
 

 

                          Základní škola Ostrava –Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace 

 

Fakultní škola Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 

 

Výroční  zpráva 

2018/2019 

 

                                                                      Ostrava, září 2019 

 



- 3 - 

 

 

Obsah: 

 
1. Základní údaje o škole ............................................................................................................................................. - 4 - 

2. Vzdělávací programy ............................................................................................................................................... - 8 - 

3. Personální zabezpečení činnosti školy .......................................................................................................... - 11 - 

4.      Zápis k povinné školní docházce ..................................................................................................................... - 13 - 

5.      Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ........................................................................................................... - 13 - 

6.      10 let Školního informačního centra v číslech (2009 – 2019) ............................................................ - 16 - 

7.      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ........................................................................................... - 26 - 

8.      Zpráva o činnosti výchovného poradce ........................................................................................................ - 28 - 

9.     Zpráva o činnosti koordinátorů nadání .............................................................................................................. - 32 - 

10.   Zpráva EVVO ............................................................................................................................................................ - 33 - 

11.   Zpráva o činnosti školní družiny ..................................................................................................................... - 35 - 

12.   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................................... - 38 - 

13.   Přehled zájmových kroužků .............................................................................................................................. - 41 - 

14.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ................................................................................. - 42 - 

15.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ................................................ - 49 - 

16.   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ...... - 50 - 

17.   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  zaměstnavatelů a dalšími    

         partnery při plnění  úkolů ve vzdělávání ..................................................................................................... - 52 - 

18.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí .................................... - 55 - 

19.   Základní údaje o hospodaření školy ............................................................................................................... - 55 - 

 



- 4 - 

 

1. Základní údaje o škole 

 

název školy Základní škola Ostrava – Hrabůvka, 

Provaznická 64, příspěvková organizace 

adresa školy Provaznická 831/64,                                            

 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70 978 310 

IZO 102 508 569 

identifikátor školy 600 145 182 

vedení školy ředitel:  

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

statutární zástupce ředitele:                        

Ing. Hana Šabršulová 

kontakt tel.: 596 789 850 

mobil: 736 609 032 

e-mail: zsprovaznicka@seznam.cz 

www.zsprovaznicka.cz 

datová schránka: uwh2nu 

zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod 

Ostrava – Jih, Horní 3, 

700 30  Ostrava - Hrabůvka 

http://www.zsprovaznicka.cz/
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      Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64 je středně velká městská škola 

klasického typu, která byla založena v roce 1960. Škola poskytuje základní vzdělávání v 

devíti postupných ročnících.  

      Budova základní školy je situována v oblasti starší zástavby Hrabůvky, v klidném 

prostředí uprostřed zeleně. K hlavní budově přísluší i část budovy bývalé mateřské školy, 

kde jsou umístěny 2 místnosti družiny a 1 malá školní jídelna a školní kuchyně. V letošním 

školním roce byla dokončena rekonstrukce dětského školního hřiště, které využívá jak škola, 

tak i obyvatelé Hrabůvky. Škola je velmi dobře dostupná všemi prostředky městské 

hromadné dopravy. 

1.1 Součásti školy 

 kapacita 

Základní škola 500 žáků 

Školní družina 200 žáků 

Školní jídelna ZŠ 370 jídel 

 

1.2 Základní údaje o součástech školy 

Počet tříd 

k 30.6.2017 

22 Počet tříd 

k 30.6.2019 

22  

Počet žáků 

k 30.6.2017 

478 Počet žáků 

k 30.6.2019 

468  

Počet žáků na 1 

třídu 

21,73 Počet žáků na 1 

třídu 

21,27  

Počet žáků na 1 

učitele 

15,93 Počet žáků na 1 

učitele 

15,6  
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1.3 Vybavení školy 

Škola využívá k výuce 28 učeben, z toho některé slouží jako učebny odborné – jedna učebna 

informatiky, která byla v loňském roce nově vybavena počítači a monitory LCD, jedna učebna 

cizích jazyků vybavena technikou a pomůckami, školní informační centrum, učebna fyziky-

chemie, přírodopisu (zároveň slouží jako kmenová učebna), cvičná kuchyň, školní dílna, 

nebo učebny poloodborné – hudební výchova a výtvarná výchova. V odpoledních hodinách 

jsou třídy na 1. stupni využívány 5 odděleními školní družiny, což někdy komplikuje práci 

učitelů, kteří si chtějí v těchto třídách připravovat výuku na další den. Navíc jsou třídy pro 

tyto účely velikostně i vybavením nedostačující. Využívání těchto tříd školní družinou 

značně narušuje organizaci výuky.  

Bohužel ještě horší je organizace výuky v dopoledních hodinách, kdy se třídy dělí na 

několik skupin, zejména v cizích jazycích nebo matematice a kdy jsou všechny učebny 100% 

obsazeny. Umístit všechny skupiny do výuky je pak velký problém.  na Pro účely výuky  jsme 

nuceni využívat i místnost Školního informačního centra, kde by měla probíhat především 

prohlubující a rozšiřující výuka čtenářské gramotnosti, k čemuž bylo toto Školní informační 

centrum primárně vybudováno.  

Dále využíváme také vybudovanou třídu pro integrované žáky, jejíž vybavení patří k 

nejmoderněji vybaveným třídám ve škole a je také zároveň kmenovou třídou. Třídy jsou 

průběžně vybavovány novým nábytkem a didaktickou technikou. Máme k dispozici 19 

interaktivních tabulí a pro práci učitelů 20 notebooků. Z toho 14 interaktivních tabulí je 

umístěno na prvním stupni v kmenových třídách. Hojně využíváme také učebnu pro práci 

speciálního pedagoga a tzv. digitální hnízda, která jsou součástí některých tříd.  Pro práci 

učitelů, ale i žáků, využíváme 20 tabletů, které byly pořízeny z projektu OPVK. 

Chodby jsou dobře využitelné pro aktivní odpočinek o přestávkách a k relaxaci, jsou 

vybaveny relaxačními koutky. Žákům jsou k dispozici stoly pro stolní tenis a stolní fotbaly. 

Všechny kabinety učitelů jsou vybaveny počítači a propojeny školní počítačovou sítí. Školní 

informační centrum (ŠIC), které bylo vybaveno z OPVK projektu “Škola 21. století – škola 

informací” je také vybaveno interaktivní tabulí, noteboky, pestrým knižním fondem, který je 

průběžně doplňován a obměňován. ŠIC je denně zpřístupněno žákům dopoledne, o 

přestávkách i odpoledne až do večerních hodin. Probíhají zde různé besedy, workshopy a  
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čtenářské kluby, kterých se žáci rádi účastní. 

Všechny počítače a notebooky jsou připojeny k internetové síti. Jsou využívány jak 

žáky, tak pedagogickými pracovníky. V některých třídách se při projektové výuce používá 

wifi připojení. K dispozici je laserová tiskárna, 3D tiskárna i scanner. Do výuky mohou 

zapojovat žáci i učitelé prezentace prostřednictvím interaktivní tabule, dataprojektoru, 

videa a televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a videokamerou. K 

dispozici jsou také radiomagnetofony, hi-fi věže, DVD a video přehrávače. Školní informační 

centrum je bohatě zásobeno novými výukovými materiály (encyklopediemi, beletrií, 

naučnou literaturou, časopisy, výukovými programy, multimediálními encyklopediemi, 

hudebními DVD i CD) a také tématickými kufříky, které byly pořízeny z projektu OPVK 

“Učíme se společně”. Dále byly téměř do všech předmětů pořízeny interaktivní učebnice, 

které jsou nainstalovány na serveru a hojně využívány va výuce. 

           Rodiče mají možnost kontaktovat učitele telefonicky a e-mailem. Pro zkvalitnění 

vztahu mezi učitelem a rodiči je využíván rezervační online system pro rezervaci rodičů na 

konzultace. Konzultace probíhají formou tzv. tripartity, kdy se schůzky společně zúčastnují 

rodič + žák  + učitel.  

      Škola návštěvníky zaujme barevností a velmi pěknou výtvarnou výzdobou. Disponuje 

také dvěma tělocvičnami a školním hřištěm s umělou trávou a tartanovým oválem, které po 

celkové rekonstrukci odpovídá podmínkám výuky a především bezpečnosti provozování 

různých sporovních aktivit (lehká atletika, kopaná, basketbal, aktivity na trampolíně a 

průlezkách atd.)  Hřiště je v odpoledních hodinách otevřeno dle řádu sportoviště pro širokou 

veřejnost. Velmi je využíváno také dětské hřiště za budovou tělocvičny. Pravidelně tady tráví 

čas školní družina, ale dostanou se sem i žáci se svým učitelem při výuce. 

       Ve druhé budově, jejíž část zabírají prostory našich školských zařízení, jsou umístěna dvě 

odddělení školní družiny, školní jídelna a školní kuchyň, která zajišťuje stravování žáků i 

zaměstnanců školy. Bohužel prostory školní jídelny i školní kuchyně jsou velmi malé a při 

větším množství strávníků najednou není kultura stravování nejlepší. Školní kuchyň vaří 

také bezlepkovou dietu.  

      Součástí areálu školy je skleník s přilehlou přírodopisnou učebnou – ekologickým 

centrem, školní zahrada s naučnou stezkou a učebna v přírodě.  Tato budova včetně skleníku 

potřebuje celkovou rekonstrukci. 
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1.4 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.11.2005 

Počet členů školské rady  3 

 

                    Školská rada se sešla celkem 3 krát. Schválila zásadní dokumenty dle § 168, 

školského zákona č.561/2004 Sb., dále pak projednávala organizační a provozní záležitosti 

školy. Všech zasedání se účastnila ředitelka školy, která také informovala o všech aktivitách 

na škole. 

2. Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP ZV – ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. – 9. roč. 

 

2.1  Orientace školy 

Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády. 

      Jsme škola otevřená pro každého. Naše myšlenka vychází z cíle rozvíjet talent a nadání 

žáků. Aktivně realizujeme model inkluzivního zapojení a rozvoje talentovaných a nadaných 

žáků ve škole. Vycházíme ze skutečnosti, že každý má nějaký talent, nějaké nadání. Úkolem 

školy je, mimo jiné, najít tyto schopnosti a dle svých možností je dále rozvíjet. Do naší školy 

dojíždí žáci z celé Ostravy a přilehlého okolí. Není tudíž klasickou spádovou školou. Celkové 

pojetí pedagogickovýchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků, učitelů i 

vychovatelů. 

      Ve vyučování používáme činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou 

metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět 

vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat svou učební činnost. 

      Koncepce školy vychází z poslání ZŠ, tj. poskytnout žákům ve věku 6-15 let základní 

vzdělání a rozvíjet přirozené vlohy a nadání. Škola nabízí celou škálu aktivit, poskytuje dítěti 

větší svobodu při výběru zájmových činností.  
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      Již čtvrtým rokem spolupracujeme se spolkem Svět vzdělání a společně jsme otevřeli další 

první třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky a logiky.  Žáci, které 

navštěvují tuto třídu, mají již od prvního ročníku více hodin anglického jazyka, hodinu 

angličtiny s rodilým mluvčím, hodinu Logiky a hodinu Osobnostního rozvoje. Zároveň 

rozšiřujeme slovní zásobu žáků anglického jazyka  v nejazykových předmětech, jako je např. 

matematika, přírodopis, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova nebo prvouka 

a to výukou CLIL. 

      Ve všech třídách na prvním stupni využíváme nové metody výuky matematiky podle 

profesora Hejného, která děti baví a navíc rozvíjí jejich logické myšlení. V tomto trendu 

výuky matematiky pokračujeme i na druhém stupni. 

      V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to 

nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit 

problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat 

pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení 

kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 

      Důraz klademe na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání. 

Základem je vytváření prostoru pro aktivitu dětí, ať mentální nebo fyzickou. V každé třídě 1. 

stupně je prostor s kobercem, který se účelně využívá ve většině hodin. V úvodu hodiny 

slouží často pro emoční naladění a motivační úvod, v jejím průběhu na aktivity některé ze 

skupin nebo jednotlivců nebo na drobnou odpočinkovou aktivitu, v závěru hodiny na reflexi 

či zhodnocení. 

      Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity v Ostravě. S fakultou spolupracujeme již 

dlouhou dobu, vytváříme motivační prostředí pro studium budoucích učitelů a také 

využíváme tzv. recipročních aktivit studentů, které univerzita nabízí.  Studenti v rámci těchto 

aktivit k nám docházejí na doučování dětí, jezdí s námi do školy v přírodě nebo vedou 

zájmové kroužky. Zároveň studentům také připravujeme náslechové vyučovací hodiny v 

různých předmětech dle potřeby fakulty. 

      Již několik let se pyšníme titulem Škola spolupracující s Mensou ČR. Úzce s Mensou 

spolupracujeme a podporujeme rozvoj talentu žáků. Pravidelně pořádáme testování IQ i pro 

veřejnost, organizujeme Logickou olympiádu pro děti ostravských MŠ, zúčastňujeme se 

konferencí a kulatých stolů, které se zabývají problematikou nadaných žáků, v rámci celé ČR. 

Zde prezentujeme práci naší školy s nadanými žáky a také získáváme zkušenosti z jiných škol 
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a organizací. Máme na škole zřízenu funkci Koordinátora pro nadání, jak na prvním, tak i na 

druhém stupni. Určitě v této aktivitě budeme pokračovat i v dalším školním roce.  

      Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě 21.století. 

Kompetence žáci získávají nejen v průběhu výuky, ale také při odpoledních aktivitách v 

zájmových kroužcích a akcích napříč školou, některé z nich sami připravují, organizují a 

realizují. Dáváme prostor také různým zájmovým agenturám, které vedou kroužky na naší 

škole. Vedle kroužků sportovních, se letos hodně dětí přihlásilo i do kroužků vědeckých, kde 

se rozvíjí jejich přírodovědné schopnosti. 

      V rámci projektu TALENTMANAGEMENT, pořádáme různé exkurze, workshopy a výlety 

na zajímavá místa, kde žáci pracují na různých úkolech, které rozvíjí jejich potenciál. Díky 

tomuto projektu jsme také nakoupili mnoho velmi zajímavých pomůcek, které se vužívají ve 

výuce i mimo ni. 

      Centrem většiny aktivit ve škole se stalo školní informační centrum (ŠIC), kde mají žáci 

možnost využít bohaté nabídky výukových programů, besed, soutěží i volnočasových aktivit, 

které jsou pro ně připravovány knihovnicí ve spolupráci s pedagogy školy. Ke svým zájmům 

i vzdělávání využívají pestrý výběr knižního fondu, časopisů, DVD aj., který jim ŠIC nabízí. Ke 

své práci využívají tématických kufříků i 8 notebooků, které jsou připojeny k internetu. Díky 

celodennímu provozu ŠIC a její pestré nabídce se zájem o knihy a čtenářství u žáků výrazně 

zvýšil.  

      Díky úzké spolupráci školního poradenského pracoviště, které tvoří výchovný 

poradce, speciální pedagog a metodik prevence, a spolupráci třídních učitelů a rodičů, se 

nám dařilo správně diagnostikovat žáky se specifickými poruchami učení, integrovat žáky – 

cizince, žáky se sociálním znevýhodněním, vyřešit spoustu dalších složitých situací. Také 

ostatním žákům, kteří projevují své nadání v určité oblasti, je věnována mimořádná péče 

nejen v hodinách, ale také v době mimo vyučování a to formou různým mimoškolních aktivit 

a kroužků. V letošním roce pracuje na naší škole 8 asistentů pedagoga, kteří jsou zapojeni do 

inkluzivního vzdělávání napříč celou školou. 

Učební plán žáka 1.stupně – viz příloha č.1   

Učební plán žáka 2. stupně –viz příloha č.2    
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2.2   Volitelné předměty                         

Název Ročník 

Konverzace v jazyce anglickém 6. - 9. 

Ruský jazyk 7. - 9. 

Přírodovědný seminář 8. – 9. 

Francouzský jazyk 7. - 8. 

Geografický seminář 9. 

Sportovní hry 8. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 
3.1  Údaje o pedagogických pracovnících  

Na škole pracuje 100%  kvalifikovaných pedagogických pracovníků.  

Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 

Třídní 1. stupeň 1 15 16 

Třídní 2. stupeň 1 5 6 

Netřídní  0 8 8 

Školní družina 0 7 7 

Asistent pedagoga 1 7 8 

Školní speciální pedagog 0 1 1 

Z toho 
   

Metodik prevence 0 1 1 
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Výchovný poradce 0 1 1 

Vedení školy 0 2 2 

 

3.2   Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

Věková skladba Učitel Asistent 

pedagoga 

Speciální 

pedagog 

vychovatel 

Do 35 let 2 4 - 1 

36 – 45 let 7 3 - 1 

46 – 55 let 11 1 - 3 

Nad 55 let 6 - - 1 

Důchodce 4 - 1 1 

     

Celkem 

zaměstnanců 

30 8 1 7 

Věkový průměr 49,08 35 63 50 

 

3.3   Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

Věková skladba Správní zaměstnanci Školní jídelna 

Do 35 let - 1 

36 – 45 let 3 1 

46 – 55 let 3 2 

Nad 55 let 2 - 
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Důchodce 2 2 

   

Celkem 

zaměstnanců 

10 6 

Věkový průměr 52 51,5 

 
 

      Ve školním roce 2018/2019 bylo ve škole zaměstnáno celkem 66 zaměstnanců, z toho 46 

pedagogických pracovníků (43 žen + 3 muži), 16 správních zaměstnanců (14 žen + 2 muži) 

a 4 správci hřiště (1 muž a 3 ženy).  

 

4.  Zápis k povinné školní docházce   
 

 

 

 

5.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1   Přehled o prospěchu k 31.8.2019 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo 

1. 

stupeň 

334 272 2 

2. 

stupeň 

134 51 7 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

počet odkladů pro  

školní rok 

2019/2020 

3 60 10 
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Celkem 468 323 9 

 

5.2    Přehled o chování 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. 

stupeň 

334 5 23 8 6 0 0 

2. 

stupeň 

134 18 10 12 7 0 0 

Celkem 468 23 33 20 13 0 0 

 

5.3  Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 12663 37,576 55 0,163 

2. stupeň 9665 70,547 160 1,168 

Celkem 22328 53,211 224 0,473 

Průměrný prospěch žáků na 1. stupni  je 1,249.   

Průměrný prospěch žáků na 2. stupni je 1,813. 

      Na prvním stupni se již tradičně drží dobrá prospěchová úroveň žáků. Lepšímu 

prospěchu pomohly i třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky. 
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      Na druhém stupni zatím zůstáváme na stejné úrovni, avšak o nějakou malou setinu jsme 

se zlepšili. Snažíme se žákům na druhém stupni více zatraktivnit výuku v přírodovědných 

předmětech, navštěvujeme různé výstavy, exkurze, zveme vědecké pracovníky do školy. 

Průměr žáků 2. stupně se nezhoršil, přestože několik žáků odešlo na víceletá gymnázia. Velká 

absence dětí na 2. stupni je způsobena většinou několika málo jedinci, se kterými se tento 

problém řeší přes výchovnou poradkyni školy a odbor sociální péče o dítě. Stejně tak řešíme 

i velké množství neomluvených hodin. Často se stává, že počet neomluvených hodin narůstá 

hlavně díky benevolenci rodičů, kteří jejich neodůvodněnou absenci neřeší důsledně. 
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6.  10 let Školního informačního centra v číslech (2009 – 2019) 

 
 

 

 

 

 

S láskou zpracovala: Bc. Romana Ráblová – Šicová 

„Pokud mě vyberete, já do toho jdu!“, řekla jsem před deseti lety u výběrového řízení 

na pozici Správce Školního informačního centra (dále jen ŠIC)paní ředitelce, Mgr. Libuši 

Přikrylové, MBA. 

„To už je deset let?“, říkám si teď, když rekapituluji své působení na Provaznické. 

Vůbec svého rozhodnutí pracovat na této škole nelituji. Stala se pro mě druhým domovem 

a to nejen proto, že v práci člověk stráví více času než doma, ale hlavně proto, že jsem zde 

vždy cítila podporu a nadšení pro realizaci mých nápadů, jak ze strany vedení, tak i kolegů, 

. Já slibuji, že už budu 

vracPaknihy.  

m domů. Já slibuji, že už 

budu vracet knihy. 

Už nežertuji, paní 

Nováková. Máte naši 

knihu a my vašeho syna… Paní Šicová, pusťte mě, 

prosím domů. Já slibuji, 

že už budu vracet knihy. 
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kteří mi byli nejednou oporou v několika nelehkých osobních situacích, které mě za tu dobu 

potkaly. Jako bonus k zaměstnání jsem tedy získala i spoustu přátel. 

První rok byl pro mě asi nejtěžší. Dal by se nazvat „rok vybojovávání si místa na 

slunci“. Čekal mě nelehký úkol, ukázat kolegům – učitelům, jakou výhodu mají oproti 

ostatním základním školám, které takovou moderně vybavenou knihovnu, navíc 

s profesionální obsluhou a přístupnou po celý den, nemají. Toho si časem všimli i na jiných 

místech a začali nás zvát na nejrůznější semináře po celé České republice i na Slovensku, kde 

jsme s ostatními sdíleli své zkušenosti s provozem ŠIC.  Zanedlouho jsem byla zvolena 

předsedkyní Klubu školních knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České 

republiky. V rámci této funkce jsem ve spolupráci s Pedagogickou knihovnou J. A. 

Komenského v Praze pomáhala zodpovídat odborné dotazy, pořádala semináře pro 

pracovníky školních knihoven a šířila povědomí o nezbytnosti školních knihoven 

v odborném tisku. 

Stejně tak je pro mě těžký i ten poslední, desátý rok, kdy jsem se rozhodla, že už je čas 

se posunout dál a změnit zaměstnání. Věřím, že knihovnické povolání nepověsím na hřebík 

a časem se k němu opět vrátím. Odcházím s těžkým srdcem, protože ŠIC je takové moje dítě, 

o které jsem se starala od plenek až do jeho dospělosti. Proto doufám, že ho adoptuje do své 

péče stejný kreativec, jako jsem byla já, a bude zodpovědně a s láskou pokračovat v tom, co 

jsem začala. 

Teď něco pro odlehčení. „Kam jdeš?“, ptá se učitel žáka, který si to šine o přestávce 

z patra do patra. „Jdu do šicu,“ odpoví žák. Školnímu informačnímu centru se totiž na naší 

škole neřekne jinak, než zkráceně „šic“ a mě žáci mnohdy osloví „paní Šicová“ místo 

klasického „paní knihovnice“. 

Od počátku provozu Školního informačního centra, je vedena statistika, která nám 

pomáhá sledovat jeho vývoj, slabé a silné stránky, a navíc shromažďuje informace potřebné 

pro každoroční podání statistického výkazu o školní knihovně. Od září 2010 nám tuto práci 

usnadňuje automatizovaný knihovní systém Clavius, umožňující mimo jiného také 

zpracování statistických údajů. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak šel čas v číslech. 
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Školní informační centrum je v dopoledních hodinách využíváno pro potřeby výuky a 

k trávení přestávek, při kterých žáci využívají možnosti reprografických služeb nebo 

absenčního a prezenčního půjčování knih z fondu školní knihovny. Zejména na začátku 

školního roku je zvýšený zájem o službu obalování atypických formátů učebnic a pracovních 

sešitů pomocí automatického balícího stroje na knihy. 

 V odpoledních hodinách se zde scházejí Čtenářské kluby a otevřený Klub FreeCoolIn, 

jež navštěvuje široká veřejnost. Školní informační centrum se pro žáky stalo místem, kde se 

cítí bezpečně a příjemně, ať už ve společnosti vrstevníků nebo knihovnice, které se často 

svěřují se svými radostmi či bolístkami. Je to místo, kde se odehrává většina významnějších 

akcí školy, jakými jsou recitační soutěž, besedy s autory či odborné semináře.  

Každoročně navštíví ŠIC, v rámci praxe také účastníci rekvalifikačního knihovnického 

kurzu zaměřeného na práci ve školních knihovnách, který pořádá Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě. 

 Nejvíce návštěvníků zaznamenalo Školní informační centrum ve školním roce 

2017/2018, kdy do knihovny zavítalo 9 733 návštěvníků. V průměru ŠIC navštíví 7 500 

návštěvníků ročně. Nejslabšími roky z hlediska počtu návštěvníků byl školní rok 2012/2013 

a 2014/2015 z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice.  
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Od měsíce května 2016 nabízíme žákům možnost půjčovat si vybrané knihy z fondu 

školní knihovny i absenčně. Tato skutečnost se pozitivně odrazila na zvýšeném počtu 

registrovaných čtenářů. Nejvíce čtenářů (274) se zaregistrovalo ve školním roce 2017/2018.  

Žáci mají registraci zdarma. Podmínky půjčování stanovuje Knihovní řád, dostupný také na 

webových stránkách školy. 
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      Fond školní knihovny slouží prioritně pro potřeby výuky. Především tituly beletrie jsou 

nakupovány multiplicitně, aby bylo možné společné čtení stejného titulu v hodině. Žáci měli 

původně možnost pouze prezenčního půjčování, ale protože projevili velký zájem i o 

půjčování absenční, rozhodli jsme se část fondu vyčlenit do samostatného regálu, označili ho 
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štítky s nápisem „Půjč si mě domů“ a od měsíce května 2016 začali s absenčním půjčováním 

žákům. Téměř ihned jsme zaznamenali „boom s 5 056 výpůjčkami “. Fond každoročně 

doplňujeme o atraktivní tituly pro děti a mládež. Zájem o četbu a půjčování knih se snažíme 

podporovat také prostřednictvím dlouhodobých čtenářských soutěží (Lovci perel, Čtenář 

roku) a provozováním Čtenářských klubů. Odměnou za čtenářskou píli je, jak jinak, kniha. 

 

      Ve školním roce 2009/2010 došlo k aktualizaci knihovního fondu. Zastaralý a 

nevyužívaný fond byl vyřazen z evidence. Stávající fond včetně nově pořízeného v rámci 

projektu ESF byl postupně vkládán do automatizovaného knihovního fondu Clavius. Nákup 

fondu financujeme nejen z rozpočtu školy, ale také z projektů a z darů SRPŠ. Fond zahrnuje 

knihy, periodika, DVD, CD, didaktické pomůcky a hry a tematické kufříky. Z grafu je patrné, 

jak fond postupně přibýval. Ve školním roce 2014/5015 byla provedena revize, kdy se 

podruhé aktualizoval knihovní fond. Vyřadila se další část nevyužívaného fondu, proto lze 

najednou vidět úbytek. Poté fond opět postupně narůstal. Ve školním roce 2018/2019 

dosáhl počtu 3 603 knihovních jednotek. 
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      Školní informační centrum je v dopoledních hodinách využíváno pro potřeby výuky a k 

pořádání tematických besed a lekcí knihovnické a informační výchovy. V posledních třech 

letech začala v ŠIC z nedostačujících kapacitních důvodů školy stabilně probíhat výuka 

dělených hodin anglického jazyka, což se viditelně odrazilo na snížení počtu realizovaných 

dopoledních aktivit ze strany knihovníka. Ročně bývalo realizováno v průměru 38 

tematických besed a 10 lekcí knihovnické a informační výchovy, nyní pouze 22 tematických 

besed a 6 lekcí knihovnické a informační výchovy. Zato vzrostl počet volnočasových aktivit. 

Situace by se měla vyřešit do konce měsíce září 2019, kdy bude k dispozici další učebna cizích 

jazyků vznikající místo dílen. 



- 23 - 

 

      Jednou z nejpopulárnějších akcí Školního informačního centra se stala Noc s Andersenem. 

Žáci měli možnost strávit ve školní knihovně celkem devět různě tematicky zaměřených 

nocí. Zažili jsme například noc detektivní, s Pipi Dlouhou punčochou, s pejskem a kočičkou, 

s Ferdou Mravencem, se Čtyřlístkem aj. Žáci také s oblibou navštěvují prázdninový projekt s 

názvem Cesta kolem světa za 5 dní (dříve Se školní knihovnou na cestách, Letem světem s 

Frikulínem), konající se každoročně předposlední týden v srpnu. 

Tematické besedy – literární besedy, besedy s autory, s ilustrátory, s nakladateli a s 

vydavateli aj. 

     

Zážitkové literární besedy 

    

Besedy s tvůrci knih, scénické čtení 
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      Lekce knihovnické a informační výchovy – orientace v knihovně,  v online katalogu 

knihovny na webových stránkách školy, v dokumentech,  na internetu, na sociálních sítích, 

tvorba referátů aj. 

    

Orientace v knihovně a v online katalogu 

    

Jak se dělá referát o knize 

    

Práce s různými typy informačních zdrojů ve skupinách      Sociální sítě bezpečně 
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Ostatní akce – vědomostní soutěže, Noc s Andersenem, prázdninové akce, semináře, 

výtvarné dílny, čtenářské kluby aj. 

    

Noc s Andersenem 

    

Prázdninové akce – Cesta kolem světa za 5 dní 

    

Vzdělávání pedagogů a knihovníků 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

       
7.1  Spolupráce s pedagogickým sborem a zaměstnanci 

     Učitelé  spolupracovali se ŠPP i školním preventistou. Třídní učitelé zodpovídali za náplň  

třídnických hodin – vzájemné vztahy, šikanování, kyberšikana, sociální snášenlivost, 

dodržování pravidel… Na třídních schůzkách a konzultacích spolupracovali s rodiči.  

Aktuální informace o dění a spolupráci byly vyvěšeny ve sborovně a na serveru školy /školní 

poradenské pracoviště/. 

 

7.2 Formy spolupráce a informovanost rodičů 

• www stránky – informace o konzultacích 

• konzultace – 2x týdně, po domluvě kdykoliv, pro žáky dopoledne 

• zajištění spolupráce s PPP 

• nástěnka s kontaktními místy 

• schránka důvěry 

• rodiče se zapojili do společných akcí: cyklovýlety, víkendové pobyty, Den otevřených 

dveří, program „Rodiče vítáni“, Den dětí , Klub Freecoolin, ŠIC aj. 

 

7.3 Aktivity pro žáky 

• v hodinách VKO, TV, PŘ a třídnických hodin – výchova ke zdraví, sexualita, 

antikoncepce, nebezpečí návykových látek, pravidla soužití mezi žáky, zdravý životní 

styl, postoje k návykovým látkám, nebezpečí netolismu, závislost na PC, mobilech a 

hrách,  sociální sítě - kyberšikana, zneužití vlastních fotografií, atd. 

 

7.4 Programy, besedy a přednášky 

 

Městská policie: 

• Malé děti, velké nebezpečí – 1.ročník 

• Bezpečně ze školy domů – 2.ročník 

• Základy kriminalistiky, svědectví – 3.ročník 

• Policie váš pomocník – 4.ročník 
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• Mimořádné krizové události – 5.ročník 

• Nebezpečná šikana – 6.ročník 

• Nedělej si problém – 7.ročník 

• Právní vědomí – 8.ročník 

• Zájmy chráněné trestním zákonem – 9.ročník 

 

Programy PPP, Mgr. Velička 

• Drogy v dospívání – 6. ročník 

• Nebezpečí kyberšikany  - 7. ročník 

• Bezpečné sexuální chování v dospívání 8. ročník 

• Rizika elektronické komunikace – 9. ročník 

 

Ostatní akce a programy 

• „Preventivní vlak“ – drogová prevence, 7.A,B 

• „Čas proměn“ – děvčata – 7.ročník 

• „Na startu mužnosti“ – chlapci – 7.ročník 

• Interaktivní výukový program – „Drogy trochu jinak“ 

• „Virtuální nápadník“ – film pro 9.ročník 

 

7.5 Otevřená škola 

     Škola opět nabídla volnočasové aktivity pro žáky: bylo organizováno 23 kroužků, ŠIC a 

školní hřiště byly dostupné všem, Klub Freecoolin, pravidelná setkávání předškoláků, 

přednášky a exkurze. I o prázdninách fungovalo ŠIC a probíhaly různé aktivity pro děti. 

Rodiče se zapojili do projektů, společných pobytů a akcí. Pokračovala spolupráce školy 

s rodinou.  

 

7.6 Zajištěné akce metodikem prevence kriminality  

• dopravní výchova -  programy s Městskou policií    

• besedy v rámci PPP /viz akce 2018/2019/ 

•  „Preventivní vlak“ – v rámci drogové prevence, 7.A,B 

• projekt v 7.ročníku „Řekni drogám NE“ 
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• řešení případů kouření mimo školu /oznámeno spolužáky/, vzájemné napadení 

spolužáků 

• spolupráce zejména s výchovným poradcem a s třídními učiteli 

• spolupráce s PPP, s Mgr. Veličkou 

• spolupráce s Mgr. Ciklovou - účast se jejích schůzkách a přednáškách 

• sdělování aktualit a důležitých informací na serveru školy, na poradách nebo 

nástěnce  

 

7.7 Registr problémových žáků 

      V letošním školním roce se povedlo snížit počet případů, kdy jsme museli řešit 

problém s návykovými látkami a sociálními sítěmi. Je to díky osvětě ve škole i domluvy 

ze strany rodičů. Děti si více dávají pozor, chrání své soukromí.   

      Stále se zlepšuje informovanost žáků o nebezpečí návykových látek, proběhlo mnoho akcí 

v rámci prevence.  Nadále však platí, že mnoho rodičů „nemá dost času“ na své děti, mnohdy 

neví, kde a s kým tráví svůj volný čas.  Škola zajistila mnoho aktivit, kroužků, programů, akcí, 

exkurzí, a přesto děti dávaly přednost technice a mobilům před přímým kontaktem 

s  kamarády.  

                                                                                                                Mgr. Jana Pojetová  

                                                                                                             školní metodik prevence  

                                                                                          

8. Zpráva o činnosti výchovného poradce 

 
8.1 Pedagogická oblast 

      Součástí práce výchovné poradkyně je velmi úzká spolupráce se školním speciálním 

pedagogem a školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a pedagogickým 

sborem.  

      Individuální podpora je poskytována dle potřeb žákům nejen v hodinách, ale také v době 

mimo vyučování, a to formou doučování a kroužků. Dlouhodobě pečujeme o děti 

s neprospěchem. V rámci volnočasových aktivit nabízíme žákům velký výběr  kroužků.  
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8.2 Volba povolání 

      V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 29 žáků devátého ročníku, 

všichni budou dál pokračovat ve studiu na středních školách. Z toho 13 žáků nastoupí na 

čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou, 8 žáků na gymnasium a 8 žáků na učební 

obor bez maturity. Z nižších ročníků odchází na střední školu s výučním listem 5 žáků školy. 

Na osmiletá gymnázia bylo přijato celkem 15 žáků, tato skutečnost je výsledkem práce školy 

s nadanými žáky. 

Pro úspěšnou volbu povolání byly pro žáky, rodiče a učitelský sbor uskutečněny tyto akce: 

• 2 schůzky rodičů vycházejících žáků / informace o přijímacím řízení – termín 

odevzdání přihlášek na SŠ a změny v jednotné přijímací zkoušce z M, a ČJ, zápisový 

lístek, jak postupovat při odvolání/ 

• rodiče byli seznámení s www.portal.cz, www.infoabsolvent.cz k volbě povolání, 

zájemci viděli i praktickou ukázku práce s www stránkami  

• 11 rodičů a 15 žáků využilo konzultace VP k volbě povolání  

• předání zápisových lístků rodičům  

• průběžné a aktuální informace k přijímacímu řízení  

• žáci 9. roč. se zúčastnili lekce k volbě povolání na ISPVZP v Ostravě  

• každá třída s VP pracovala v PC učebně s www stránkami, kde se naučili vyhledávat 

– jak, kde se informovat o trhu práce, co která profese obnáší, přehled středních škol, 

testy s M a ČJ 

• žáci se naučili správně vyplnit přihlášku na střední školu 

• proběhla schůzka VP, TU a vyučujících VKO – www stránky k volbě povolání, 

k přihláškám, k  jednotným přijímacím zkouškám a seznámení se stránkami 

www.infoabsolvent.cz   

• 9. A byly součástí anonymního celostátního šetření k volbě povolání 

• 8. A,B chlapci byli na exkurzi ve “Vítkovice Holding“ 

• 9. A byla na exkurzi ve Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství AHOL a ve 

Vítkovické střední průmyslové škole 

• 6. - 9. roč. „Výchovné programy “Plato“ 

• 8. a 9. roč. se zúčastnili soutěže „Řemeslo má zlaté dno“  

• 9. A byla na výstavišti Černá louka na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ 

http://www.portal.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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• proběhlo několik besed s náboráři několika středních škol z Ostravy i mimo Ostravu  

• seznámení vyučujících matematiky a českého jazyka s jednotnou přijímací zkouškou 

z M a ČJ,  

• škola se zapojila do krajského projektu OKAP – karierové poradenství 

• Workshopy OKAP – SŠ technického zaměření v Ostravě, průmyslové závody kraje 

 

8.3 Výchovná oblast 

      V letošním školním roce byla projednávána na výchovných komisích neomluvená, či 

vysoká absence, zapomínání školních pomůcek, neúcta k vyučujícím a vzájemná 

netolerantnost, špatná pracovní morálka, ničení školního majetku a fyzické napadání 

spolužáků. 

Školní rok Výchovné 

komise 

Kázeňské 

pohovory s 

žáky 

2016/2017 14 31 

2017/2018 35 109 

2018/2019 26 65 

 

      Na I. stupni v současné době na jedné straně, přibývá dětí s tzv.“ Volnou výchovou“, kdy  

nemají určené mantinely chování, neplní si své povinností, hledají stále výmluvy na omluvu 

svého nevhodného chování, musí mít poslední slovo. Rodiše často odmítají vyhledat 

odbornou pomoc – klinického psychologa nebo psychiatra. Mnohé výchovné komise se 

konají jen proto, že rodiče jsou ve výchově nedůslední, své děti nekontrolují a nemají zájem 

o práci svých děti ve škole. Na straně druhé jsou děti, které jsou maximálně vytížené 

v odpoledních hodinách, jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. 

       Na II. stupni byl letošní školní rok mnohem klidnější, většina kázeňských prohřešků byla 

v šestém ročníku. O pomoc žádat OSPOD či Policii ČR bylo nutné v sedmi případech. Jednalo 

se o absenci, psychické problémy žáků. Snížila se neomluvená absence (vysoký počet hodin 
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je dílem dvou žáků ve škole), fyzické konflikty, urážky pedagogů, ničení majetků školy a 

spolužáků, či porušování řádu školy.  

      Výchovné pohovory a snížené stupně z chování občas selhávají, účinkem se míjí i 

„Individuální výchovné plány“. Rodiče nevědí kde a s kým jejich dítě tráví volný čas, s kým a 

o čem komunikují přes počítač. Děti nemají doma povinnosti a režim, ani přesná pravidla 

chování, chybí sociální cítění, volný čas tráví u počítače nebo v partách. Rodiče mají pocit, že 

v době pobytu dítěte ve škole za něj nemají zodpovědnost. Dávají přednost své práci před 

výchovou svých potomků. Často omlouvají své potomky z výuky bezdůvodně (rodinné 

důvody, nákupy). Stává se, že o absenci svých děti nevědí, ale pro svůj klid ji raději omluví. 

Častou příčinou neomluvené absence je porušení pravidel omlouvání ze strany 

zákonných zástupců. 

      Intenzivně spolupracujeme s OSPODem, PČR, PPP, SPC a jinými organizacemi. Tuto 

spolupráci velmi oceňujeme u sociálně slabých rodin, ale rozhodnutí jsou velmi zdlouhavým 

procesem, který škole ztěžuje práci (umístění dítěte do diagnostického ústavu, sociální 

problémy v rodině, řešení neomluvené absence). 

      Uskutečnilo se mnoho akcí pro zlepšení chování, pro lepší zdravý životní styl, drogová 

prevence právní a trestní odpovědnost. Na škole pracuje 23 kroužků v odpoledních 

hodinách. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC a školní hřiště je otevřeno 

v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce.  

      Zlepšila se spolupráce školy s rodinou – zapojení rodičů do projektů, pomoc při 

mimoškolních akcích, dny otevřených dveří, společné cyklovýlety, tematické víkendové 

pobyty, sponzorské dary. Pokračujeme v programu „Rodiče vítáni“(netradiční třídní 

schůzky, programy tříd, sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi). Nedaří se nám včasné 

omlouvání absence ze strany zákonných zástupců, snížení zbytečné absence, pravidelný 

zájem o studijní výsledky a chování svých dětí. Hlavní náplň třídnických hodin byly – zlepšení 

klimatu ve třídě, nebezpečí kyberšikany, tolerance, drogové závislostí, slušné chování, 

komunikace, úklid a pořádek, zodpovědnost, vnitřní řád školy. Je třeba větší důslednost 

dozorů na chodbách, v šatnách, v jídelně – jednotnost v postupech a požadavcích pedagogů 

(užívání mobilních telefonů, přezouvání, atd.). Aktivní spolupráce školní samosprávy 

žáků a pedagogů pomohla v letošním školním roce zlepšit klima školy. 

                                                                                            Mgr. Miroslava Stryková 

                                                                                                  výchovná poradkyně     



- 32 - 

 

 

9. Zpráva o činnosti koordinátorů nadání 

 

      Tak jako každý rok, tak i v letošním školním roce jsme se věnovali žákům nadaným a 

talentovaným. Kromě speciálních tříd pro žáky s rozšířenou výukou jazyků, matematiky, 

logiky a osobnostního rozvoje, ve kterých spolupracujeme se Světem vzdělání a které jsou 

zřízeny v současné době v 1. – 3. ročníku, vyhledáváme nadané  a talentované žáky i ve všech 

ostaních třídách.  

        V průběhu celého roku jsme provedli několik návštěv ve třídách, za účelem vytipování 

žáků s různým typem nadání a následně jim nabídli možnosti, které by jejich nadání rozvíjelo 

– např.  zapojení do aktivit v rámci volnočasových kroužků nebo účast na různých exkurzích 

a jiných aktivit, které byly pořádány v rámci projektu TALENTMANAGEMENT. 

 

9.1 Akce podporující nadané a talentované žáky 

• Celoroční soutěž „Provaznický Logouš“, které se účastnili žáci 4. až 9. ročníku.  

• Otevřené hodiny pro učitele základních škol v Kopřivnici a okolí 

• Spolupráce s výzkumným a rozvojovým centrem REGIO – DVPP pro pedagogy a 

budoucí lektory vzdělávání učitelů v oblasti rozvoje talentu a nadání žáků.  

• Úzká spolupráce s MENSOU ČR.  

• Organizace Okresního kola Logické olympiády pro mateřské školy 

• Organizace IQ testování ve spolupráci s MENSOU. 

• Ve spolupráci se Světem vzdělání pořádáme „Kavárny pro rodiče“, kde jsou 

seznamováni s problematikou matematiky prof. Hejného. 

• Zájmové kroužky, kde mohou žáci rozvíjet svůj talent a nadání: 

- Šachový kroužek 

- Kroužek logiky 

- Kroužek logiky a deskových her aj. 

• Soutěž v ABAKU a to jak na počítači, tak bez něj 
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9.2 Vzdělávání pedagogů 

      Celoročně se učitelé vzdělávali v oblasti rozvoje talentu a nadání, nových IT technologií, 

které je možno využít ve výuce, Hejného matematice a dalších aktivit s ní spojených. Spolu 

s výchovným poradcem jsme podpořili aktivity pro využití software na podporu kariérového 

poradenství. 

                                                                                                Mgr. Petra Stašková, Ing. Hana Šabršulová 

                                                                                                                     koordinátoři nadání 

10. Zpráva EVVO 
 

      Výchova k enviromentálnímu vzdělávání není jen záležitosti školy, ale i rodiny. V rámci 

školní docházky se snažíme u žáků prohloubit jejich vědomosti o životním prostředí, ukázat 

jim, že současný konzumní způsob života přináší velkou zátěž pro přírodu kolem nás a je 

naším úkolem přírodě, ekosystému, floře a fauně pomoci, aby zůstala zachována i pro 

následující generace.  

10.1 V letošním školním roce jsme realizovali tyto akce či projekty 

• Sběr starého papíru – na podzim a na jaře proběhl vícedenní sběr starého papíru, 

jehož svoz a přistavení kontejneru probíhá ve spolupráci s firmou FCC. Na podzim 

jsme celkem nasbírali 6 567 kg papíru, v jarním termínu to bylo celkem 7 063 kg 

papíru, kartonu a starých novin nebo knížek.  

• Během celého školního roku jsme nasbírali 49 kg starých baterií, 70 kg 

nefunkčních elektrospotřebičů a 11 ks mobilů. Sběr PET víček jsme museli 

z organizačních důvodů pro letošní rok ukončit.  

• Separujeme odpad na směsný, plastový a papírový. Koše na plast a papír, které mají 

žáci k dispozici na chodbách jsou pravidelně využívány. O jejich vynášení se starají 

sami žáci. Ale máme co zlepšovat: je třeba žáky poučovat, že plastovou láhev je třeba 

vyprázdnit a sešlápnout, mléko v krabičce napřed celé vypít a že do papíru nepatří 

použité kapesníky ani papírové ubrousky aj.  

• V rámci vyučování žáci I. stupně navštívili areál Lesní školy v Bělském lese nebo 

OZO, kde využili jejich výukové programy, které velmi zajímavou a zábavnou formou 

informují žáky o lesním ekosystému a žáci mají možnost teoretické znalosti ihned 
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převést ve znalosti praktické. Bohužel z důvodu časné naplněnosti volných termínu 

Lesní školy se letošní školní rok nemohly zúčastnit všechny třídy.  

• Navštívili jsme ZOO Ostrava a využili jejich výukových programů a zúčastnili se 

soutěže „Cena malých zoologů“, která je určená žákům I. stupně.  

• V soutěži „Hledej pramen vody“ žáci 4. a 5.třídy získali 5. a 6.místo. Žáci 5.C získali 

ještě titul „Chytré hlavičky“. 

• V jarních a letních měsících absolvovalo 284 žáků I. a II. stupně týdenní až 

dvoutýdenní pobyty ve škole v přírodě v oblasti Beskyd nebo Jeseníků, kde 

převažovala hlavně praktická část výuky spojená s poznáváním místního 

ekosystému. 

• Pokračujeme v rozvíjení spolupráce s VŠB a Dolními Vítkovicemi, kdy žáci 

využívají výukových programů a převádějí teorii do praxe – např. Stavíme ostravskou 

DNA, Roboti kolem nás, Luminiscenční show aj. Nově byla zahájena spolupráce 

s Fajnou dílnou Ostrava.  

• Již druhým rokem realizujeme jednodenní až 3-denní exkurze v rámci projektu 

Talentmanagent, který podporuje rozvoj technické, přírodovědné, čtenářské a 

jazykové dovednosti. Letošní školní rok nás projekt zavedl na terenní exkurzi do 

Studénky, Moravského krasu a Vranovic s návštěvou obory Termanec, nádrže Nové 

Mlýny a Strachotínského rybníka.  

• Žáci využívají sportovní a dětské hřiště, vč. laviček a výukového altánu i 

v dopoledních hodinách, nově jsme zavedli možnost trávit velkou přestávku v letních 

měsících venku.  

• Akce „Den Země“ se letos opět již podruhé konala v prostředí Lesní školy v Bělském 

lese. Slunečné počasí přilákalo velké množství návštěvníků, kteří měli možnost si 

vyzkoušet poskládat dřevěné puzzle brouků, poznat místní floru a podívat se na 

zástupce bezobratlých pod mikroskopem.   

• Ve spolupráci se SRPŠ byly realizovány víkendové akce se sportovní, ekologickou a 

cizojazyčnou tématikou, např. výstup na Lysou horu po stopách zbojníka Ondráše, 

cyklovýlet z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí, poznat Baťův kanál z vodní 

hladiny aj.                           

                                                                                      Mgr. Vladimíra Horáčková 

                                                                                                         koordinátor EVVO 
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 11. Zpráva o činnosti školní družiny 

 
11.1 Zhodnocení plnění jednotlivých cílů a úkolů  

      Při práci ve školní družině jsme vycházely z tematických okruhů navazujících na školní 

vzdělávací program. Věnovaly jsme se rozličným zájmovým činnostem. Ty jsme 

zařazovaly především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. 

      Propojovaly jsme témata ve výtvarných, pracovních, hudebních a dopravních 

činnostech. S žáky jsme pracovaly individuálně i ve skupinách. Využívaly jsme různé 

formy práce. Například vyplňování pracovních listů, prakticky zaměřené činnosti a 

dramatizaci. Všechna oddělení se aktivně zapojovala do tematicky zaměřených týdnů, 

jako byly Barevný týden s Podzimníčkem, Masopustní týden a Provaznický Hollywood. 

Nedílnou součástí týdenních projektů byly výtvarné práce na daná témata a pohybové 

aktivity. Výstupem byly nástěnky, výherci byli odměňováni diplomy a drobnými cenami. 

Během roku jsme pravidelně prezentovaly všechny akce a aktivity v jednotlivých 

odděleních na internetových stránkách naší školy. Zařazovaly jsme komunitní kruh 

k řešení vzniklých konfliktů. Žáci vyjadřovali nápady k činnosti ve školní družině, po 

obědě jsme zařazovaly čtení s porozuměním. Žáci měli možnost pracovat v kroužcích 

s lákavým a různorodým zaměřením (keramika, léčivá píšťalka, sportovní hry a ruční 

práce). Od ledna pak v dalších nově vzniklých kroužcích z projektu Šablony II (badatelský 

klub, deskové hry s logikou a čtenářský klub). Spolupráce s rodiči byla na vysoké úrovni, 

což dokládá jejich opakovaná a hojná účast na celodružinových a víkendových akcích 

pořádaných naší školou, kterých jsme se také účastnily. Během školního roku jsme 

spolupracovaly s třídními učiteli a vedením školy při školních akcích.  

 

 11.2  Uskutečněné akce 

Účast na veřejných akcích 

 

• Ježíškova vnoučata – zapojení do projektu Českého rozhlasu – domov pro seniory 

Beskyd z Frýdku Místku (sbírka vánočních ozdob na výrobu adventních věnců, šití 

ozdob na vánoční stromeček, kreslení vánočních a zimních obrázků, výroba přáníček  

a výzdoby na okna  
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• Výročí 70 let vydavatelství Albatros – výtvarná soutěž vyhlášená knižním 

internetovým portálem Knihy.ABZ.cz  

• IQ Play – festival her ve středisku volného času Gurťjevova, Ostrava – Zábřeh  

• Žákovská osobnost – navržení žáků na žákovskou osobnost, účast na slavnostním 

předávání ocenění  

 

Celodružinové akce 

• Sportujeme s kamarády (olympiáda) – září  

• Barevný týden s Podzimníčkem – tematický týden – říjen  

• Uspávání pohádkové říše – listopad (rodiče s dětmi) 

• Balónkovo – kouzelnické představení – listopad  

• Masopustní týden – tematický týden – únor  

• Soutěžní odpoledne s rodiči – březen (rodiče s dětmi)  

• Koloběžkové závody – duben  

• Provaznický Hollywood – tematický týden (úkoly na školním hřišti) – květen  

• Retro hry s rodiči – červen 

• Letní malování – červen 

 

Pomoc při školních akcích 

• badatelský výšlap rodičů s dětmi na Lysou horu se zbojníkem Ondrášem – říjen  

• exkurze na Jižní Moravu se SPŠCH v rámci projektu TALENTMANAGENT – říjen 

• nejkrásněji vyřezaná dýně pro Halloween – listopad  

• vánoční dílny – prosinec  

• návštěva školy SPŠCH v rámci projektu  TALENTMANAGENT – leden  

• lyžařský zájezd rodičů s dětmi do SKI areálu Kyčerka – únor  

• závěrečné setkání žáků na SPŠCH v rámci projektu TALENTMANAGENT – únor  

• den otevřených dveří – březen  

• zápis do prvních ročníků – příprava výrobků, odznaků – duben  

• cyklovýlet  rodičů s dětmi Velké Karlovice – Valašské Meziříčí – květen  

• Den dětí – květen  
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• víkendový pobyt rodičů s dětmi – Baťův kanál – červen 

• kouzelná noc – přespání ve škole tř. 1.B – pomoc při akci  

 

Týdenní a výjezdové pobyty 

11. 2. – 15. 2. 2019 výjezdové lyžování – Vaňkův kopec – vych. Helena Drahošová 

18. 3. – 31. 3. 2019 ŠvP Nový Hrozenkov – hotel Permoník – vych. Markéta Grygarová 

1. 4. – 14. 4. 2019 ŠvP Karlov pod Pradědem – hotel Eden – vych. Eva Uhlářová, Ivana 

Staňková 

3. 6. – 7. 6. 2019 ŠvP Jeseníky – Světlá Hora – hotel Paramon – vych. Ivana Staňková 

17. 6. – 21. 6. 2019 ŠvP Jeseníky – Světlá Hora – hotel Paramon  – vych. Blanka Svobodová 

 

11.3 Zhodnocení akcí  

      Akce pro rodiče s žáky uskutečněné v tomto školním roce byly různého zaměření, kde 

jsme se snažily o vzbuzení většího zájmu ze strany rodičů. Toto se nám povedlo, což dokládá 

velká účast rodičů s dětmi.  Hojně navštěvována je vždy vánoční dílna. Také kvízová 

odpoledne pro rodiče s dětmi jsou vždy velmi kladně hodnocena. Osvědčily se nám také 

projektové týdny. V tomto školním roce se žákům velmi líbil např. „Barevný týden s 

Podzimníčkem" a "Masopustní týden". Zajímavá a žáky velmi pěkně hodnocená byla 

celotýdenní hra na školním hřišti „ Provaznický Hollywood “. Šlo o soutěže, vycházející z 

oblíbených dětských filmů a pohádek Disneyho filmových ateliérů. Všechny naše akce jsme 

prezentovaly na internetových stránkách naší školy.  

      V letošním školním roce se nám podařily splnit všechny vytyčené úkoly, akce, spolupráce 

se školou, spolupráce s rodiči při celodružinových akcích. Také jsme se zúčastnili různých 

veřejných akcí. Největší radost nám všem udělalo zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“, 

kde jsme mohli pomoct seniorům z domova důchodců. Při všech našich činnostech jsme se 

snažily prohlubovat spolupráci s rodiči a žáky. Výsledkem jsou kladná hodnocení z jejich 

strany a opakovaný velký zájem například o výjezdové lyžování, cyklovýlet a víkendový 

pobyt s rodiči a dětmi. Stejný zájem projevili rodiče a děti také o celodružinové akce. Žákům 

samotným se také velmi líbily tematické týdny. Oceňujeme také vstřícný přístup a 

vzájemnou spolupráci s třídními učiteli, kteří nám usnadňují naši práci. Ve školním roce 
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2018/2019 bychom se rády věnovaly tematickým týdnům s různým zaměřením a chtěly 

bychom se účastnit veřejných akcí. 

                                                             Helena Drahošová  

                                                                                                                           vedoucí  vychovatelka 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

        celoživotního učení 
 

Název kurzu                                                                                    počet účastníků 

Metodický seminář eTwinning pro začátečníky 1 

Konference pro učitele cizích jazyků 1 

Efektivní učení 2 

Projektová výuka 2 

Trenér šachu 4. třídy  3 

Letní škola Hejného matematiky 7 

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané 4 

Genetická metoda čtení 2 

Metodologie výuky formou CLIL s využitím sady výukových materiálů 

Labyrinth 

2 

Systém práce s nadanými dětmi – základní kurz A1 4 

Abaku - pokročilí 2 

Badatelská výuka 1 

Biodiverzita a její management 1 
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Biotechnologie v potravinářství 1 

VI.ročník letní školy koordinátorů environmentální výchovy 1 

Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě 2 

Motivace ve výuce 2 

Matematika a logika/Podpůrné prostředky pro výuku matematiky 2 

Letní škola – metodika výuky AJ 2 

Vedení rozhovoru v poradenství 1 

Hejného metoda vyučování matematice na 1. St. ZŠ – pro mírně 

pokročilé 

2 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a 

matematiky 

1 

Příprava občanů k obraně státu 1 

Výuka angličtiny ve skupinách S – poslechové a mluvní aktivity 1 

Výuka angličtiny ve skupinách B – práce s textem a podpora čtecích 

návyků 

1 

Návštěva Science centra 2 

Přírodovědný seminář pro učitele 2 

Planetárium Ostrava – pro učitele 2 

Radikální změny ve financování škol od 1.9.2019 v praxi 2 

Správní řízení ve školách 1 

Role knihoven v posílení čtenářské gramotnosti dětí 1 

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež 1 
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Workshop pro rozvoj mentorských /reflektivních dovedností 1 

Dlouhodobý kurz pokročilých metod pro práci s nadanými žáky B1 2 

Seminář pro učitele geografie 1 

Pedopsychiatrie 1 

Anglický jazyk pro učitele s úrovní B1.1 1 

Výuka dopravní výchovy 1 

Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat 1 

Konference Vzdělání pro budoucnost 1 

Adolescence – norma a poruchy 1 

Kariérové poradenství 1 

Konference Jak rozvíjet gramotnosti ve výuce 1 

 

Ve školním roce 2018/2019 se pedagogové zúčastnili 68 vzdělávacích akcí.  

Na jednoho pedagoga připadlo v průměru 2,3 vzdělávací  akce. 

Na DVPP bylo z přímých nákladů použito 53.868 Kč, z ostatních zdrojů 29.965 Kč,  

celkem  83.833,00 Kč. Část kurzů byla poskytnuta zdarma. 
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     13.   Přehled zájmových kroužků 

 

Zájmové kroužky jsou organizovány školou, školní družinou, rodiči, ale také agenturami či 

jinými organizacemi.  O všechny kroužky je každoročně velký zájem a navštěvuje je více než 

67% dětí naší školy. 

 Název kroužku Vyučující Den Hodina 

1 Šachy Horáčková úterý 14-15 

2 Deskové a logické hry Delinčáková pondělí 14-15 

3 Informatika Svobodová D. úterý 14-15 

4 Výtvarný Teprová úterý 14-15 

5 Logika Šabršulová úterý 14-15 

6 Gymnastika Motlochová úterý 15-16 

7 Keramika I. Staňková ŠD pondělí 16-17 

8 Keramika II. Staňková  ŠD čtvrtek 16-17 

9 Keramika III. Uhlářová  ŠD úterý 15.30-16.30 

10 Keramika IV. Lokajová  ŠD středa 15.30-16.30 

11 Léčivá píšťalka Drahošová  ŠD úterý 15.30-16.30 

12 Sportovní hry Svobodová B.  ŠD středa 16-17 

13 Ruční práce Sedláková  ŠD pondělí 16-17 

14 Ruční práce Sedláková  ŠD středa 16-17 

15     16 Vědecké pokusy Kroužky Ostrava středa 14-15 

17 Vědecké pokusy Věda nás baví čtvrtek 14-15 

18 
Veselá věda Veselá věda 

pondělí 

středa 

14-15 

14-15 
19 Dance for People MG Dance středa 14-15 

20 Basketbal Snakes středa 14-15 

21 Lego Lego čtvrtek 14-15 

15-16 
22 Florbal Rytmik čtvrtek 14-15 

23 Sport. a míč. hry Kroužky Ostrava pondělí 15-16 

24 Hip Hop Agentura úterý 14-15 
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14.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
    

 14.1 Účast  žáků  v soutěžích 

  Soutěž Jméno a příjmení Třída  Umístění 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Č

e
sk

ý
 j

a
zy

k
 

Pohádky dětí dětem Ema Burešová VII. A 1. 

  Vendula Břusková VII. A 2. 

  Ivana Gadlinová VII. B 1. 

  Lukáš Kubala VII. B 2. 

Olympiáda v ČJ - školní 

kolo Adéla Kotelešová VIII. A 1. 

  Nela Stružová VIII. A 2. 

  Ondřej Drtílek VIII. B 3. 

Olympiáda v ČJ - 

okresní kolo Adéla Kotelešová VIII. A 5. 

  Nela Stružová VIII. A 31. 

Recitační soutěž-školní 

kolo Lenka Corda I.B 1. 

  Ondřej Kabiesz I.B 2. 

  Ondřej Belák I.A 3. 

  Barbora Želázková II.B 1. 

  Lucie Orlitová III.B. 2. 

  Ondřej Holoubek III.B. 3. 

  Karla Apriasová IV.B. 1. 

  Kateřina Ch. Kováčová IV.C. 2. 

  Marián Drbohlav IV.B. 3. 

Obaly nás zabíjí Adéla Kotelešová VIII. A 1. 

  Eliška Křiváková VIII. A 2. 

Voda pro život Sabrina Špičková VII. A 1. 

  Vendula Břusková VII. A 2. 

  Natálie Kuzminová VII. A 3. 
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C
iz

í 
ja

zy
k

y
 

Oxford Illustrator - 

městská soutěž Leontina Výrková 5. B   

  Tereza Kovalská 7. A   

  Erika Hrabáčková 9. A   

DOBBLE - školní kolo Marian Drbohlav 4:B 1. místo 

  Daniel Rattman 4:A 2. místo 

  Miroslav Klímek 4.B 3. místo 

  Jan Jeřábek 5:B 1. místo 

  Nikol Děčková 5:A 2. místo 

  Tereza Jancová 5.A 3. místo 

Konverzační soutěž Aj - 

školní kolo Jakub Chranček 6. A 1. místo 

  Jakub Richter 7. A 2. místo 

  Sebastián Vosol 7. A 3. místo 

  Petr Matoušek 9. A 1. místo 

  Lucie Honzeková 9. A 2. místo 

  Klára Balušková 9. A 3. místo 

Olympiáda v AJ - 

okresní kolo  Jakub Chranček 6. A 1. místo 

  Petr Matoušek 9. A 

7. - 26. 

místo 

Ahol Amazing Race Jana Mlčochová 9. A 2. místo 

  Elizabeth K. Kováčová 9. A 2. místo 

  Lucie Honzeková 9. A 2. místo 

  Tereza Mikšíková 9. A 2. místo 

  Petr Matoušek 9. A 2. místo 

  Filip Valchař  9. A 2. místo 

  Robin Pitel  9. A 2. místo 

  Klára Balušková 9. A 2. místo 
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Frankofonie 2019- 

školní kolo, postup do 

celostátního kola Nela Stružová 8.A 1.- 4.místo 

  Veronika Kořenková 8.A 1.- 4.místo 

  Eliška Křiváková 8.A 1.- 4.místo 

  Adéla Jurkechová 8.A 1.- 4.místo 

Anglický desetiboj Bruno Gröpl 3.C 5. místo 

  Kristián Kramárik 3.C 5.místo 

  Radka Králiková 3.C 5. místo 

        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  M

a
te

m
a

ti
k

a
 

Logická olympiáda Lucie Vantuchová 1.B 1. místo 

Logická olympiáda - 

krajské kolo Hynek Pavera 3.B 8. místo 

Volgiáda pro 5. ročník Anna Hlavicová  5.B 1.místo 

  Václav Holuša 5.B 1.místo 

  Jan Šícha 5.B 1.místo 

  Dominik Vzorek 5.B 1.místo 

Matematická 

olympiáda 5..r. - školní 

kolo, postup do okr. 

kola Václav Holuša 5.B 2.místo 

  Jan Šícha 5.B 1.místo 

  Dominik Vzorek 5.B 3.místo 

Matematická 

olymp.5.r.okr.kolo(finál

ní) Jan Šícha 5.B 

21.místo 

úspěšný 

řešitel 

  Václav Holuša 5.B 

33.místo 

úspěšný 

řešitel 

Matematickáolymp.6.r. 

školní kolo Václav Holuša 5.B 1. místo 
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Matema. Klokan - kat. 

Benjamin Kalous Jakub  7.A 1.místo 

  Juhászová Kateřina 7.A 2.místo 

  Burešová Ema 7.A 3.místo 

Matema. Klokan - kat. 

Kadet Horňák Vojtěch 9.A 1.místo 

  Křiváková Eliška 8.A 2.místo 

  Vojtíšková Adriana 8.A 3.místo 

Matema. Klokan - kat. 

Cvrček Zapletal David 2. B 1.místo 

  Pavera Hynek, Michálek Jakub 3. B 2.místo 

  Želazková kristýna 3. B 3.místo 

        

Matema. Klokan - kat. 

Klokan Holuša Václav V. B 1.místo 

  Adamčíková Karolína V. B 2.místo 

  Lukas David IV. B 3.místo 

        

"Provaznický Logouš" - 

1.kolo Jan   Rattman  4.A 1.místo 

  Lukáš Halfar 6.A 1.místo 

  Kryštof Bureš 6.A 1.místo 

  Pavel Smékal 8.A 1.místo 

  Andreas Novák 8.A 1.místo 

        

Pythagoriáda - okresní 

kolo Onderka Vojtěch 6.A 

40.-

60.místo 

  Mihalčíková Anna 7.A 

40.-

60.místo 
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  Marteřánková Klára 7.A 

40.-

60.místo 

  Kalous Jakub  7.A 

40.-

60.místo 

        

Piškvorky - školní kolo Michalov Lukáš 6.A 1.místo 

  Koláček Matěj 6.A 2.místo 

  Bartko Tomáš 6.A 3.místo 

Piškvorky - školní kolo Válek Štěpán 7.A 1.místo 

  Válek Vojtěch 7.A 1.místo 

  Mihalčíková Anička 7.A 1.místo 

        

Provaznický Logouš Holuša Václav 5.B 1.místo 

  Ignačík Vojtěch 4.B 2.místo 

  Stratilová 5.C 3.místo 

Provaznický Logouš Mateřánková Klára 7.A 1.místo 

  Kalous Jakub  7.A 2.místo 

  Bureš Kryštof 6.A 3.místo 

  Mihalčíková Anna 7.A 3.místo 

  Richter Jakub 7.A 3.místo 

Provaznický Logouš Hrabáčková Erika 9.A 1.místo 

  Smékal Pavel 8.A 2.místo 

  Jeřábková Sabina 9.A 2.místo 

  Vojtíšková Adriana 8.A 2.místo 

  Kováčová Elizabeth 9.A 3.místo 

Fyzika Zlepši si techniku Smékal pavel 8.A 3.místo 

T
ě

le
sn

á
   

v
ý

ch
o

v
a

 

Obvodní kolo florbal  

Maxera, Urbiš, Kalous, 

Kubala,Richtwer,Škaroupka, 

Válek V., Giňa, Horth 7. 3. místo 
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Obvodní kolo florbal 

Burešová, Kovalská,Špičková, 

Koláriková, Pavlasová, 

Smékalová(5.roč.), 

Juhászová,Papájová, Gadlinová 5.,7. 4.místo 

Obvodní kolo florbal 

Mikšíková, Křiváková, Stružová, 

Jeřábková, Přibylová, Špičková, 

Malinová, Kořenková, 

Hlaváčová, Tománková 8.-9.   

Oobvodní kolo florbal  

Bančovski, Protivánek, 

Augustin, Pavliš, Smékal, 

Klásek, Maxera, Kvasnička 8.-9.   

Okresní kolo 

gymnastika 2.-8.roč 

Holaňová Mia,Holaňová 

Ema,Willertová 

Agáta,Bednářová Sabina, 

Přendíková Kristýna, Lucigová 

Šarlota, Liščinská Stella, 

Hlavicová Anna, Křiváková 

Eliška, Jurkechová Adéla, 

Krayzelová Tereza, Balušková 

Klára 2.,3.,5.,7.,8. 

2x1.místo, 

3.místo 

Atletika- Pohár 

rozhlasu 29 žáků 6.-9.ročník 

4.,5,.2x6 

místo 

Obvodní kola 

přehazovaná 

Holuša Václav, Hlavicová Anna, 

Sobek Tomáš, Jeřábek Jan, Tichá 

Aneta, Štirba Jan, Lyčka Daniel, 

Škaroupka Daniel 5. 3. místo 

Čokoládová tretra 

Hurník ,Kužel , Šícha , 

Skotnicová ,Bednářová 

Barbora,Bednářová 

Sabina,Glacová,Hrabánek 

,Lukaštík , Kováčová, 

Krásná,Sobek, Caha, Fančovič 1-5. roč. 

1. místo 

Fančovič 
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Hurá na tretru 

Výrková, Tichá,Děčková, 

Wojewodová,Lucigová,Štirba, 

Závěta,Jeřábek, Holuša,Lyčka 5. 

4.místo/1

5 

Atletické odpoledne-

školní kolo 35 žáků 1-5. roč.   

D
ě

je
p

is
 

Dějepisná olympiáda-

šk. kolo Elizabeth Kováčová 9.A 3. místo 

  Veronika Kořenková 8.A 1. 

  Nela Stružová 8.A 2. 

In
fo

rm
a

ti
k

a
 PP - sportovní tématika Neuwirth Martin 6.A 1.místo 

  Bureš Kryštof 6.A 2.místo 

  Ouda Vojtěch 6.A 3.místo 

        

         

VKO 

Ahol Cupe Břusková,Pavlasová,Kolariková 7.A   

Řemeslo má zlaté dno 

Šindler, Mikšíková, Pitel, 

Valchař,Hrabáčková,Vítková 9.A   

D
o

p
ra

v
n

í 

v
ý

ch
o

v
a

 Soutěž mladých 

cyklistů Spasiuková, Lyčka, Rusnák 5.A + 5.C 8. místo 

  Válek, Burešová, Maciejczyk 7.A 9. místo 

Šachy Ostravský koník 
Tereza Bialková, 2.místo, 

Anička Mihalčíková 3.místo     

VV Albatros slaví 70 let kolektiv třídy - skupinová práce     
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15.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních                               

         programů       

                                                                                                                                                                                                                                 
15.1 Projekt OKAP – odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji je název projektu, jehož cílem je zlepšit úroveň odborného 

vzdělávání a zvýšit informovanost o technických oborech u veřejnosti. Jedná se o 

pravidelnou spolupráci Střední školy technické a dopravní, Ostrava – Vítkovice, Vítkovická 

střední průmyslová škola a naše základní škola formou kroužků, exkurzí se zaměřením na 

výpočetní techniku, dopravu, elektrotechniku a manuální zručnost. 

                                                                                                                                       

15.2   Škola 4,0 – je pilotní projekt pro pět základních škol Moravskoslezského kraje, jehož 

obsahem je konstruktivická výuka, projektové učení, využití informačních technologií, 

využívání informačních zdrojů v angličtině. Součástí projektu je vzdělávání pedagogů. 

Spolupráce naší školy v tomto projektu je navázána s Mensou ČR. 

 

                                                                                       Tento projekt je spolufinancován EU 

15.3 Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské 

univerzity. V tomto projektu spolupracujeme s PedF OU na zvašování kvality studentských 

praxí přímo ve výuce na naší ekole. 
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16.   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

        financovaných z cizích zdrojů                                                            
 

 

       Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České 

republiky 

16.1   V roce 2017 zíslala škola v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ  1 209 037,- Kč na projekt  s názvem 

„Inkluze na ZŠ Provaznická“. Tyto finanční prostředky jsou využívány na personální 

podporu Speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogů, čtenáčky klub a klub. Projekt byl 

ukončen ve 12/2018.  

Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České 

republiky 

16.2. Od 1/2019 škola realizuje projekt v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony II, pro ZŠ a ŠD v hodnotě   1 957 915,- Kč. Aktivity 

jsou zaměřeny na podporu jazykového vzdělávání pedagogů, personální podporu 

speciálního pedagoga, čtenářskou gramotnost, přírodní vědy a volnočasové aktivity – kluby 

badatelské, logiky, čtenářské. Projekti bude pokračovat do 12/2020. 

 

16.3  Dalším stěžejním projektem v rámci Evropské unie je projekt „Ovoce a 

zelenina do škol“, který je vyhrazen především pro 1. stupeň základních škol. 

Je to další příležitost, jak ovlivnit zdravý jídelníček mladších žáků, kdy tito 

http://www.obrazky.cz/?q=ovoce+do+%C5%A1kol&url=http://www.zshlinecka.cz/wp-content/uploads/2014/02/plakat-ovoce-do-skol-page-001.jpg&imageId=c9e6c5f63d226671&data=lgLEEChtsQn7hJy3mw2MYbKVz4LEMNE8VsaCeTRjNYsSaK9ke1zLrja-O7wLQdMOslkyWUtnzV40MmRnH3UhmFJuv69spc5X1SggxAJ7BZPEAp80xALzFMQCbOg%3D
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dostávají ovoce i zeleninu v rámci projeltu zdarma. Tento projekt je spolufinancován 

Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky 

                    

16.4   „Chceme rozumět věcem kolem nás“  - tak zní název projektu, který je průřezem 

všech celoškolních aktivit roku. Smyslem projektu bylo ukázat dětem možnosti, jak 

smysluplně trávit jejich volný čas. Projekt byl zaměřen především na podporu zájmů a 

talentu žáků - badatelské činnosti v oblasti přírodních věd, oblast cizích jazyků, čtenářství, 

logiky,  a to nejen ve škole, ale i mimo školu – o víkendech, kdy se do aktivit zapojili i rodiče 

žáků. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou 80 000,- Kč.  

16.5 „Otevřené hřiště“ je projekt, který podporuje možnost provozovat školní hřiště v 

odpoledních hodinách, o prázdninách, o svátcích a víkendech od jara do podzimu pro 

veřejnost. Díky dotaci 85 000,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava jsme mohli 

částečně financovat plat správce hřiště, který otevřené hřiště zabezpečuje. Další finanční 

podporu projekt získal z ÚMOb Ostrava Jih a to ve výši 89 157,- Kč. Díky této podpoře 

mohla být provozní doba hřiště prodloužena zejména o prázdninách a o víkendech. 

 

16.6 Projekt „Klub FreeColIn“ na který Statutárního město Ostrava podpořila 

z rozpočtu částkou 100 000,- Kč, zabezpečil provoz odpoledních činností žáků ve školním 

informačním centru, kam mají přístup všechny děti v rámci Ostravy. Provoz zabezpečuje 

správce centra, jehož plat je částešně hrazen právě z dotace MMO. V centru probíhají různě 

zajímavé akce, jako jsou besedy, soutěže, děti se zde mohou připravit na výuku, napsat 

referát, poslechnout písničku či přečíst knihu. Provoz centra je zabezpečen až do pozdních 

večerních hodin. 
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16.7 V rámci podpory ochrany zdraví žáků se žáci naší školy zúčastnili 14 denního pobytu 

v Beskydech. Z  Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme získali dotaci ve výši    

1 395 240,- Kč. I tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Statutárního města 

Ostrava. 

                                                                                                

16.8 Projekt s názvem „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky“, na který nám 

Staturární město Ostrava ze svého rozpočtu přispělo částkou 152 000,- Kč, je založen 

na výuce běžných vyučovacích předmětů např. matematiky, přírodopisu nebo pracovních 

činností částečně v cizím jazyce. V rámci tohoto projektu je také podpořeno další vzdělávání 

pedagogů a zyvšování kvalifikace v oblasti výuky cizích jazyků.  

 

16.9 „Objevujeme sktytá tajemství vědy“ v rámci projektu jsou podporováni žáci školy 

v oblasti technické gramotnosti, čtenářské, ale i přírodovědné. Mezi hlavní aktivity patří 

exkutre, terénní činnosti, čtenářský klub, podpora manuální zručnosti žáků. Projekt byl 

podpořen z rozpočtu Statutárního města Ostrava částkou 900 000,- Kč. 

 

17.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi  zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění  
úkolů ve vzdělávání 

 
17.1   Významným partnerem působícím na naší škole je spolek Sdružení rodičů a přátel 

při ZŠ Provaznická 64. Naše vzájemná spolupráce je velmi úzká. Sdružení rodičů se 

pravidelně setkává na půdě školy, kde společně plánujeme celoroční program aktivit spolku, 

který pomáhá rozvíjet těsnější spolupráci žáků, pedagogů, rodičů, ale i veřejnosti v rámci 

vzdělávání a výchovy dětí. Jeho práce spočívá nejen v organizační pomoci, ale i pomoci 

finanční na mnoha akcích školy. Spolupráce se sdružením je na velmi dobré úrovni. Členy 

výboru SRPŠ jsou zástupci rodičů i zástupci školy.   
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Společné akce: 

• Lyžařský kurz - Beskydy 

• Cyklovýlet – Jižní Morava 

• Deskohraní 

• Celoroční školní projekt Mezinárodní Ekoškola 

• Den Země  

• Ozdravné obyty žáků    

• Vodácký výlet po Baťově kanálu 

• Sportovní den 

• Akce se ŠD 

• Tématické exkurze 

• Zájmové kroužky 

• Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků 

• Odměny pro žáky                                                                      

• Vánoční besídky   

• Papírová škola – sběrová akce 

• Pasování prvňáčků  

• Velikonoční  a vánoční dílny aj. 

17.2  Schůzky s rodiči 

      Při komunikaci s rodiči využíváme pravidelných společných setkání,  konzultací, 

webových stránek školy. Na začátku každého školního roku jsou rodiče na společném 

setkání seznámeni s hodnocením minulého školního roku a informováni o záměrech školy 

na další školní rok. Pomocí těchto informačních toků byli rodiče seznámeni s: 
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• Školním řádem a kritérii hodnocení chování žáků 

• Změnami v rámci ŠVP 

• Úspěchy naší školy 

• Mimoškolní činností školy 

• Opravami  a rekonstrukcemi  

• Plánem školy  

17.3 Další aktivity 

      Dalšími našimi blízkými partnery jsou MŠ v našem okolí, pro které připravujeme 

vzdělávací  i zábavné programy.  Velmi hojně je navštěvovaný Klub předškoláků, kde se děti 

v předškolním věku hravou formou připravují na vstup do školy. Tento klub zároveň slouží 

rodičům jako názorná poradna toho, jak děti připravit na školu, jak se vyvarovat chyb, jak 

poznat, že je dítě zralé na školní docházku. Klub je určen i pro předškoláky jiných mateřských 

škol.  

17.4  V neposlední řadě jsme spolupracovali  s Pedagogickou fakultou Ostravské 

univerzity, kdy jsme umožňovali studentům katedry pedagogiky uskutečňovat praxi v jejich 

studijních oborech. Studenti tak mají možnost blíže poznat vzdělávací program školy, 

průběh vyučování v hodinách a specifika výuky žáků. V rámci této spolupráce využíváme 

recipročních aktivit, jako jsou doučování žáků, dohledy nad žáky a  pomoc při organizaci na 

akcích školy, vedení kroužků, asistence učitelů ve třídách, estetizace školy aj. 

17.5 V rámci podpory talentovaných a nadaných žáků naší školy jsme navázali spolupráci  s 

Mensou ČR. Pořádáme kluby deskových her, testování IQ pro žáky i veřejnost. 

Spolupracujeme na přípravě vzdělávacího programu na příští školní roky. Zúčastňujeme se 

akcí pořádaných Mensou. 

17.6 Pokračujeme ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, se kterým realizujeme nový 

program školy a to je rozšířená výuka žáků v logice, cizím jazyce  a osobnostní výchově. 

17.7 Velmi úzkou spolupráci jsme v letošním školním roce navázali se Světem vědy a 

techniky, kdy se pravidelně zúčastňujeme vzdělávacích akcí ve všech vzdělávacích oborech. 
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Tím doplňujeme výuku netradičními vzdělávacími aktivitami, které nemůžeme 

z organizačních a technich důvodů zabezpečit na naší škole. Dalším partnerem v této oblasti 

je VŠB v Ostravě a SPŠCH v Ostravě Zábřehu, kde nacházíme zázemí pro badatelskou 

výuku a také odborníky na daná témata v oblasti přírodních věd. 

18.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena ze strany České školní inspekce kontrola. 

 

19.  Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje o hospodaření školy za rok 2019 budou doplněny po řádné účetní závěrce daného 

roku. 

 

Projednáno na pedagogické radě: 26.9.2019 

Projednáno se školskou radou:    14.10.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Libuše Přikrylová, MBA                                                                                      

                                                                                                                                  ředitelka školy 
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 Příloha č.1 

Učební plán žáka 1. stupně  

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Předmět:      

Český jazyk 8 9 

 

9 8 6 

Anglický jazyk 1 

 

1 

 

3 3 

 

4 

 
Prvouka 2 2 3 

 

0 0 

Vlastivěda 

 

0 0 0 2 

 

2 

Matematika 

 

4 5 

 

5 

 

5 5 

 
Informatika 0 0 0 0 1 

Přírodověda 

 

0 0 0 1 2 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 

 

2 2 

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 1 1 

Tělesná 

výchova 

2 2 2 

 

2 2 

Celková 

týdenní dotace 

20 22 25 25 26 
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Příloha č.2  

Učební plán žáka 2. stupně  

Ročník 6. 7. 8. 9.  

Předmět:      

Český jazyk 5 

 

5 

 

4 5 

 

 

Anglický 
jazyk 

3 3 3 3  

Matematika 4 4 

 

5 

 

5  

Informatika 

 

1 0 0 0  

Chemie 

 

0 0 2 2  

Fyzika 

 

2 2 

 

2 

 

2  

Přírodopis 

 

2 2 2 1 

 

 

Zeměpis 

 

2 2 2 

 

2  

Dějepis 

 

2 

 

2 2 

 

2  

Výchova 
k občanství 

2 

 

2 

 

1 1  

Hudební 
výchova 

1 1 1 1  

Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1  

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1  

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2  

Volitelný 
předmět 

1 

 

2 

 

3 

 

3  

Celková 
týdenní 
dotace 

30 30 31 31  
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