaje o doplnění a zvyšování kvalifikace pracovníků 

 

Měsíc Počet pedagogů                     Vzdělávací instituce       

Září 

2018 - 

červen 

2019 

1 

JČ pro II. stupeň ZŠ, OU, PF CDV 

Ostravská univerzita             

4 Anglický jazyk               

1 

Kurz znakového 

jazyka        

 

Hodnotící zpráva BOZP a PO za školní rok 2018/2019 

 

Bezpečnostní technik a požární preventista pracoval podle vypracovaného plánu úkolů na 

daný rok. 

 

– Školení a poučení 

Na počátku školního roku proběhla potřebná školení vedoucích pracovníků a bezpečnostního 

technika a požárního preventisty u firmy KORT. Bezpečnostní technik a požární preventista 

provedl školení zaměstnanců s následným testem. V průběhu školního roku pak provedl 

školení nových zaměstnanců. Také žáci byli poučeni o bezpečném chování a seznámení se 

školním řádem a byly učiněny zápisy do třídních knih. Zaměstnanci byli průběžně 

informováni o změnách v legislativě. 

 

– Aktualizace provozních řádů 

Během září proběhla aktualizace řádů odborných učeben a kontrola dokumentace. 

 

– Prevence rizik 

V průběhu školního roku byla prováděna kontrolní činnost ve všech objektech školy a byla 

vyhledávána možná rizika, která byla zaznamenávána do knihy rizik. 

 

– Kontroly a revize 

Veškeré revize proběhly v daných termínech a uskutečnily se případné opravy. 

 

– Školní a pracovní úrazy 

V průběhu roku sledoval preventista BOZP zápisy v Knize úrazů a poté vypracovával 

Záznamy o úrazech a případné pojistné odškodněni. V tomto školním roce nebyl žádný 

pracovní úraz, který by vyžadoval záznam. 

 

– Závodní preventivní péče 

Podle zákona o specifických zdravotnických službách zaměstnanci navštěvovali svého 

závodního lékaře na vstupních, periodických a výstupních prohlídkách. 
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– Ochranné zdravotní pomůcky 

Zaměstnancům byly podle směrnice vydávány ochranné zdravotní pomůcky a byla prováděna 

kontrola jejich používání. 

 

– Požární poplachové směrnice 

Aktualizace požárních poplachových směrnic, kontrola jejich rozmístění v objektu. 

Vyznačkování únikových východů. 

 

– Veřejná prověrka BOZP a PO. 

Uskutečnila ve spolupráci s odborovou organizací veřejná prověrka BOZP a PO a byl učiněn 

zápis se stavem budovy. 

 

– Vyhlášen cvičný požární poplach.  

V měsíci červnu byl uskutečněn cvičný požární poplach. Žáci se ukázněně přesunuli na tomu 

určené místo.  

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Dopravní výchova 

 

V říjnu a květnu se konala výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti ZŠ Gen. Janky.  

Výuka pro žáky 3. ročníku proběhla na naší škole v únoru ve  SMART učebně. 

 

Školní kolo výtvarné soutěže „Děti, pozor, červená“ se uskutečnilo v únoru a pět nejlepších 

výkresů postoupilo do městského kola. 

V květnu proběhlo vyhodnocení a naši 2 žáci vyhráli a byli odměněni věcnou cenou. 

 

Na schůzce metodiků Dv, která se konala v březnu na ZŠ U Haldy, jsme si naplánovali 

termíny školních a městských kol v jízdě zručnosti. 

Dne 6. 5. 2019 se konalo školní kolo v jízdě zručnosti na koloběžkách pro žáky speciálních 

tříd a pro žáky 1. -4. ročníků. V teoretické části byla u žáků prověřena znalost dopravních 

značek a v praktické části šikovnost žáků při jízdě na koloběžce. 

Dne 9. 5. 2019 se konalo městské kolo na ZŠ U Haldy. Naši školu reprezentovalo osm žáků. 

Čtyři z nich se umístili na předních místech. Tři žáci na 2. místě, jeden žák na 3. místě. 

Dne 4. 6. 2019 proběhlo na naší škole pro žáky 5. - 8. ročníku školní kolo jízdy zručnosti na 

kolech. V teoretické části byla u žáků prověřena testem znalost dopravních předpisů 

a v praktické části šikovnost žáků při jízdě na kole.  

Do městského kola, které se uskutečnilo 6. 6. 2019 na ZŠ Haldy 66, postoupilo 6 žáků. 

Všichni se umístili na předních místech. Tři žáci na 1. místě, jeden žák na 2. místě a dva žáci 

na 3. místě.  
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Sekce Tv rok 2018/2019 

 

V letošním školním roce 2018-2019 se členové sekce Tv sešli dvakrát na naší škole a to  

2. října a 7. května 2019, kde jsme společně naplánovali tyto akce: 

 

16. 10. 2018 Futsalový turnaj pro žáky do 12. let, který se konal na ZŠ Kpt. Vajdy 

Školu reprezentovalo 6 žáků a umístili se na 5. místě. 

 

20. 11. 2018 Turnaj „Líný míč“ pro žáky 2. stupně na ZŠ Kpt, Vajdy 

Šest chlapců 2. stupně obsadilo 6. místo.   

 

11. 12. 2018 Vánoční turnaj ve stolním tenise na ZŠ Na Vizině 

Turnaje se zúčastnilo celkem 15 žáků, z 6 škol pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Naši žáci se na předních místech neumístili. 

 

19. 2. 2019 Turnaj ve florbalu pro žáky 6. a 9. tříd na ZŠ Čkalovova 

Školu reprezentovalo 6 žáků a umístili se na 4. místě. 

 

12. 3. 2019 Turnaj ve vybíjené děvčat na  ZŠ U Haldy 

Zúčastnilo se 6 děvčat z naší školy a obsadily 1. místo. 

 

14. 5. 2019 Okresní kolo v Atletickém čtyřboji pro žáky se speciálními vzdělávacími        

potřebami na Sareze, sportovním areálu Poruba. Z naší školy se akce zúčastnilo sedm žáků. 

Jeden žák se umístil na druhém místě a postoupil do krajského kola, které v tomto roce 

organizoval okres Nový Jičín. Ze zdravotních důvodů se však této akce nezúčastnil.  

Družstvo mladších dívek se umístilo na 3. místě, chlapci na místě druhém. 

 

7. 6. 2019 Sportovec školy – 16. ročník 

Akce se v rámci projektového dnes zúčastnili všichni žáci ze všech tříd a soutěžili v šesti 

disciplínách. (člunkový běh, lehy-sedy, skok z místa, hod medicinbalem, skákání přes 

švihadlo a dlouhý běh). Vyhlášení výsledků proběhlo 26. června 2019. 

 

 

Údaje o akcích školy  

 

Kulturní akce ve školním roce 2018/2019 

 

V tomto školním roce jsme dvakrát navštívili filmové představení v DKMO. V rámci 

festivalu „Dospělí dětem“, který se koná v Domě farnosti v Porubě, navštívili žáci prvního i 

druhého stupně divadelní představení amatérských divadelních souborů. Mladší děti se pak 

ještě zúčastnily hudebního a divadelního představení v DKMO. Celoročně navštěvují naši 

žáci vzdělávací besedy v KMO, pobočka Vietnamská. 
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Environmentální výchova – projekty a akce ve školním roce 2018/2019 

Na podzim navštívili všichni žáci „Lesní školu“ v Bělském lese. Program byl zaměřen na 

podzim v přírodě. Děti se prošly lesem a pozorovaly letokruhy stromů, srnčí stopy, zhlédly 

výukový film a opékaly párky. Opětovně jsme navštívili les v květnu, kdy si žáci vyzkoušeli 

hmatové vjemy na přírodní stezce, prošli se lesem, sbírali dřevo a opekli si párky.  

V listopadu se všechny třídy tradičně vypravily do Jistebníku na výlov rybníka Bezruč. 

V dubnu jsme s dětmi absolvovali Den Země na Hlavní třídě v Porubě. Tato akce je zaměřena 

na environmentální výchovu. Celoročně škola spolupracuje s firmou na zpracování použitého 

oleje, plastových víček a plechovek.  

V červnu se žáci prvního stupně vypravili do Hobbyparku Bohumín, kde v areálu městského 

parku strávili dopoledne na prolézačkách a v minizoo. Také jsme navštívili lázně Klimkovice 

a prošli naučnou stezku, v rámci poznávání širšího okolí školy jsme byli v areálu „Skalka“ 

s přilehlou minizoo a v Kyjovicích.  

 

Školní družina: školní rok 2018/2019 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla na škole dvě oddělení školní družiny, která navštěvovalo 28 

dětí. 

Školní družina pracovala podle celoročního vzdělávacího plánu a její činnost probíhala 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, při kterých využívala prostory 

školní družiny i další školní prostory  -  tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, 

audiovizuální místnost, atrium a keramickou dílnu.  

Nejzdařilejší akce: 

– Sportovní odpoledne  

V atriu školy proběhly souboje v běhu, skoku do dálky nebo jízdě na koloběžkách. 

– Drakiáda 

Přehlídky s vlastnoručně zhotovenými draky, se zúčastnila obě oddělení. 

– Puzzliáda 

Žáci byli rozděleni do kategorií podle svých schopností. 

– Keramický výrobek 

Žáci vytvořili vánoční dárečky pro rodiče či prarodiče. 

– Mikulášská besídka 

Strašidelná návštěva čerta s Mikulášem letos proběhla na bázi tajemna. Poté co se za 

dveřmi ŠD ozvaly hrozné zvuky vycházející ze samotného pekla, našli zde žáci 

nadílku. V příslibu poslušnosti prezentovali, více či méně vystrašeni, básničky a 

písničky. 

– Vánoční tvoření s rodiči v keramické dílně  

Před Vánocemi proběhla oblíbená akce k upevnění spolupráce mezi vychovatelkami, 

rodiči a žáky. 

– Vánoční pečení  

Ve školní kuchyňce jsme letos pekli perníčky, které žáci následně nazdobili cukrovou 

polevou a nechali změknout pro vánoční besídku. 

– Posezení u vánočního stromečku 

Při poslechu vánočních koled žáci vzájemně ochutnávali cukroví, které napekli doma 

s maminkami ale i perníčky, které si připravili v družince. Každý pod stromečkem 

našel malou pozornost pro sebe a všichni dohromady dostali hry pro společná 

družinová odpoledne. 
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– Turnaj ve stolním hokeji 

Zapojení všech žáků do vyřazovacího turnaje je strhlo ke kolektivnímu fandění. 

– Karnevalová maska 

Několikahodinová příprava výtvarného zpracování karnevalového kostýmu 

a obličejové masky či škrabošky z papírů, plastů nebo textilu rozvíjela fantazii žáků. 

– Karneval 

Rej masek proběhl v prostorách ŠD. Masky mezi sebou soutěžily nejen v kráse, ale 

i v dovednostech a tanci. Odměny byly sladké. 

 

– Keramická velikonoční miska 

V rámci keramiky si žáci z hlíny vyrobili misky, které osázeli jarním osením a 

ozdobili malovanými vajíčky, drobnými kuřátky...  

– Šperk 

Výtvarné zpracování Fimo hmoty jako dárek pro maminky. 

– Turnaj ve stolním tenise 

Velkým překvapením tohoto turnaje bylo, že do finále se probojovali žáci ze 

speciálních tříd. 

– Olympiáda 

Sportovní odpoledne v tělocvičně proběhlo v duchu: „vyhráli jsme všichni“ dle hesla 

„není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 

– Celodenní výlet do Prahy  

Poznávání hlavního města se zúčastnilo 9 žáků ŠD. 

Naše cesta započala na Pražském hradě prohlídkou katedrály sv. Víta, pokračovala 

procházkou po nádvoří hradu a poslechem konaného koncertu komorní hudby. 

Odpočívali a svačili jsme ve Valdštejnské zahradě, kde žáci vyhledávali různé 

skulptury na krápníkové stěně a prošli se kolem voliéry výrů i rybníčku s barevnými 

kapry. Navštívili také pohádkovou, interaktivní výstavu v Galerii České televize, která 

se nachází Praze na Kavčích horách.  

Zážitkem pro ně byla i jízda metrem a přestupy s použitím monstrózních eskalátorů.  

– Veselé soutěžení ke Dni dětí 

Kromě jízdy na koloběžkách a zdolávání lanových prolézaček byly děti oceněny i za 

malování na chodník. 

– Návštěva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Martinově 

V loňském roce žáci viděli tréninkový zásah vyprošťování při autonehodě a záchranu 

životů při dopravní nehodě. Letos tuto situaci zažili v reálném životě při cestě na 

zbrojnici, když jim při čekání na tramvajovém ostrůvku na přechodu pro chodce dával 

řidič přednost, další neukázněný řidič nedodržel dostatečný odstup a do prvního vozu 

naboural. Žáci s vychovatelkami situaci rozebrali a byli pochváleni za správné řešení. 

Po příchodu následovala prohlídka prostor a vybavení zbrojnice. Pro všechny děti byl 

nezapomenutelný zážitek použití vodního děla na hasičském autě v akci. Žáci byli 

postříkáni při ukázce síly děla namířeného do oblak, s názorným předvedením využití 

několika druhů síly a dostřiku trysky. Do školy jsme odcházeli promočení, ale 

vzhledem k letnímu počasí velmi spokojeni. 
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Ve školním roce 2018/2019 pracovaly na škole tyto zájmové útvary (kroužky): 

 

Název kroužku Vedoucí kroužku Den konání Čas konání 
1. Stolní tenis 

 

 

Mgr. Eva Hagenová 

 
Pondělí 14:00 – 14:40 

 

2. Procvičování z AJ 

 

Mgr. Vendulka 

Janáčková 
Pondělí 7:00 – 7:40 

 

3. Logopedický 

 

Mgr. Bronislava 

Zelinská 

Úterý 

Středa 

7:15 – 7:40 

7:15 – 7:40 

 

4. Stolní deskové hry 

 

Ing. Milan Feranec Středa 12:45 – 13:30 

 

5. Systém AAK    

    Symwriter 

 

Mgr. Radmila 

Kalocsányiová 

Středa 

Čtvrtek 

11:50 – 12:30 

11:50 – 12:30 

 

6. Logopedický 

 

Bc. Anna Klapetková Úterý 7:00 – 7:40 

 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 ve škole neproběhla žádná inspekční ani kontrolní činnost ČŠI. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření 

 

1. Náklady 

 

Účet                                          Hlavní činnost                            Doplňková činnost      v tis. Kč 
501   2 357,28    529,99 

502   1 463,17      56,67 

511      161,15      13,96 

512          8,12        0,00 

513          4,64        0,00 

518      395,92        0,90 

521 13 379,43    208,84 

524   4 483,46      70,99 

525        50,33        1,03 

527      361,11        4,18 

551      215,23      28,84 

558      537,60        0,00 

celkem 23 417,44    915,40 

 

 

Rozbor významných položek nákladů z hlavní činnosti: 

 

 

Spotřeba materiálu: 

r. 2016 - 2 203,80 tis. Kč, r. 2017 - 2 240,61 tis. Kč, r. 2018 – 2 357,28 tis. Kč. 

V roce 2018 došlo pouze k nepatrnému zvýšení. 

 

 

Spotřeba energie:  

r. 2016 - 1 430,20 tis. Kč, r. 2017 – 1 478,00 tis. Kč, r. 2018 – 1 463,17 tis. Kč. 

V roce 2018 došlo ke snížení nákladů na energie z důvodu mírné zimy.  

 

 

Služby: 

r. 2016 – 469,68 tis. Kč, r. 2017 - 384,57 tis. Kč, r. 2018 – 395,52 tis. Kč.  

Hospodaření v roce 2018 bylo srovnatelné s předchozími lety. V roce 2018 byly náklady na 

služby nepatrně vyšší než v předchozím roce.  

 

 

 

 

Spotřeba materiálu 

(501) Energie              (502) Služby                 (518) 

rok 2016 2 203,80 1 430,20 469,68 

rok 2017 2 240,61 1 478,00 384,57 

rok 2018 2 357,28 1 463,17 395,92 
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2. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele  
 

                                                              v Kč 

 3114 

škola 

 

3141 

školní 

jídelna 

3143 

školní 

družina 

 

 Organizace 

CELKEM 

Plnění 

v % 

Přímé výdaje celkem - 

ÚZ 33353 

14 397 938 2 563 160 1 205 518 18 166 616  100 % 

V 

tom: 

Prostředky na 

platy  

10 431 497 1 863 240  884 423  13 179 610 100 % 

Ostatní osobní 

náklady (OON) 

7 000 0 0       7 000 

 

100 % 

Zákonné odvody 3  549 315   633 411 300 704  4 483 430 100 % 

FKSP    208 638     37 265      17 689 263 592 100 % 

ONIV přímý    201 038     29 244     2 702     232 984 100 % 

Zákonné odvody      31 560 0 0       31 560 86,6 % 

FKSP 1 856 0 0         1 856 86,6 % 

Celkem MŠMT 14 397 938 2 563 160 1 205 518 18 166 616 100 % 

Provozní výdaje celkem   2 301 000    400 000 0   2 701 900 100 % 
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Provozní náklady –  

ÚZ 1 

  2 130 000    400 000 0   2 530 000 100 % 

Účelový prostředek na 

krytí odpisů DHM a 

DNM – ÚZ 205 

205 000 0 0 205 000 

 

100 % 

Nákup šatních skříněk a 

dalších výdajů spojených 

s pořízením šaten – ÚZ 

206 

300 000     

Provozní výdaje celkem 2 635 000 400 000  3 035 000 100 % 

Projekty neinvestiční  

ÚZ 33063 

165 345 0 0 165 345 100 % 

Závazný ukazatel – 

Příspěvek na provoz 

celkem 

 17 198 283 2 963 160 1 205 518 21 366 961 100 % 

 

 

3. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 
 

Tržby z prodeje služeb     2 071 102,00 Kč 

z toho: - stravné           2 058 602,00 Kč 

            - úplata za školní družinu                        12 500,00 Kč 

 

Ostatní výnosy                                                                          14 519,00 Kč 

z toho: - čerpání RF (dary, sankce), poplatky,  

   ostatní výnosy z činnosti          12 419,00 Kč 

- čipy              2 100,00 Kč 

Celkem                                                                              2 085 621,00 Kč 

 

 

4. Stravné 
 

Hlavní činnost jídelny Čkalovova 942 

 

Školní jídelna zajišťuje v této hlavní činnosti stravování žáků naší školy, dále žáků a studentů 

jazykového gymnázia Pavla Tigrida, dále žáků SŠ, ZŠ a MŠ Monty School se sídlem 

Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava. 

 

 

 

 

 

Cena obědů pro žáky a studenty 

 v Kč 

 1.1.  2018 -31.12.2018 

žáci do 10 let 24,00 

žáci do 15 let 27,00 

Studenti nad 15 let 29,00 

MŠ do 6 let                                                              22,00 
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Počet přihlášených strávníků – školní rok 2018 

 

Žáků a studentů z gymnázia    315 

Zaměstnanci gymnázia       40 

Žáci Čkalovova, Monty School   144 

Zaměstnanci školy Čkalovova + školští důchodci    45 

Cizí strávníci        63 

MŠ Monty School       26 

 

 

5. Úplata ve školní družině 
 

Na základě rozhodnutí ředitele školy v roce 2018 byla stanovena úplata ve školní družině za 

jednoho žáka 50 Kč/měsíc. 

Celkové příjmy v částce 12.500,00 Kč jsou za úplatu ve školní družině od žáků navštěvujících 

školní družinu za období leden – prosinec 2018. Příjmy jsou použity na nákup spotřebního 

a učebního materiálu do školní družiny. 

 

 

6. Hodnocení vývoje výnosů z hlavní činnosti 
 

Při hodnocení vývoje výnosů v roce 2018 ve vztahu k roku 2017 došlo k nepatrnému nárůstu 

položek výnosy za stravné a plateb za školní družinu. 

 

 

7. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

Závazný ukazatel na rok 2018:     

 

Limit prostředků na platy     13 179 610,00 Kč 

Prostředky na OON               7 000,00 Kč 

 

Limit pracovníků:      35,78 

 

 

Skutečně přepočtené osoby     36,7438 

ze státního rozpočtu      35,7505 

z hospodářské činnosti       0,9933 

 

Z toho: pedagogičtí pracovníci    24,4051 

  nepedagogičtí pracovníci    12,3387 

 

8. Čerpání prostředků na platy a OON 
 

Prostředky na platy celkem     13 179 610,00 Kč 

 

z toho: 

ze státního rozpočtu – ÚZ 33353    13 179 610,00 Kč 

z doplňkové činnosti školní jídelny         208 841,00 Kč 
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Ostatní platby za provedenou práci       126 900,00 Kč 

z toho: 

ze státního rozpočtu               7 000,00 Kč 

OP VVV – Šablony pro ZŠ a MŠ         119 900,00 Kč 

 

 

Celkem platy a OON     13 306 510,00 Kč 

 

 

9. Průměrný plat a jeho srovnání 

 

Průměrný plat v roce 2016           25 278,00 Kč 

 

Z toho: pedagogičtí pracovníci          30 755,00 Kč 

  nepedagogičtí pracovníci          16 171,00 Kč 

 

Průměrný plat u pedagogických a nepedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2015 

se snížil o 132,- Kč 

 

z toho: 

 

Průměrný plat u pedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2015 

se zvýšil o 101,-Kč. 

 

Průměrný plat ostatních pracovníků v porovnání s rokem 2015 

se snížil o 534,00 Kč. 

 

Průměrný plat v roce 2017           25 948,00 Kč 

 

Z toho: pedagogičtí pracovníci          30 038,00 Kč 

  nepedagogičtí pracovníci          18 104,00 Kč 

 

Průměrný plat u pedagogických a nepedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2016 

se zvýšil o 670,- Kč 

 

z toho: 

 

Průměrný plat u pedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2016 

se snížil o 717-Kč. 

 

Průměrný plat ostatních pracovníků v porovnání s rokem 2016 

se zvýšil o 1 933,00 Kč. 

 

 

Průměrný plat v roce 2018           30 364,00 Kč 

 

Z toho: pedagogičtí pracovníci          35 007,00 Kč 

  nepedagogičtí pracovníci          21 181,00 Kč 
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Průměrný plat u pedagogických a nepedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2017 

se zvýšil o 4 416,- Kč 

 

z toho: 

 

Průměrný plat u pedagogických pracovníků v porovnání s rokem 2017 

se zvýšil o 4 969,-Kč. 

 

Průměrný plat ostatních pracovníků v porovnání s rokem 2017 

se zvýšil o 3 077,00 Kč. 

 

 

 

 
Pedagogičtí a nepedagogičtí 

zaměstnanci 2016 2017 2018 

průměrný plat 25 278 25 948 30 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Informace o nemovitém majetku 

 

Organizace hospodaří s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví zřizovatele 

a naší organizaci byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití dle zřizovací 

listiny – budovy a stavby, pozemky a movitý majetek. 

 

Na základě zřizovací listiny má organizace ve správě: 

 

Budovy a stavby  na parc. č. 1157, č. p. 942 

na parc. č. 1158, č. p. 914 

 

Průměrný plat pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci 

2016 

2017 

2018 

25 278 25 948     30 364 
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Pozemky   na parc. č. 1157/1, výměra 2 053 m2 

    na parc. č. 1158, výměra    503 m2 

    na parc. č. 1159/1 výměra 2 832 m2 

na parc. č. 1159/3, výměra 2 370 m2 

 

od r. 2018    na parc. č. 1159/1 výměra 1 146 m2 

 

 

11. Investiční činnost 

 

V roce 2018 byl proveden nákup tohoto DHM: 

- Plynový kotel 150l BI150 do školní kuchyně 

- Server HP do školy 

 

 

12. Údržba a opravy 

 

Na celkové opravy a údržbu majetku byla vynaložena částka 175 115,72 Kč z různých 

finančních zdrojů – nákladů na provoz, vlastní zdroje, doplňkové činnosti. Struktura 

vynaložených nákladů – vybrané větší opravy – je následující:  

 

1) Opravy nemovitého majetku 

 Malování       87 593,00 Kč 

 Oprava nátěru schodů      11 200,00 Kč 

 

2) Opravy movitého majetku 

 Zasklení okna         1 724,00 Kč 

 Oprava elektro zásuvky a osvětlení      4 179,00 Kč 

  Oprava žaluzií       36 990,00 Kč 

 Oprava TV nářadí        3 714,50 Kč 

 

Ostatní opravy – hasicí přístroje, plynová vana, baterie, DHM ve školní jídelně. 

 

 

13. Informace o pronájmech 

 

Naše organizace uzavřela v roce 2018 smlouvy o nájmu s těmito organizacemi: 

 

Smlouva o nájmu učeben: 

 

1. Statutární město Ostrava 

 

Smlouva o nájmu tělocvičny: 

 

1. Taneční klub LR COSMETIC DANCE TEAM, o. s. 

 

2. Karatistický klub SHOTOKAN KARATE KLUB 

Smlouva o pronájmu pozemku: 
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1.  ZŠ a MŠ Monty School do 16. 5. 2018 

 

 

Statutární město Ostrava 5. 10. 2018 – 6. 10. 2018 

LR COSMETIC DANCE TEAM, o. s.  1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 

LR COSMETIC DANCE TEAM, o. s. 1. 7. 2018 – 31. 7. 2018 

LR COSMETIC DANCE TEAM, o. s. 

LR COSMETIC DANCE TEAM, o. s. 

1. 8. 2018 – 31. 8. 2018 

1. 9. 2018 – 31. 12. 2018 

SHOTOKAN KARATE KLUB 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 

1. 9. 2018 – 31. 12. 2018 SHOTOKAN KARATE KLUB 

ZŠ a MŠ Monty School 1. 1. 2018 – 16. 5. 2018 

 

Nájemní smlouvy byly uzavřeny dle zákona č. 116/1990 Sb. a obč. zák. Trvání doby 

pronájmu do 1 roku.  

Celkem čistý nájem činil 44 531,00 Kč. 

 

 

14. Doplňková činnost 

 

Vymezení doplňkové činnosti organizace ve zřizovací listině: 

a. Závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 

 

Školní jídelna zajišťuje v této doplňkové činnosti stravování zaměstnanců školských zařízení 

na základě uzavřených Smluv o závodním stravování s níže uvedenými organizacemi:  

 

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 2. Základní škola Monty School, školská právnická osoba  

 

 

Výdejní místa školní jídelny v okruhu doplňkové činnosti: 

 

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 

2. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

b. Hostinská činnost 

 

V rámci hostinské činnosti zajišťuje stravování cizím strávníkům. 

 

Duben 2018 – uvařeno na akci Den země. 

 

Celkem v doplňkové činnosti (včetně hostinské činnosti) bylo vydáno 15 095 obědů. 
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Celkem za školní jídelnu za rok 2018 

 

V průběhu roku 2018 bylo uvařeno celkem 89 517 obědů, z toho 15 095 obědů (20 % -  pro 

cizí strávníky, hostinskou činnost a školské důchodce) – doplňková činnost a 74 422 (80 % - 

obědů pro vlastní zaměstnance, žáky a studenty) – hlavní činnost. 

 

 

Výnosy za hostinskou činnost a závodní stravování zaměstnanců práv. osob 

 

- potraviny       478 906,00 Kč 

- věcná režie       125 403,00 Kč 

- mzdová režie      263 435,00 Kč 

- zisk            5 132,00 Kč 

- potraviny – hostinská činnost        2 993,00 Kč 

- věcná režie – hostinská činnost           275,00 Kč 

- mzdová režie – hostinská činnosti            110,00 Kč 

Celkem       876 254,00 Kč 

 

 

Náklady za hostinskou činnost a závodní stravování zaměstnanců práv. osob 

 

- potraviny       481 803,00 Kč 

- materiál pro provoz        28 374,00 Kč 

- nájemné              905,60 Kč 

- Kooperativa           1 025,00 Kč 

- mzdy včetně zákonných odvodů    279 835,00 Kč 

Celkem       822 997,38 Kč 

 

z toho: 

 

- závodní stravování zaměstnanců práv. osob vykonávající činnost škol a školských zařízení 

krajem, obcí nebo svazkem obcí: 

 

Výnosy       872 876,00 Kč 

Náklady       822 997,38 Kč 

HV          49 878,62 Kč 

 

- hostinská činnost:   

 

Výnosy           3 378,00 Kč 

HV            3 378,00 Kč 

 

- Celkem 

 

Výnosy        876 254,00 Kč 

Náklady        822 997,38 Kč 

HV           53 256,62 Kč 
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Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti vykazuje zisk  

ve výši 56 634,62 

ze závodního stravování zaměstnanců právnických osob 

 

c.   Pronájem majetku 

 

Naše organizace v rámci doplňkové činnosti Pronájem majetku má uzavřené Smlouvy 

o pronájmu nebytových a bytových prostorů – viz bod 5 zprávy. 

 

    Náklady a výnosy 

NÁKLADY Částka Kč VÝNOSY Částka KČ 

  Nájem – pozemek 18 000,00 

  Nájem – učebny 10 400,00 

CELKEM                  0,00 CELKEM 28 400,00 

  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti Pronájem majetku  

je 28 400,00 Kč 

 

d. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních 

činností 

 

Náklady a výnosy 

NÁKLADY Částka Kč VÝNOSY Částka KČ 

Materiál 19 813,00 Nájem tělocvična   162 203,00 

Energie 56 666,00   

Odpisy 1 963,00   

Opravy 13 965,48   

CELKEM 92 407,48 

 

CELKEM 162 203,00 

 

 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních 

zařízení a organizování sportovních činností je 69 795,52 Kč 

 

e.   Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační a zotavovací akce 

a sportovní kurzy. 

 

V roce 2018 naše organizace neuskutečnila žádné zotavovací akce (např. škola v přírodě). 
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15. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 

  Fond odměn 

Počáteční stav      108 014,00 Kč 

 

Tvorba fondu        30 000,00 Kč 

Čerpání fondu                             0,00 Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2018     138 014,00 Kč 

Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018   138 014,00 Kč 

 

 

Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Počáteční stav      223 908,93 Kč 

 

Tvorba fondu           81 635,43 Kč 

Čerpání fondu                             0,00 Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2018     305 544,36 Kč 

Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018   305 544,36 Kč 

 

 

Fond reprodukce majetku 

 

 Počáteční stav       121 084,30 Kč 

 

Tvorba fondu       243 901,00 Kč 

Čerpání fondu       212 863,00 Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2018     152 122,30 Kč 

 Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018   152 122,30 Kč 

 

 

Odpisy majetku za rok 2018 dle odpisového plánu       244 062,00 Kč 

 

Částka 152 122,30 je určena na použití v následujících letech (kumulace na akce 

významnějšího charakteru). 

 

 Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

Počáteční stav        78 299,22 Kč 

 

Tvorba fondu       269 227,50 Kč 

Čerpání fondu       267 357,00 Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2018       80 169,72 Kč 

 

Finanční krytí fondu k 31. 12. 2018 

- BÚ FKSP       58 058,10 Kč 

- BÚ škola       32 997,62 Kč 

- pokladna              32,00 Kč 

Celkem krytí fondu k 31. 12. 2018      91 087,72 Kč 
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Tvorba  

Příděl 2 % z hrubých mezd za rok 2018    269 227,50 Kč 

Čerpání  

příspěvek na stravné zaměstnanců         37 758,00 Kč 

individuální rekreace       192 000,00 Kč 

kulturní akce          30 599,00 Kč 

dary             7 000,00 Kč 

 

Celkem        267 357,00 Kč 

 

Zdůvodnění finančního krytí z účtu školy k 31. 12. 2018 

 

Příděl 2 % z HM 12/18      + 35 839,62 Kč 

Příspěvek na stravné zam. 12/2018     -    2 926,00 Kč 

Poplatky FKSP       +        84,00 Kč 

Celkem k převodu v lednu 2019     + 32 997,62 Kč  

 

 

16. Pohledávky    

 

Celkový objem pohledávek činí 177 999,19 Kč z toho: 

Odběratelé celkem 

- fa 36/18 – 55,00 Kč,  splatnost 14. 1. 2019, zaplaceno 4. 1. 2019    

- fa 37/18 – 7 568,00 Kč splatnost 14. 1. 2019, zaplaceno 4. 1. 2019 

- fa 38/18 – 18 397,00 Kč splatnost 14. 1. 2019, zaplaceno 10. 1, 2019 

- Zálohy celkem:              300,00 Kč 

- Dohadné účty aktivní: předplatné časopisů, licence r. 2018  137 647,00 Kč 

- Náklady příštích období        13 974,19 Kč 

- Ostatní krátkodobé pohledávky              58,00 Kč 
 

 

17. Závazky  

 

Celkový objem závazků činí 3 063 024,57 z toho: 

Krátkodobé závazky: faktury celkem        64 222,57 Kč 

- faktury škola        10 916,97 Kč  

- faktury jídelna       53 305,60 Kč 

- faktury FKSP     0,00 Kč 

 (úhrady provedeny 1/2019) 

- Zálohy na stravné          590 947,00 Kč  

- Mzdy:  zaměstnanci      1 332 067,00 Kč 

sociální zabezpečení        563 142,00 Kč 

zdravotní zabezpečení       241 356,00 Kč 

daň ze mzdy         245 589,00 Kč 

exekuce zaměstnanců          18 339,00 Kč 

- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  0,00 Kč 

- Ostatní krátkodobé závazky             7 362,00 Kč 

Z toho po splatnosti závazky: 0,00 Kč - viz tabulka EKO002. 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se ve školním roce 2018/2019 nezapojila do rozvojových ani mezinárodních programů. 

 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do projektu zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro ZŠ a MŠ I.  – Škola základ života CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004257.  

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a jinými partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

 

Odborová organizace  

 

Odborová organizace funguje na škole od roku 1990. Ve školním roce 2018/2019 činila 

členská základna 18 aktivních členů, 13 pedagogických pracovníků, 5 pracovníků 

nepedagogických.  

 

Vedení školy pravidelně informuje odbory se záměry školy v oblastech personálních 

i organizačních. Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb je pravidelně konzultováno 

s vedením odborů a řídí se předem dohodnutými a schválenými zásadami čerpání tohoto 

fondu a kolektivní smlouvou. Každý rok probíhá pravidelná prověrka v oblasti BOZP a PO.  

 

Spolek rodičů a přátel dětí 

 

Členská schůze proběhla 11. 9. 2018.  

Výbor SRPD pro rok 2018/2019 pracoval ve složení: Předsedkyně: rodič ze třídy  IX. A  

   Pokladník: rodič ze třídy  III. A  

   Kontrolní referent: rodič ze třídy SB  

Ve školním roce 2018/2019 byl schválen příspěvek ve výši 200,- Kč. Na příspěvcích a darech 

rodičů bylo celkem vybráno 16 650,- Kč.  

Příspěvky byly použity na: pořádání školních soutěží – recitační, pěvecká, puzzliáda; 

sportovní a kulturní akce; odměny při projektových dnech; Mikulášské sladkosti;  

Dotování dopravy na celoškolní výlet do Rybího domu a do DinoParku; na výlet dětí ŠD do 

Prahy.  
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Školská rada  

Činnost Školské rady je dána školským zákonem, mimo jiné projednává a schvaluje některé 

dokumenty školy, každoročně projednává a schvaluje výroční zprávu školy.  

Dne 11. 9. 2018 se uskutečnilo první jednání školské rady ve školním roce 2018/2019. 

Program jednání: 

1) Představení nového ředitele školy členům Školské rady 

2) Seznámení členů školské rady s úkoly a plány na školní rok 2018/2019 

3) Projednání změn ve školním řádu 

4) Projednání schválení výroční zprávy 2017/2018 formou „Perr loram“ 

Dne 20. 6. 2019 se uskutečnilo druhé jednání školské rady. Program jednání: 

1) Seznámení členů školské rady s celoroční činností školy 

2) Seznámení s výhledem školy do budoucna  

3) Seznámení s úkoly pro příští školní rok 

 

 

Zpráva o činnosti metodického sdružení – školní rok 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 se schůzky metodického sdružení uskutečnily s termíny 

plánovaných pedagogických porad. Pravidelnou součástí schůzek byly informace 

pedagogických pracovníků z akcí DVPP. Stálými body projednávanými na schůzkách MS 

byla kontrola tematických plánů tak, aby byly v souladu s naším ŠVP. 

Na schůzkách MS byly projednávány také celoškolní akce, soutěže a projekty, ale i akce 

konané v rámci města a zejména organizace krajského kola SHM. Správci kabinetů 

pravidelně seznamovali s novými pomůckami. 

 

Projekt v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- 

Šablony pro MŠ a ZŠ . 

 

Název: Škola - základ života, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004257, 

financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu 

Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Projekt probíhal ve školním roce 2018-2019 druhým rokem a k 31. 8. 2019 byl ukončen.  

V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP se dva učitelé zúčastnili vzdělávání 

v rozsahu 32 hodin a tři učitelé v rozsahu 80 hodin. Celkově hodnotili průběh a využití 

kladně, bylo přínosné. 

Spolupráce tří pedagogických pracovníků probíhala v obou pololetích na prvním stupni. 

Využívali odbornou literaturu pro nalézání inovativních postupů, výměnou svých zkušeností 

došlo k obohacení jejich činností. 
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Druhým rokem probíhal čtenářský klub na prvním stupni. Paní učitelkou byl pečlivě 

připravován, což se odráželo v zájmu žáků. Náplň žáky velmi bavila a chodili do klubu 

s nadšením. Celkově velmi přínosná aktivita. 

Dvě šablony byly realizovány v rámci aktivity „Příprava na vyučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem“. Tři až čtyři žáci byli vedeni asistentkou pedagoga ve spolupráci 

s třídní učitelkou zúčastněných žáků. I tato aktivita se těšila oblibě žáků i jejich zákonných 

zástupců. Tři až čtyři žáci byli vedeni asistentkou pedagoga ve spolupráci s třídní učitelkou 

zúčastněných žáků. I tato aktivita se těšila oblibě žáků i jejich zákonných zástupců. 

I v tomto školním roce pokračovala aktivita „Odborně zaměřená tematická setkávání 

a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Uskutečněny byly tři setkání po 4 hodinách na téma ADHD 

a čtenářské dovednosti pro rodiče žáků 1. i 2. stupně. Rodiče velmi dobře hodnotili celkový 

průběh, protože měli dostatek prostoru na dotazy a lektorky se zaměřovaly na praktické 

ukázky. Malým nedostatkem byla poměrně nižší účast. 

Celkově lze Šablony, zaměřené na čtenářskou gramotnost, hodnotit jako zdařilé a přínosné 

pro žáky, jejich rodiče i pedagogické pracovníky. 

 

 

 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích ( SRP) 

 

Ve školním roce 2018 / 2019 byla škola zapojena do projektu „Strategické řízení a plánování 

ve školách a v územích“ (SRP). V průběhu celého školního roku se pracovalo na hodnocení 

úrovně plnění strategických cílů – strategický plán rozvoje školy a na evaluační zprávě 

pokroku školy. Účast v projektu byla ukončena Evaluační zprávou o pokroku školy.  

 

 

 

Školní jídelna 

 

Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti stravování žáků naší školy, dále žáků a studentů 

Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, žáků ZŠ a MŠ Monty School. 

 

V rámci závodního stravování poskytuje stravu pro zaměstnance naší školy, školské důchodce 

a pro cizí strávníky, kteří se stravují ve školní jídelně. Je možno si oběd odebrat i do 

jídlonosiče – cizí strávníci. 

 

 

Výdejní místa školní jídelny: 

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, kam jídlo dovážíme a následně 

vydáváme našimi pracovnicemi. 

 

V rámci doplňkové činnosti bylo poskytnuto závodní stravování zaměstnanců jazykového 

gymnázia. 
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Na přípravě jídelníčku a stravy se podílí: 

vedoucí ŠJ + hlavní kuchařka 

Další zaměstnanci: 2 kuchařky, 4 pomocnice v provozu 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou  

dne 15. 10. 2019 

 

 

 

Podpis předsedkyně školské rady:   Mgr. Radmila Kalocsányiová  

 

                                                                                              ……………………………  

 

 

Podpis ředitele školy:  Mgr. Rostislav Galia  

 

                    ................................................. 

 

 

 

Razítko školy: 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 21. 10. 2019 


