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1. Základní údaje o škole
a) Název školy:

Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava,
Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace

b) Sídlo školy:
Adresa:

ZŠ Bohumínská 1082/72, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava

c) Charakteristika školy:

1. Základní škola Bohumínská
kapacita: 600 ţáků
IZO: 102 508 313
2. Školní druţina
kapacita: 140 ţáků
IZO: 120 100 665
3. Školní jídelna
kapacita: 750 stravovaných IZO: 102 956 651

Právní forma:

příspěvková organizace; IČO: 70995362

Identifikace zařízení:

600145158

Datum zařazení do sítě:

15. 3. 1996

Změny zařazení:

1.7. 1999 – změna IČO obce
1.1. 2003 – škola právní subjektivita
1.1. 2004 – dodatek č. 4 – sloučení (ZŠ Antošovice)
20.9. 2004 – zařazení školní jídelny – výdejny (Antošovická)
23.6. 2005 – rozhodnutím Rady Městského obvodu Slezská
Ostrava č.2923/53 – zrušeno odlouč. Pracoviště Antošovická
15.1. 2006 – rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ
Antošovická 55/107, Ostrava – Koblov

d) Zřizovatel školy:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
IČO: 00845451

Adresa:

Těšínská 35, 710 16, Ostrava - Slezská Ostrava

e) Údaje o vedení školy:
Ředitel školy:

Mgr. Bc. Marek Sládeček, Alšova 527/3, Ostrava - Poruba

.
f) Adresa pro dálkový přístup:

http://zsbohuminska.cz

E-mail:

zsbohuminska@seznam.cz

e) Údaje o školské radě:

Pracuje ve sloţení 6 členů:
- 2 zástupci za rodičovskou veřejnost
- 2 zástupci za zřizovatele
- 2 zástupci pedagogických pracovníků

Předseda školské rady:

Ing. Miroslav Vrána
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2. Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:

„Klíč ke vzdělání – šance pro kaţdého“.

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) klade velký důraz
 na to, ţe nezáleţí na mnoţství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praxí
 na mezilidské vztahy (= partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání)
 na prostor pro vlastní iniciativu
 na realizaci a seberealizaci jednotlivce
V souladu s tímto přesvědčením a po důkladné analýze dosavadní činnosti školy jsme formulovali
dva hlavní cíle našeho ŠVP:
1.) vytvořit u kaţdého ţáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoţivotnímu učení
2.) rozvíjet osobnost ţáka s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti
Hlavní důraz při naplňování těchto dvou cílů klademe na to, aby:
 mohli vyjadřovat otevřeně své názory
 měli prostor pro otázky a svou argumentaci
 byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení
 ţáci chodili do školy rádi a byli hrdi na svoji školu
Počet tříd ve škole

Celkový počet
ţáků

Počet ţáků
na 1 třídu
(průměr)

Počet ţáků
na 1 učitele
(průměr)

k 30. 9. 2014

17

343

20,17

14,91

k 30. 9. 2015

18

389

21,61

16,20

Vybavení školy:
Počet učeben:
Počet tělocvičen:
Školní hřiště:
Školní zahrada:
Knihovny:
Školní druţina

32 z toho 16 odborných učeben (3 učebny cizích jazyků, 2 počítačové
učebny, F-Ch, Př, Z, Hv, D, Vv, školní dílny – pozemky, dílna, kuchyňka,
pracovna I. stupně, knihovna)
1
1
1
2 (učitelská + ţákovská)
5 oddělení

Počítačové učebny - naše škola má k dispozici celkem 127 počítačů, z toho je 72 PC a 55 NB,
52 PC a 8 NB je vyuţíváno přímo ţáky. Kromě nich má škola k dispozici 21 tabletů vyuţívaných
pro přípravu do výuky učitelů. V rámci projektu Modernizace vybavení základních škol městského
obvodu Slezská Ostrava máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT 1. – 25 +1 PC;
VT 2. – 12 + 2 PC) a jazykovou učebnu (15 + 1 PC) . Učebny F-Ch, Aj, Př a VT jsou vybaveny
interaktivními tabulemi a další 4 odborné učebny notebookem a dataprojektorem.
Ţáci i učitelé mohou vyuţívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD,
kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře vyuţívána nejen v rámci výuky povinně
volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase ţáků v rámci
mimoškolní zájmové činnosti.
Jazyková učebna

2 učebny cizích jazyků pro 2. stupeň
1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň (digitální jazyková učebna)
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Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází
k postupnému doplňování a modernizaci. K nákupu byly vyuţívány i prostředky z dotací ESF.
Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doloţku MŠMTV.
Odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů
V rámci projektu „Modernizace výuky za ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava“ došlo ve
školním roce 2014/2015 k výrazné rekonstrukci a modernizaci stávající učebny přírodopisu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Předmětem projektu
bylo pořízení nových výukových pomůcek, ICT vybavení, nezbytného nábytku a provedení
souvisejících stavebních prací. Doba realizace projektu: 12/2013 – 09/2015.

3. Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i
na další práci školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěţe). Řídící pracovníci vytvářejí
motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy.
Ve škole působí vyrovnaný, zkušený, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové
práce, vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem
k ţákům, jejich zákonným zástupcům. Pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat ţáky
k dalším činnostem. Velký důraz je kladen na průběţné vzdělávání pedagogů v oblasti školských
zákonů, školního vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce
s výpočetní a komunikační technikou.
Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o ţáky,
profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí rizikových
jevů a pedagogové pro environmentální výchovu. Sniţování rizikového chování a tím zvyšování
bezpečnosti s dobrého klimatu na škole zajišťuje školní metodik prevence s výchovným poradcem.
Technický stav výpočetní techniky na škole a aktualizaci webových stránek školy zajišťuje ICT
koordinátor.
Pedagogický sbor ve školním roce 2014/2015 tvořili: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce,
školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučovalo 11 pedagogů, na 2. stupni 12
pedagogů, 5 pedagogů školní druţiny, celkem: 28 pedagogických pracovníků s většinovou
převahou ţen a zkušených pedagogů.
Věková struktura pedagogického sboru:

21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
nad 50 let

2 pedagogové
5 pedagogů
10 pedagogů
11 pedagogů

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Při zápisu do 1. ročníku, který se konal ve dnech: 20. a 21. 1. 2015 bylo celkem zapsáno 59 ţáků,
z toho bylo 10 odkladů povinné školní docházky. Příchod ţáků po odkladu: 5 ţáků. Celkem byl
k 1.9.2015 očekávaný počet ţáků, kteří nastoupí do 1.ročníku, 46 ţáků (tj. pokles oproti loňsku o 19
dětí).
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací
potřeby ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbornou diagnostiku, vhodné metody a
organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením byli integrováni v rámci běţných tříd.
Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka vypracovali individuální
vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní ţáci navíc navštěvovali dle
doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli ve školním roce
2014/2015 celkem 29 (na začátku školního roku), resp. 35 (na konci školního roku) integrovaných
ţáků, reedukace probíhala ve čtyřech, později dokonce v pěti skupinách.
Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
Talent a mimořádné nadání ţáků učitelé rovněţ rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce v
diferencovaných skupinách podle nadání ţáků. Pro nadané ţáky učitelé připravovali školní a
domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní ţáci vypracovali
náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin.
Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v i rámci zájmových útvarů. Výuka
anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností
ţáka s moţností přestupu mezi skupinami. Kaţdý ţák měl moţnost se s učitelem připravovat na
olympiádu a soutěţe dle svého zájmu. Pohybově nadaní ţáci byli zapojeni do sportovních soutěţí a
reprezentovali školu v řadě sportovních utkání.
Kariérové poradenství
Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství ţákům a zákonným zástupcům ţáků ve
spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V 6.-9. ročníku ţáci vyplňovali dotazníky k volbě
povolání, které se staly součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování
přihlášek na střední školy. Na střední školy bylo přijato celkem 21 ţáků.

Celkem vyšlo z 9. ročníku

19 ţáků

Studijní obory s maturitou

11 ţáků

Učební tříleté obory

8 ţáků

Bez umístění

0 ţáků

z 5. ročníku (na 8-leté gymnázium)

1 ţák

vychází ze 7.ročníku

0 ţáků

ze 7. ročníku (na 6-leté gymnázium)

0 ţáků

vychází z 8. ročníku

1 ţák
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Následující tabulky uvádějí počty ţáků s daným prospěchem podle ročníků, počty ţáků se sníţeným
stupněm z chování a celkový počet neomluvených hodin.
Prospěch:
Ročník

Počet ţáků celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

65

60

0

0

2.

44

31

0

0

3.

58

41

0

0

4.

38

19

0

0

5.

38

27

0

0

I.stupeň

243

178

0

0

6.

43

18

1

0

7.

40

8

3

0

8.

24

5

3

0

9.

19

3

0

0

II.stupeň

126

34

7

0

Celkem

369

212

7

0

Sníţený stupeň z chování
Školní rok 2014/2015
Stupeň chování

Počet ţáků

%
z celkového počtu

2

6

1,63

3

2

0,54

Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2014/2015
Počet ţáků

Počet hodin

Průměr na ţáka

6

1609*

4,36

Poznámka: * z tohoto počtu je 1495 neomluvených hodin z důvodu nedodání podkladů škole
k plnění školní docházky zvláštním způsobem (§ 38).
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
I. Dokumenty školy v oblasti prevence
1. MPP - Školní metodik prevence pracuje podle MPP, který byl vytvořen v září a se kterým byli
seznámeni všichni pedagogičtí pracovnici. V souladu s tímto programem je vytvořen plán prevence
rizikových projevů chování ţáků pro jednotlivé ročníky a zapracován do učebních plánů na celý
školní rok.
2. ŠPS – od září 2014 platí nová Strategie, na období 2014 - 2019.
3. Program proti šikanování – v září 2013 byl vytvořen nový, v souvislosti v vydáním nového
Metodického pokynu k řešení šikany Č.j. MSMT- 22294/2013-1.
II. Cíle primární prevence pro školní rok 2014/2015
Prevence rizikových projevů chování se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících
oblastech prevence:
a) násilí a šikanování, včetně kyberšikany
b) vandalismu a jiných forem násilného chování
d) uţívání návykových látek, včetně alkoholu a kouření
e) nebezpečí internetu, závislostní chování (pc)
f) dopravní kázeň, bezpečnost na cestě (do)ze školy
Další cíle:
a) dobrá informovanost všech ţáků školy v oblasti rizikových projevů chování, systematická
výuka a výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu
b) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
c) podpora vlastních aktivit ţáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
d) začleňování méně průbojných ţáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi ţáky
e) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
f) aktivní spolupráce s rodiči ţáků, otevřenost vůči veřejnosti
III.Konkrétní aktivity podporující primární prevenci uskutečněné v 1.pololetí:
-

PČR – Policejní akademie 7. + 8.ročník
PČR – AJAX –2.ročník
PČR – Bezpečí v dopravě – 4.ročník
PČR – Poldík Webík – 5.ročník
PČR – AJAX – 2.ročník
PČR – Policejní akademie – 7. a 8.ročník
MPO - Dopravní výchova – výuka na dopr.hřišti – 4.ročník
MPO – Bezpečné odpoledne – 1.ročník
MPO - Bezpečně ze školy – 2.ročník
MPO – Dopravní výchova na dopravním hřišti – 3.ročník
MPO – Základy kriminalistiky – 4.ročník
MPO – Ţivot ve městě – 5.ročník
MPO - Nedělej si problémy – 7.ročník
MPO – Právní povědomí – 8.ročník
MPO – Zájmy chráněné trestním zákonem
Bílý nosoroţec – Vztahy ve třídě – 5.ročník
Bílý nosoroţec – Vztahy ve třídě – 3.ročník
Bílý nosoroţec – Závislosti – 6.ročník
Bílý nosoroţec – Zdravý ţivotní styl – 7.ročník
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-

Renarkon – Vztahy ve třídě – 6.ročník
Renarkon – Šikana – 7.ročník
Renarkon – Kyberšikana – 8.ročník
Renarkon – Sexualita – 9.ročník
ÚP Ostrava – Beseda k volbě povolání – 9.ročník
OZO – Popelnice v barvách duhy – 2.ročník
OZO – Ozíci a skládkoobr – 3.ročník
OZO – Odpady zbavené otazníků – 8. + 9.ročník
OZO – Honzovy rady jak na odpady – 4.ročník
UP Olomouc – Prevence čištění zubů 1.-3.ročník
MUDr. Frydrychová – Škola osobního ţivota- 8. +9.ročník
Spol. Sananim o.s. – Mgr. Ručková - „Neţ uţiješ alkohol, uţij svůj mozek“ – 7. ročník
Zapojení se do projektu „Obědy pro děti“ – spol. Women and women – pomoc sociálně
slabým rodinám
Projektový den – Tvoříme pravidla třídy – 1.-9.ročník
Projektový den ŠD – Den luštěnin
Projektový den – 25let po sametové revoluci – 6A
Projektový den - Pohádkové dopoledne – 1.ročník
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech – 1. – 9.ročník
VP, ŠMP - Celoškolní projektový den – Vztahy mezi spoluţáky - 1. – 9.ročník

IV. Uskutečněná dotazníková šetření
Česká asociace školních metodiků prevence – testování tříd 2.stupně – Klima třídy
V. Uskutečněné akce na podporu dobrého klima ve třídách a na škole:
-

DLO – Ze starých pověstí českých– 6.roč.
DLO – Kráska a zvíře – 4.ročník
DLO – Kocourek Modroočko – 2.roč.
DLO – O víle menší neţ zrnko máku – 1A
Aréna – Vánoční hra – 4B
Setkání generací – v rámci projektu Stáří očima děti a mládeţe – ocenění ţáci
Projekt Edison – 1.-9.roč.
Sokolnický den – v rámci projektu NaTech Gymnázia Hladnov – 9.roč.
Projektový den na SŠ Jizdárenská – 9.ročník
Návštěva v rámci DDO SŠ AHOL – 9.ročník
Ptáci kolem nás – AMOS – 4.ročník
Zdeněk Muller – AMOS – 2.ročník
Vánočních řemesla – AMOS – 4.B
Dny vánočních řemesel – AMOS – 5.ročník
Slavnost dýní a strašidel – 1. – 9.roč.
Vánoční dopoledne ve třídě 1. – 9.ročník
Chemie na hradě – 6B

-

Další:
Návštěva kina ţáků 2.stupně (oslava Dne dětí) – Jak vycvičit Draka II
Projekt Lidé lidem – problematika soc.sluţeb, podpora empatie ke zdravotné postiţeným
spoluobčanům – 6.-9.ročník
Tématické dny – téma: bláznivé účesy, modrá je dobrá

-
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VI. Účast ţáků v soutěţích:
Podrobnosti jsou uvedeny souhrnně za celý školní rok 2014/2015 v kapitole č.8.
VII. Exkurze a pobytové výjezdy:
-

Exkurze na haldu Ema – 4.ročník
Exkurze – Muzeum opevnění – 9.ročník
Exkurze – Vídeň – vybraní ţáci 2.stupně
Exkurze – Malý svět techniky U6 – Dolní Vítkovice – 6.roč.
Exkurze: Vzdělávací exkurze Planetárium Ostrava –4., 5.,7.,9.ročník
Robot kam se podíváš – návštěva VŠB – 7A
Návštěva Okresního soudu F-M – 9.ročník
Osvětim – 8. + 9.ročník
Památník ostravské operace Hrabyně – 9.ročník
ZOO Ostrava – 1.,5.ročník
Dolní Vítkovice – Projekt NatTech – 9.ročník
Gotická Praha – vybraní ţáci 6. a 7.roč.
Ostravské muzeum – 7.ročník
Liberec – Technomanie, ZOO, botanická zahrada – projekt NatTech – vybraní ţáci 8.a9.roč.
Oslavy 70.letého výročí osvobození – Komenského sady, Masarykovo náměstí Ostrava,
Slezskoostravský hrad – 1. – 9.roč.
Dolní Vítkovice – U6 – 4.-9.ročník
Dolní Vítkovice – Magičtí Lucemburkové – ţáci 2.stupně
Brno – aquapark – 9.ročník
Gymnázium Hladnov – naučná stezka – 7.ročník
Jablunkov – 5.ročník
Ostravice – 1C
Statek Studénka – 1B, 2B
Hlučín – ranč – 4B
Hukvaldy – 3.ročník
Ozdravný pobyt pro ţáky 4.a 5.ročníku – Morávka

VIII. Akce školní druţiny:
-

Vypouštění balónků (účast na akci pořádané městským obvodem Slezská Ostrava)
Mikuláš na škole
Svátek dýní a strašidel
Posezení u vánočního stromečku
Dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky
Návštěva knihovny – Virtuální cesta po Slezské Ostravě
Pěvecká soutěţ „Zlatý slavík“
Návštěva kina – film „Tři bratři“
Zimní olympiáda
Den čarodějnic
Karneval v maskách
Divadélko Ententýky
Tři bratři - divadlo
Detektivní krouţek – spaní ve škole
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IX. Další vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence:
-

Krajská konference ŠMP v Malenovicích – Svozilová
Netolismus – školení PPP (J. Hlaváček, Renarkon) – Mgr. Svozilová
Prezentace filmu D.Vignera – Manipulace – Mgr. Svozilová
Proškolení pedagogů ŠMP o postupu školy při zjištění šikany nebo kyberšikany
Samostudium – internet, literatura, časopisy. Od září k dispozici časopis Prevence –
předplatné financováno z prostředků SRPŠ
V rámci projektu Moderní škola
 Komunikace s rodiči
 Zpětná vazba jako motivační nástroj
 Jak zvládnout konfliktní situace
 Metody vhodné pro děti se spec.vzdělávacími potřebami

X. Nabídka volnočasových aktivit:

Název aktivity

ročník

Dívčí klub nejen pro děvčata
Aerobik
Konverzace v Aj
Konverzace v Aj
Házená
Stolní hry
Knihovnický krouţek
Angličtina s rodilým mluvčím (v rámci ŠD)

5.ročník
4. – 5.ročník
8.-9.ročník
4. – 5.ročník
4. – 5.ročník
2.stupeň
2.stupeň
1.-3.ročník

XI. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost:
-

třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci rizikového chování
konzultační hodiny VP a ŠMP
individuální pohovory s rodiči
webové stránky školy
konzultace s rodiči a ţáky
Předškoláci – Škola nanečisto
DOD pro rodiče budoucích prvňáčků
Hledáme svou 1. Třídu
Pasování na čtenáře – TU + ţáci + rodiče 1.ročníku
6. společenský večer
Den dětí na školní zahradě

Školní časopis Kameňák – dává prostor pro tvořivost ţáků, zvyšuje zájem o povědomí ţáků o dění
ve škole.
Ţákovský parlament – rozvíjí zodpovědnost ţáků za širší společenství a vzájemné souţití, je
prostorem pro zapojení ţáků do organizace školy, pravidelná setkání umoţňují kontinuální práci a
působí preventivně ve třídách.
Schránka důvěry – Názory a připomínky mají ţáci moţnost vkládat osobně do schránky důvěry
umístěné v prvním patře nebo elektronicky na webových stránkách školy http://zsbohuminska.cz .
VÝROČNÍ-ZPRÁVA-ZŠ-Bohumínská-2014-15
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2014/2015 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci následujících akcí:
Název vzdělávací akce
Jak komunikovat s rodiči
Koučování aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu
Komunikace s vyuţitím informačních technologií
Zpětná vazba jako motivační nástroj
Jak zvládat konfliktní situace
Metody vhodné pro děti se speciálními výukovými potřebami
Jak nevyhořet
Vyuţíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení ve výuce
Cloud computing jednoduše s nástroji Google
Tvorba ţákovských projektů
LMS a jeho role ve výukovém procesu
Metodika procesu přípravy el. výukových materiálů v LMS
Bezpečná elektronická komunikace
Výběrová zakázky malého rozsahu
Školní agenda a její vedení v systému Bakalář
Jak na Win 8
Pouţití ICT a mobilních zařízení ve výuce matematiky na ZŠ
Pouţití ICT a mobilních zařízení ve výuce cizích jazyků na ZŠ
Pouţití ICT a mobilních zařízení ve výuce předmětu Člověk a
jeho svět na 1. stupni ZŠ
Pouţití ICT a mobilních zařízení v literární výchově na ZŠ
Pouţití ICT a mobilních zařízení ve výuce chemie na ZŠ
Pouţití ICT a mobilních zařízení ve výuce mateřštiny při
budování čtenářské gramotnosti ţáků 1. stupně ZŠ
Jak popularizovat Word
Workshop meteorologie a klimatologie
Asistent pedagoga u integrovaného ţáka s PAS na ZŠ
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky
Pokus a pozorování ve výuce fyziky
Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Základní vzdělávání z pohledu ČŠI
Tabulkový procesor Excel 2013
Konference metodiků prevence
Seminář metodiků dopravní výchovy ZŠ
Knihovnický systém Clavius
Software Bakaláře – elektronická klasifikace a tisk vysvědčení
Školení NIQES – modul školního testování pro pedagogy
Zákon o pedagogických pracovnících
Netolismus
Hospitace jako součást řízení školy
Matematické prostředí v metodě Hejného
Tradiční materiály netradičně
Základy Hejného metody
Školení ČŠI – vzdělávací lídr
Písně, hrátky se zvířátky
Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ
CELKEM
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Počet
osob
10
10
10
10
10
10
10
10
9
8
1
1
1
1
1
20
6
4
4

Název projektu
Moderní škola

Chytří pomocníci

1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
169

Poznej tajemství vědy
Ostatní
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola zorganizovala 1 pobytovou akci ţáků - Ozdravný pobyt pro ţáky 4. - 6. ročníku. Lyţařský
výcvik byl ve školním roce 2014/2015 tentokrát realizován jako „výjezdový“, s kaţdodenními
návraty ţáků zpět do Ostravy. Obě tyto ozdravné a vzdělávací akce pro ţáky byly velmi kladně
hodnoceny jak samotnými ţáky, tak i rodiči a pedagogy.
V průběhu celého školního roku pracoval školní ţákovský parlament. Je sloţen ze zástupců tříd
5. - 9. ročníku. Řídí se plánem práce, který si ţáci sestavili pod vedením Mgr. Liany Svobodové.
Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí.
Ve škole vychází školní časopis Kameňák, který informuje o dění na naší škole, dává prostor pro
tvořivost ţáků a prezentuje výsledky práce ţáků i jejich učitelů.
Účast ţáků v soutěţích
V průběhu školního roku se zájemci z řad ţáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěţí a
olympiád v jednotlivých předmětech (M, ČJ, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a
sportovních soutěţích. V rámci olympiád ţáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé
postupují do kola okresního a krajského.
I v letošním školním roce byli naši ţáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde
museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěţích:
-

Házená – školní liga vybraní ţáci 4.a 5.ročníku
Halová kopaná - obvodní kolo – vybraní ţáci 6.a7.ročníku
Turnaj ve florbale – vybraní ţáci 7.-9.ročníku
Košík plný rozumu – krajské + celostátní kolo – vybraní ţáci 2.stupně
Pohár starosty – vybraní ţáci 2.stupně
Poznej tajemství vědy – badatelská soutěţ – vybraní ţáci 2.stupně
Dětský čin roku
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Olympiáda v ČJ – školní kolo
Matematická olympiáda 5.a 9.ročník
Knihovnické lekce a besedy v knihovně
Korfbal – turnaje 2.-7.roč. v rámci Slezskoostravských škol
MC Donald s CUP
Maratón v aerobiku – školní soutěţ
The Harry Potter Day – vybraní ţáci 6. a 8.roč.
Recitační soutěţ 1. – 9.roč.
Zeměpisná olympiáda – 3 ţáci - okresní kolo
Olympiáda ČJ – školní, okresní (2 ţáci 9.roč) kolo
Srdce s láskou darované – kolektiv ţáků 9.třídy
Matematická olympiáda – šk. kolo
Pythagoriáda 6.-8.ročník
Matematický klokan 4.-8.ročník
Výtvarná soutěţ – Stáří očima ostravských dětí a mládeţe
Výtvarná soutěţ 1.stupně – Policejní pohádky, Ovoce do škol
Puškinův památník (krajské kolo) – vybraní ţáci 9.roč.
Dopravní soutěţ¨ - vybraní ţáci 2.stupně
Velká cena ZOO . vybraní ţáci 7.roč.
Soutěţ MMO – Ostrava nezapomíná – k 70.letému výročí osvobození – 9.roč.
Ostrava fandí hokeji – výtvarná soutěţ – ţáci 7B
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Spolupráce s rodiči
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím ţákovských kníţek,
elektronické ţákovské kníţky, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky,
nebo e-mailem. V průběhu roku byly uspořádány v kaţdém čtvrtletí třídní schůzky a konzultační
odpoledne – účastní se rodiče spolu s ţáky.
V případě potřeby jsou učitelé k dispozici zákonným zástupcům ţáků po předchozí domluvě. Stále
více rodičů vyuţívá moţnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Na výchovného
poradce a školního metodika prevence se mohou rodiče obrátit v době konzultačních hodin a
v naléhavých případech kdykoliv.
Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na našich internetových stránkách. Ţákovský časopis
Kameňák seznamuje ţáky, rodiče i veřejnost s děním ve škole – vychází nepravidelně, minimálně
dvakrát ročně.
SRPŠ
Sdruţení rodičů a příznivců školy (SRPŠ) spravuje sponzorské dary, hradí odměny pro ţáky za
účast v soutěţích a olympiádách, přispívá k financování školních výletů a lyţařských kurzů.
Sdruţení rodičů a příznivců školy působí na naší škole jiţ od roku 1998.
Cílem Sdruţení je spolupráce s rodiči, vedením školy a pedagogy, občanskou veřejností a
samosprávními orgány Slezské Ostravy. SRPŠ podporuje modernizaci vzdělávacího procesu,
finančně přispívá k zajištění některých akcí školy pro ţáky (např. Karneval ŠD), přispívá na rozvoj
talentovaných ţáků (odměny ţákům za účast v soutěţích) a jiţ tradičně se podílí na organizaci
Školního plesu.
Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty
V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s OZO při třídění odpadu, sběru papíru a
PET lahví. Škola vyuţívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy,
Planetárium, ZOO Ostrava apod.
Občanská sdruţení Bílý nosoroţec, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při
výchově ke zdravému ţivotnímu stylu.
Pravidelné jsou besedy pro ţáky s příslušníky Policie České republiky, Městské policie Ostrava.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro ţáky
besedy o knihách a knihovnické lekce.
Ke sportovnímu vyţití ţáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů –
AŠSK a s basketbalovým klubem Nová Huť Ostrava.
Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku
základní školy. Projekt „Předškoláci – Škola nanečisto“ umoţňuje rodičům a budoucím prvňáčkům
navštívit školu v plném provozu a poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách.
Spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu
Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských
novinách.
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Školská rada, která je tvořena zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných
zástupců ţáků, se podílí na správě školy.
Při vzdělávání a výchově integrovaných ţáků je nezbytná úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou a SPC.
Škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou a vyuţívá nabídek
vzdělávání pedagogických pracovníků.

KVIC a NIDV pro další

Jednou ze zpětných vazeb pro učitele je testování znalostí a dovedností ţáků, k čemuţ jsou
vyuţívány testy společnosti SCIO a portálů www.proskoly.cz a www.kvalitaskoly.cz. Znalostní
testy, které absolvují ţáci naší školy, slouţí ţákům, jejich rodičům i pedagogům k posouzení
dosaţených výsledků.
Nově spolupracujeme také se společností AIESEC Ostrava na projektu zaměřeném na
mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách zvaném „EDISON“. V rámci tohoto
projektu navštívilo v září 2014 školu celkem osm (!) zahraničních studentek za účelem prezentace
jejich země, původu a kultury. Jejich přítomnost vedla ke zlepšení jazykových schopností našich
ţáků. Projekt Edison proběhl v posledním týdnu měsíce září a zapojeno do něj bylo celkem 12 tříd.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI
Kontrola ze strany České školní inspekce ve školním roce 2014/2015 na Základní škole Ostrava –
Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, p.o. neproběhla.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2014/2015 škola hospodařila s obdrţenými dotacemi od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Ostrava – Slezská Ostrava. Dotace byly
určeny na platy pracovníků a provoz školy – dále viz přehledy v tabulkách:
NÁKLADY
501100
501160
501300
501310
501320
501330
501340
501360
501360
501370
501380
501390
501400
501420
501430
501440
501450
501460
501470
501480
501700
501701
502100
502310
502320
502330
502340
511100
511300
511310
512300
512400
512700
518100
518300
518320
518330
518350
518360
518370
518380
518390
518400
518410
518420
518440
518450
518460
518470
518480

Materiál DČ
Potraviny - DČ
Kancelářské potřeby a tiskopisy
Materiál pro úklid, hyg. potřeby
Výtvarný materiál, materiál do výuky
Technický materiál (tonery, barvy do tiskárny)
Materiál pro údržbu
Pohonné hmoty škola
Pohonné hmoty jiné zdroje řidič
Potraviny
Materiál - dary
materiál, DDHM do 499,99 Kč
DDHM od 500 - 2 999,99 Kč (podrozvahová evidence)
Prádlo
Knihy, tisk, časopisy, předplatné
Učební pomůcky z prostředků zřizovatele
Materiál - grant
Ostatní materiál
OOPP hrazené z rozpočtu zřizovatele
Léky, doplnění lékárničky
UP, učebnice - ONIV
ochranné pracovní pomůcky - ONIV
Spotřeba energií - DČ
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody včetně stočného
Spotřeba tepla
Spotřeba plynu
Opravy a udržování - DČ
Opravy a udržování - nemovitý majetek
Opravy a udržování - movitý majetek
Cestovné místní
Cestovné grant, projekt
cestovné - ONIV
Ostatní služby - DČ
Služby telekomunikací (telefony)
Internet
Služby pošt + spotřeba cenin
Zpracování mezd včetně souvisejících prací
Zpracování účetnictví včetně souvisejících prací
Poradenská činnost
Školení provozních zaměstnanců
Revize a kontroly
Deratizace, desinsekce
Ochrana objektu
Odvoz odpadu, rozbory odpadních vod
Praní prádla
Nákup DNM
Příspěvek na stravování zaměstnanců
Softwarové služby
Lyžařský výcvik (hrazeno rodiči)
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7 904,55 Kč
173 737,77 Kč
22 553,28 Kč
49 519,80 Kč
1 395,09 Kč
41 755,67 Kč
20 465,03 Kč
1 179,00 Kč
80 833,66 Kč
1 819 670,87 Kč
2 806,00 Kč
18 928,01 Kč
177 249,79 Kč
- Kč
5 823,77 Kč
9 456,00 Kč
97 592,56 Kč
173 436,50 Kč
725,26 Kč
2 761,00 Kč
163 615,80 Kč
10 897,15 Kč
23 239,23 Kč
788 149,55 Kč
70 667,81 Kč
973 783,44 Kč
27 365,76 Kč
2 691,56 Kč
- Kč
241 859,53 Kč
13 057,00 Kč
- Kč
- Kč
11 109,95 Kč
40 196,60 Kč
45 740,00 Kč
6 198,00 Kč
91 237,00 Kč
174 000,00 Kč
- Kč
15 880,00 Kč
77 633,71 Kč
1 239,00 Kč
- Kč
46 789,40 Kč
9 273,18 Kč
13 996,00 Kč
- Kč
102 902,00 Kč
- Kč
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518490
518520
518530
518550
518570
518590
518600
518700
518710
521100
521300
521310
521320
521330
521340
521700
521701
524100
524300
524310
524320
524330
524700
524701
525100
525300
525700
527100
527300
527320
527330
527700
527710
528100
528300
528700
531300
541300
542300
547300
549100
549350
549370
549380
551300
551310
558100
558310
558320
558330
558340
558350

Plavání dětí
Služby - grant
Školy v přírodě (hrazeno rodiči)
Ostatní služby
Údržba zeleně, sekání trávy
Kulturní a sportovní akce (hrazeno rodiči)
Poplatky za bankovní služby
školení zaměstnanců - ONIV
ostatní služby - ONIV
Mzdové náklady - DČ
Mzdové náklady z rozpočtu zřizovatele
Mzdové prostředky - OON z rozpočtu zřizovatele (dohody)
Mzdové prostředky - grant (SMO)
Mzdové prostř. - projekt (MOb,EU,SR)
Náhrady za dočasnou prac. nesch. z rozpočtu zřizovatele
Mzdové náklady hrazené ze SR
Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost ze SR
Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné soc. a zdrav. poj. - grant(SMO)
Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekt EU
Zákonné sociální pojištění - ONIV
Zákonné zdravotní pojištění - ONIV
Náklad za povinné úrazové poj. -DČ
Náklady za povinné úrazové pojištění - z rozpočtu zřizovatele
Náklady za povinné úrazové pojištění - ONIV
Příděl do FKSP - DČ
Příděl do FKSP - zřizovatel
Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví
Příděl do FKSP - projekt
Příděl do FKSP - ONIV
Vstupní a prevent. lékařské prohlídky
Jiné sociální náklady - DČ
Jiné sociální náklady
Jiné sociální náklady - ONIV
Silniční daň
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Manka a škody (inventura)
Jiné ostatní náklady - DČ
Odvody za zaměst. - ZPS
Jiné ostatní náklady
Technické zhodnocení majetku
Odpisy movitých věcí
Odpisy budov, staveb
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ
Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.
Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.
Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary
Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. - granty
Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis. - granty
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97 650,00 Kč
223 880,00 Kč
103 219,00 Kč
499 460,47 Kč
- Kč
10 679,00 Kč
23 418,45 Kč
13 930,00 Kč
6 200,00 Kč
88 705,90 Kč
102 524,10 Kč
3 600,00 Kč
42 000,00 Kč
289 064,00 Kč
- Kč
10 871 167,00 Kč
64 599,00 Kč
35 483,32 Kč
11 963,68 Kč
16 707,00 Kč
- Kč
20 645,00 Kč
2 725 503,00 Kč
978 693,00 Kč
- Kč
- Kč
44 255,00 Kč
917,51 Kč
969,48 Kč
13 853,65 Kč
78,00 Kč
109 283,54 Kč
4 600,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
1 872,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
528 460,05 Kč
- Kč
398 232,00 Kč
1 271 897,00 Kč
- Kč
517 015,02 Kč
- Kč
- Kč
16 046,07 Kč
- Kč
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558700
569310
569340
591100
591300

Náklady z pořízení DDHM, DDNM - ONIV
Pojištění
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů DČ
Daň z příjmů

88 156,18 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
31 477,22 Kč
24 915 519,92 Kč

VÝNOSY
601100
602130
602160
602330
602340
602380
602390
603100
603110
609100
609330
609340
609360
642100
643300
648310
648320
648330
649300
649310
649320
649340
662300
669300
672500
672501
672502
672700
672701
672702

Výnosy z prodeje vlast. výrobků DČ
Výnosy za krouzky - DČ
Výnosy z ostatních služeb - DČ
Výnosy ostatní
Výnosy za lyžařský výcvik
Výnosy za školy v přírodě
Výnosy od rodičů na kult. a sport.akce
Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ
Pronájem bytu - DČ
Výnosy za stravné - DČ
Výnosy za stravné žáků, dětí
Výnosy za stravné vlastních zaměstnanců
Výnosy za výběr úplaty
Ostatní pokuty a penále - DČ
Výnosy z vyřazených pohledávek
Použití rezervního fondu
Použití fondu reprodukce majetku
Použití ostatních fondů
Náhrada za manka a škody
Náhrada za poškozené učebnice
Náhrada za poškozený majetek
Jiné ostatní výnosy
Přijaté úroky od peněžního ústavu
Přijaté úhrady od pojišťovny
Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.
Dotace ze SMO, MSK (granty)
Ostatní dotace (ČR)
Dotace ze SR na přímé náklady na vzdělávání
Přijaté transfery ze státních fondů
Zúčtování čas. rozlišení víceletých transferů
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10 311,84 Kč
159 226,00 Kč
- Kč
3 000,00 Kč
- Kč
103 219,00 Kč
10 679,00 Kč
376 584,75 Kč
- Kč
329 212,14 Kč
1 909 393,00 Kč
105 661,50 Kč
191 585,00 Kč
- Kč
- Kč
253 731,24 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
8 613,00 Kč
- Kč
113 027,28 Kč
3 984,81 Kč
- Kč
5 033 650,00 Kč
739 146,36 Kč
- Kč
15 114 495,00 Kč
- Kč
450 000,00 Kč
24 915 519,92 Kč
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Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách
Elektrická energie kWh
Voda m3
Plyn m3
Teplá voda m3
Teplo GJ

rok 2011
105 742,00
2 756,00
5 508,00
207,00
1 895,00

rok 2012
121 426,00
2 164,00
5 081,00
199,00
1 843,00

rok 2013
108 239,00
1 690,00
4 015,00
458,00
1 776,00

rok 2014
100 351,00
1 461,00
3 314,00
488,00
1 350,00

Přehled spotřeby energie v Kč (pouze hlavní činnost) celkem:
rok 2011
energie hl. činnost celkem 1 842 844,00
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rok 2012
1 592 557,85

rok 2013
1 579 693,18

rok 2014
1 859 966,60
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního
učení.
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2014/2015 škola získala finanční prostředky z grantů a dotačních titulů
Statutárního města Ostravy a následně realizovala tyto projekty:


projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“ – 55 000,- Kč (částka
určená pro provoz hřiště na kalendářní rok 2015)



projekt „50. výročí zaloţení ZŠ Bohumínská“ – 30 000,- Kč (částka na aktivity
související s oslavami 50.výročí zaloţení školy včetně akce Svátek dýní a strašidel)



projekt „Ozdravný pobyt“ pro děti naší školy, který se uskutečnil v měsíci březnu 2015 –
přijetí neinvestiční účelové dotace z „Fondu pro děti ohroţené znečištěním ovzduší“ od
SMO – 281 000 Kč. Část dotace byla poskytnuta z finančního daru společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s.

V souladu s podmínkami Smlouvy o dotaci uvádíme logotyp statutárního města Ostravy jako
poskytovatele všech tří výše uvedených dotačních titulů:

Škola realizovala ve školním roce 2014/2015 projekt z prostředků OPVK financovaného
z ESF a státního rozpočtu ČR:
1. Projekt „Chytří pomocníci ve výuce aneb vyuţíváme ICT jednoduše a kreativně “, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0009 – škola byla v projektu partnerem Ostravské univerzity v Ostravě a
celkový finanční podíl činil 739 284,70,- Kč (projekt fakticky ukončen k 30.9.2015)
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14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací při plnění úkolů
vzdělávání
Odborová organizace pracovala v počtu 3 členů. Předseda organizace spolupracuje s vedením školy.
Je seznamován s personálním obsazením, změnami v organizaci školy, podílí se na sestavení
Kolektivní smlouvy, je seznámen s financemi školy.

Ve Slezské Ostravě, dne 8. 10. 2015
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……………………………………......
Mgr. Bc. Marek Sládeček
ředitel školy
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Školská rada při ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace
schválila Výroční zprávu v předloţeném znění dne …………….. 2015.

Předseda:

Ing. Miroslav Vrána

………………………………..

Místopředseda:

Zdeněk Dobeš

………………………………..

Členové:

Mgr. Ludmila Ohnheiserová

……………………………….

Lenka Čapčová

……………………………….

Mgr. Petera Ryšková

……………………………….

Mgr. Lenka Waszutová

……………………………….
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