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1. Základní údaje o škole
a) Název školy:

Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava,
Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace
(od 1.9.2016 škola změnila název na „Základní škola Slezská
Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace“ – viz titulní
strana výroční zprávy)

b) Sídlo školy:
Adresa:

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

c) Charakteristika školy:

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

Právní forma:

příspěvková organizace;

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

IČO: 70995362

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

g) Údaje o školské radě:

Pracuje ve složení 6 členů:
- 2 členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a
zletilými žáky
- 2 členové jmenovaní zřizovatelem
- 2 zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy

Předseda školské rady:

Mario Lyčka
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2. Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:

„Klíč ke vzdělání – šance pro každého“.

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) klade velký důraz
 na to, že nezáleží na množství 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 každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení
2.) rozvíjet osobnost žáka 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
 žáci chodili do školy rádi a byli hrdi na svoji školu
Počet tříd ve škole

Celkový počet
žáků

Počet žáků
na 1 třídu
(průměr)

Počet žáků
na 1 učitele
(průměr)

k 30. 9. 2015

18

389

21,61

16,20

k 30. 9. 2016

18

392

21,77

16,33

Vybavení školy:
Počet učeben:
celkem 32, z toho 15 odborných učeben:
 2 učebny cizích jazyků,
 dějepisná učebna,
 2 počítačové učebny,
 učebna výtvarné výchovy,
 fyzikálně-chemická učebna,
 2 učebny školních dílen,
 přírodopisná učebna,
 cvičná kuchyňka,
 zeměpisná učebna,
 pracovna I. stupně – tzv. „herna“,
 učebna hudební výchovy,
 knihovna
Počet tělocvičen:
Školní hřiště:
Školní zahrada:

1
1
1

Knihovny:
2 (učitelská + žákovská)
Školní družina: 5 oddělení

Počítačové učebny - naše škola má k dispozici celkem 127 počítačů, z toho je 78 PC (stolní) a 52
NB (přenosných), 51 tabletů. Z toho je 45 PC, 8 NB a 30 tabletů využíváno přímo žáky.
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.
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Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD,
kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně
volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci
mimoškolní zájmové činnosti.
Jazyková učebna

2 učebny cizích jazyků pro 2. stupeň
1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň (digitální jazyková učebna)

Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází
k postupnému doplňování a modernizaci. K nákupu byly využívány i prostředky z dotací ESF.
Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku 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. Obsahem 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, soutěže). 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 žákům, jejich zákonným zástupcům. Pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky
k dalším činnostem. Velký důraz je kladen na průběžné 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 žáky,
profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí rizikových
jevů a pedagogové pro environmentální výchovu. Snižování 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 2015/2016 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 družiny (tj. vychovatelek), celkem: 28 pedagogických pracovníků
s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů.
Věková struktura pedagogického sboru:

21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
nad 50 let
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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 žáků,
z toho bylo 10 odkladů povinné školní docházky. Příchod žáků po odkladu: 5 žáků. Celkem byl
k 1.9.2015 očekávaný počet žáků, kteří nastoupí do 1.ročníku, 46, tj. pokles oproti loňsku o 19 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací
potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbornou diagnostiku, vhodné metody a
organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd.
Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální
vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle
doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli ve školním roce
2015/2016 celkem 20 (na začátku školního roku), resp. 23 (na konci školního roku) integrovaných
žáků, reedukace probíhala ve třech skupinách.
Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce v
diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a
domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci 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
žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na
olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a
reprezentovali školu v řadě sportovních utkání.
Kariérové poradenství
Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků ve
spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V 6.-9. ročníku žáci 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 33 žáků.
Celkem vyšlo z 9. ročníku

22 žáků

Studijní obory s maturitou

17 žáků

Učební tříleté obory

5 žáků

Bez umístění

0 žáků

z 5. ročníku (na 8-leté gymnázium)

3 žáci

vychází ze 7.ročníku

2 žáci

ze 7. ročníku (na 6-leté gymnázium)

5 žáků

vychází z 8. ročníku

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

Počet žáků celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

41

38

0

0

2.

63

56

0

0

3.

47

27

0

0

4.

58

39

0

0

5.

34

15

1

0

I.stupeň

243

175

1

0

6.

39

15

0

0

7.

47

17

2

0

8.

39

8

1

0

9.

22

3

0

0

II.stupeň

147

43

3

0

Celkem

390

218

4

0

Počty žáků se sníženým stupněm z chování
Školní rok 2015/2016
Stupeň chování

Počet žáků

%
z celkového počtu

2

4

1,02

3

1

0,25

Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2015/2016
Počet žáků

Počet hodin

Průměr na žáka

6

130

0,33
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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 žáků 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 2015/2016
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) užívání 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 žáků školy v oblasti rizikových projevů chování, systematická
výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
b) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
c) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
d) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky
e) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
f) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
III.Konkrétní aktivity podporující primární prevenci uskutečněné v 1.pololetí:
-

PČR – Policejní akademie 7. + 8.ročník
PČR – AJAX –2.ročník
Hasiči – projekt Hasík – 2.ročník
MPO - Dopravní výchova – výuka na dopr.hřišti – 4.ročník
MPO - Nedělej si problémy – 7.ročník
MPO – Právní povědomí – 8.ročník
Bílý nosorožec – Vztahy ve třídě – 3.ročník
Bílý nosorožec – Vztahy ve třídě – 5.ročník
Renarkon – Vztahy v kolektivu – 4.ročník
Renarkon – Vztahy ve třídě – 6.ročník
Renarkon – Šikana – 7.ročník
ČČK – První pomoc pro život – 9.ročník
Návštěva Fitness clubu dívky 7. – 9.ročníku
Beseda k průběhu oslav 70.výročí konce 2.sv.války ve Volgogradu – 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.ročník
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-

OZO – Honzovy rady jak na odpady – 4.ročník
MUDr. Velká – Prevence zubního kazu 1.a 2.ročník
Finanční gramotnost – spolupráce s Moravskoslezskou akademii – pro 9.ročník
Projektový den – Tvoříme pravidla třídy – 1.-9.ročník
Depistáž pracovnice PPP v 1.ročníku
Projekt Cool Water Point – podpora pitného režimu

Aktivity v II. pololetí, které podporují příznivé klima v třídních kolektivech:
 Ozdravný pobyt pro žáky 2.- 9.ročníku – Morávka, Podolánky
 Exkurze: Vzdělávací exkurze Planetárium Ostrava –7.,9.ročník
 Projekt NatTech – v rámci udržitelnosti projektu – účast na proj.dni Gym. Hladnov –
6..ročník
 Exkurze Praha –7.B
 Chemie na hradě – 9.ročník
 Exkurze Landek – 5.B
 DLO – 4.,5.,9.ročník
 Tematické dny - čarodějnice
Další:
 Návštěva kina žáků 2.stupně (oslava Dne dětí)
 Projekt Lidé lidem – problematika soc. služeb, podpora empatie ke zdravotné postiženým
spoluobčanům – 6.-9.ročník
 Návštěva na jednání zastupitelstva města Ostravy – 8.a9.ročník
- Žákovský parlament – rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je
prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a
prevenci ve třídách /tematické dny/, pořádá charitativní sbírky a pomáhá při celoškolních organizaci
akcí a akcí pro rodičovskou veřejnost
- Projektové vyučování:

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech,
27.6.2016, pro 1. – 9.ročník

- účast v olympiádách a jiných soutěžích v 1. pololetí:
 Literárně-výtvarná soutěž Motocykl – 1.-9.ročník
 Literární soutěž -„Město jako literární kulisa – 1.-9.ročník, postup do celostátního kola –
1žák (4.A)
 Soutěž AJ – AHOLŚ Amazing race – vybraní žáci 8.ročníku
 Olympiáda ČJ – školní, okresní (2 žáci 9.roč) kolo
 Recitační soutěž školní a okresní kolo 1. – 9.roč.
 Korfbal – celoroční turnaj slezskoostravských škol
 Házená – turnaj ostravských škol – 4.+5.ročník
 Basketbal – okresní kolo – chlapci 6.-8.ročník
 Puškinův památník – krajská soutěž - vybraní žáci 7.ročníku
 Dopravní soutěž – Mladý cyklista - vybraní žáci 2.stupně
 Maratón v aerobiku – zájemci 3.-9.ročníku
 Ostrava – město divadel – vybraní žáci 6.ročníku
 Pohár radnice Slezské Ostravy – atletika – vybraní žáci 2.stupně
 Basketbalový turnaj – „Putovní pohár MOaP – vybraní žáci 2.-4.ročníku
- výukové programy pro žáky:
 Dopravní hřiště (4. roč.)
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 Beseda pro 1.- 9. roč. v knihovně Hladnov
 Plavecký výcvik 2. + 3.ročníku
IV. Uskutečněná dotazníková šetření
- neuskutečnilo se
V. Uskutečněné akce na podporu dobrého klima ve třídách a na škole:
- DLO – Zlatovláska – 2.roč.
- DLO – Štědrý den malého Jakuba – 1.ročník
- Aréna – Vánoční hra – 6. a 7.ročník
- Filmové představení - V hlavě – 1.-9.ročník
- Projekt Edison – 1.-9.roč.
- Vánočních řemesla – AMOS – 4.ročník + 5.B
- Svátek dýní a strašidel – 1. – 9.roč.
- Zájezd 40 žáků 2.stupně do Londýna
- Exkurze – Nová radnice + účast na jednání zastupitelstva MO – 9.ročník
- Exkurze – Malý svět techniky U6 – Dolní Vítkovice – O zdravých domech – 4. a 5.ročník
- Vánoční dopoledne ve třídě 1. – 9.ročník
- VáNoční čtení – vybraní žáci 1.-9.ročníku
- Lyžařský výcvik pro žáky 1.stupně – SKI areál Skalka
- Lyžařský výcvik pro žáky 2. Stupně – SKI areál Bílá
- Tematické dny – téma: barevné dny – Trikolóra, Den v černé barvě, Maskované oděvy
VI. Účast v soutěžích, návštěva výukových programů ve 2. pololetí:
- Vědomostní soutěž PORG – Kvarteto – zástupci 5.ročníku
- Hledáme mladého chemika – vybraní žáci 9.ročníku
- Dějepisná soutěž – Šumná Ostrava – zájemci 2.stupně, postup do finále
- Šachový turnaj – vybraní žáci 5.ročníku
- Korfbal – turnaje mezi slezskoostravskými ZŠ - kategorie žáků 1. A 2. stupně
- Házená – školní liga vybraní žáci 4.a 5.ročníku
- Sálová kopaná - obvodní kolo – vybraní žáci 6.a7.ročníku
- The Christmas alphabet – školní soutěž pro žáky 4. a 5.ročníku
- Turnaj ve florbale – vybraní žáci 7.-9.ročníku
- Pohár starosty basketbal – vybraní žáci 2.stupně
- Dětský čin roku
- Dějepisná olympiáda – školní + okresní kolo
- Matematická olympiáda 5.ročník – školní a okresní kolo
- Knihovnické lekce a besedy v knihovně Hladnov
- Výukový program Indie - všechny barvy orientu – 7. a 8.ročník
- Výukový program - Afrika – kolébka lidstva – 6.ročník
VII. Akce školní družiny:
- Beseda o myslivosti
- Vypouštění balónků
- Mikuláš na škole
- Svátek dýní a strašidel
- Posezení u vánočního stromečku
- Dárky k zápisu pro bud. Prvňáčky
- Divadelní představení Mauglí
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VIII. Další vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence:
- Zdravé a hravé cvičení s prvky jogy – Mgr. Dobešová
- Podíl ZOO na EVVO – Mgr. Sládečková
- 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 školy
- Funkční studium – Mgr. Svozilová – téma závěrečné práce – Školní metodik prevence
- Seznámení pedagogů s body školního řádu, týkajících se prevence rizikového chování
- Seznámení pedagogů a správních zaměstnanců s Metodickým doporučením k primární
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21 291/2010 včetně nových příloh
- Seznámení pedagogů s problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilým
- Seznámení pedagogů a správních zaměstnanců s Metodickým pokynem k řešení šikany č.j.
MSMT- 22294/2013-1
IX. Nabídka volnočasových aktivit:
Název kroužku

ročník

Kroužek vaření

6.ročník

Aerobik
Konverzace v Aj
(jen 1.pol.)
Dopravní výchova

6. – 7.ročník

Házená

4. – 5.ročník

Korfbal

4.-5.ročník

Knihovnický kroužek

2.stupeň

Počítačový kroužek
Zeměpisný kroužek
(2.pololetí)

2.ročník

6.-9.ročník
2.-7.ročník

6.ročník

X. 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 žáky
- oslavy k 50-letému výročí školy – den otevřených dveří, setkání bývalých zaměstnanců
školy, výstavky
- Předškoláci – Škola nanečisto
- DOD pro rodiče budoucích prvňáčků
- akce školní družiny:
 Karneval pro 1.stupeň
 Den čarodějnic
 Divadélko Ententýky
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2015/2016 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci následujících akcí:
Počet
osob

Název projektu

Čtenářské dílny

4

Výzva 56 – Jazyková
škola Hello

Podpora učitelů ve výuce matematiky metodou Hejného I.

1

Ostatní školení

Podpora učitelů ve výuce matematiky metodou Hejného II.

1

Ostatní školení

Podpora učitelů ve výuce matematiky metodou Hejného III.

1

Ostatní školení

Repetitorium školské legislativy

1

Ostatní školení

I geometrie může být pro žáky zábavná

1

Ostatní školení

Výukové metody, bez kterých se na 1.st.ZŠ neobejdeme

1

Ostatní školení

Zdravé a hravé cvičení s prvky jogy

1

Ostatní školení

Dítě v náhradní rodině v kontextu školního prostředí

1

Ostatní školení

Metodika řízení škol pro vedoucí vychovatele

1

Ostatní školení

Tvorba školního webu (Edu partners)

1

Ostatní školení

Velikonoční dekorativní tvoření

1

Ostatní školení

Čtení a psaní v 1. třídě - komplexně

1

Ostatní školení

Nejlepší nápady pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu

1

Ostatní školení

ČJ v 1. třídě činnostně (Tvořivá škola)

1

Ostatní školení

Odpovědnost při výkonu práce ped. pracovníků

1

Ostatní školení

Právo ve škole

1

Ostatní školení

Jak hodnotit žáky – cizince v předmětu ČJ na ZŠ

1

Ostatní školení

Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků

1

Ostatní školení

Kurz Angl. jazyka A2

1

celoroční

CELKEM

23

Název vzdělávací akce
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola zorganizovala celkem čtyři turnusy pobytové akce žáků - Ozdravné pobyty (OzP) pro žáky
2.-9. ročníku ve druhém pololetí školního roku 2015/2016.
Ozdravné pobyty:
I.turnus:
Termín:
7. – 20. 2. 2016
Místo konání:
Penzion Hotel U přehrady, Morávka
Účastníci pobytu:
žáci 7. a 9. ročníku (celkem 53 žáků)
Průběh pobytu:
První turnus OzP na naší škole proběhl v zařízení, které známe již z loňska – tehdy zde byli naši
žáci 4. a 5. ročníku. Penzion U přehrady je svojí lokalitou, vybavením, ubytovacími a stravovacími
službami vhodným zařízením pro uskutečnění takové akce. První den pobytu byla neděle, vyrazili
jsme po obědě dvěma autobusy a přemístili jsme se do Beskyd. Zde na Morávce v těsné blízkosti
přehrady proběhlo rozdělení žáků do pokojů a následovala série školení žáků a seznámení s denním
režimem, rozvrhem hodin atd.
Výuka byla rozdělena do dvou bloků: 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne, abychom co
nejvíce užili slunečné části dne. V časech, kdy nebyla výuka, měli žáci zajištěn animační program –
buď v okolí penzionu, nebo formou krátkých procházek po okolí. Na hřištích se střídaly míčové
sporty a jiné pohybové aktivity (včetně střelby ze vzduchovky nebo sportovního rybolovu na
přesnost). V rámci turnusu se realizovaly 2 výlety do okolí: v 1. týdnu návštěva hukvaldského hradu
s prohlídkou obory a ve 2. týdnu exkurze do výrobního podniku Marlenka spojená s návštěvou
muzea ve Frýdku – Místku.
II.turnus:
Termín:
5. – 18. 3. 2016
Místo konání:
Penzion Hotel U přehrady, Morávka
Účastníci pobytu:
žáci 6. a 8. ročníku (celkem 61 žáků)
Průběh pobytu:
Druhý turnus ozdravného pobytu začal v sobotu, 5. března odjezdem autobusů na Morávku, kde
stejně jako v předchozím turnusu na Penzionu U přehrady byli naši žáci s pedagogickým
doprovodem ubytováni. Areál se skládá ze dvou budov, z nich ta výše položená má dostatečnou
kapacitu k ubytování, zatímco v té dolní je jídelna, prostory pro výuku, zdravotní místnost a
kanceláře. První týden byl vedoucím pobytu pan Mgr. Molnár, ve druhém týdnu paní Mgr.
Svozilová. Denní program byl přizpůsoben krátkým dnům, dlouhým nocím a celkově i počasí, které
nás někdy dosti omezovalo při chystání doprovodných akcí v okolí penzionu. Bylo velmi pestré a
žáci si užili jak slunečných dní, tak deště nebo sněžení.
Výuka byla vždy ve všední dny po 4 vyučovací hodiny, z toho 2 v.h. ihned po snídani a 2 večer
mezi svačinou a večeří. Stravování zde bylo na velmi dobré úrovni, žáci měli 5x denně stravu plus
pitný režim celodenně k dispozici. Absolvovali několik procházek kolem přehrady nebo do obce
Morávka. Větší celodenní výlety byly dva: v 1. týdnu do Rožnova a na Pustevny, ve 2. týdnu do
Marlenky, muzea Frýdek – Místek a pivovaru Nošovice. Během obou týdnů měli žáci možnost
zúčastnit se mnoha soutěží a her, ti nejlepší z nich obdrželi diplom a drobnou cenu (sladkost nebo
malý suvenýr). V průběhu pobytu tak prakticky každý dostal některou z cen.
III.turnus:
Termín:
2. – 15. 4. 2016
Místo konání:
Hotel Srdce Beskyd, Čeladná - Podolánky
Účastníci pobytu:
žáci 4. a 5. ročníku (celkem 76 žáků)
Průběh pobytu:
Třetí turnus ozdravného pobytu proběhl na Čeladné v hotelu Srdce Beskyd, který poskytl všechny
své prostory pouze naší akci. Dvoutýdenní akci jsme zahájili přejezdem autobusů z Ostravy do
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Podolánek v sobotu, 2. dubna. Po víkendové aklimatizaci začal pracovní týden pravidelným
režimem, kdy v dopoledních hodinách probíhala výuka (4h denně dle speciálního rozvrhu).
Odpolední činnost byla věnována vycházkám, sportovním utkáním na hřišti, za nepříznivého počasí
se děti zabývaly ručními pracemi, např. výrobou zvířátek z přírodních materiálů. Žáci trávili volné
chvíle také malováním svých zážitků. Jako večerní program pak probíhaly filmové projekce
v kinosálu a tanečně soutěžní večírky včetně maškarního karnevalu. Na nich se soutěžilo
v zábavných disciplínách. Za tuto činnost byly děti odměňovány zakoupenými sladkostmi.
Vedoucím pobytu byl pověřen pan Mgr. Molnár, který měl po celou dobu na starosti organizaci
výuky a zájmovou činnost žáků, zajišťoval exkurze mimo areál hotelu. V tomto turnusu vyjeli žáci
do Rožnova p. Radhoštěm s procházkou na Pustevnách a pak také do Kopřivnice (muzeum Tatra),
dále do Štramberku (trúba, jeskyně Šipka, loutkářské muzeum).
Ubytování žáků i pedagogů bylo na slušné úrovni, pokoje měly samostatné sociální zařízení. Počet
lůžek byl 2, 3 nebo 4. Úklid budovy probíhal každodenně. Obě zdravotnice organizovaly soutěž
v úklidu a čistotě pokojů, kterou denně hodnotily formou bodů s vyhodnocením na konci turnusu.
IV.turnus:
Termín:
Místo konání:
Účastníci pobytu:

16. – 29. 4. 2016
Hotel Srdce Beskyd, Čeladná - Podolánky
žáci 2. a 3. ročníku (celkem 93 žáků)

Průběh pobytu:
Čtvrtý a závěrečný letošní turnus ozdravného pobytu proběhl také v hotelu Srdce Beskyd. Žáci byli
ubytováni podobně jako v předchozím turnuse, obývali 2., 3. a 4. patro. Na každém patře byla spolu
se svými žáky ubytována i vyučující, a také vychovatel – student Ostravské univerzity. Studenti
s námi jeli na ozdravné pobyty v každém turnusu a ve většině případů lze konstatovat, že byli pro
akci přínosem a opravdu našim pedagogům pomáhali (zejména s volno-časovým programem a
s jednoduššími úkoly organizačního rázu).
Na tomto turnusu byli přítomni naši nejmladší žáci, což vyžadovalo mimořádnou péči a pozornost.
Nicméně děti měly pestrý denní program, a tak jim 14 dní rychle uteklo. Vedoucí pobytu byla
tentokrát paní Mgr. Rutarová. Zdravotníka v prvním týdnu dělala paní Mgr. Šlofarová, ve druhém
týdnu paní Mgr. Smělíková. Stravování bylo dobré, a to jak do množství, tak do kvality. Bylo
pamatováno na dostatek ovoce a na pitný režim. V průběhu OzP proběhla beseda s lesníkem,
výjezdy do Valašského meziříčí (hvězdárna a planetárium) a na Pustevny (túra k soše Radegasta),
tradičně také do měst Kopřivnice a Štramberk. Hodně času děti strávily také na menších túrách
v okolí hotelu, kterým se začalo říkat „výpravy za signálem“, neboť na hotelu nebyl signál pro
mobilní telefony. Poděkování za odvedenou práci ve všech turnusech náleží všem zúčastněným
pedagogům, ale i ostatním zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a realizaci pobytů podíleli.
Celý ozdravný pobyt mohl být realizován díky dotaci Statutárního města Ostravy a jejímu Fondu
pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Celková přidělená dotace pro naši školu byla 1 584 000
Kč na období od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016. Ozdravného pobytu se ve všech turnusech zúčastnilo
celkem 283 žáků ZŠ Bohumínská.
Dále škola zorganizovala v průběhu školního roku 2015/2016 dva lyžařské výcviky:
Lyžařský výcvik byl ve školním roce 2015/2016 opět realizován jako „výjezdový“,
s každodenními návraty žáků zpět do Ostravy. V týdnu 11.-15.1. 2016 proběhl lyžařský výcvik pro
žáky druhého stupně na sjezdovce v obci Bílá (Beskydy). Zúčastnilo se jej celkem 28 žáků.
V následující týdnu 18.-22.1. 2016 se uskutečnil lyžařský výcvik pro první stupeň na sjezdovce
Skalka u Ostravy – Poruby. Na této akci bylo přítomno celkem 37 žáků. Obě tyto akce pro žáky
byly velmi kladně hodnoceny jak samotnými žáky, tak i rodiči a pedagogy.
V průběhu celého školního roku pracoval školní žákovský školní parlament. Je složen ze zástupců
tříd 5. - 9. ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením Mgr. Liany
Svobodové. Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí.
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Ve škole vychází školní časopis Kameňák, který informuje o dění na naší škole, dává prostor pro
tvořivost žáků a prezentuje výsledky práce žáků i jejich učitelů. Ve školním roce 2015/2016 byla
šéfredaktorkou paní Mgr. Malá, vyšla celkem 4 čísla: k zahájení školního roku, u příležitosti 50.
výročí založení školy (říjen 2015), na Vánoce a na konci školního roku.
Účast žáků v soutěžích
V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a
olympiád v jednotlivých předmětech (M, ČJ, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a
sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé
postupují do kola okresního a krajského.
I v letošním školním roce byli naši žáci úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde museli
prokázat své znalosti a dovednosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích:
NÁZEV SOUTĚŽE
Sálová kopaná
Turnaj ve florbalu
Házená
Turnaj v korfbalu
Mistrovství ČR v korfbalu
Košíková
O pohár starosty v košíkové
Mc Donalds cup
Maratón v aerobiku
Mladý cyklista
Dětský čin roku
Město jako literární kulisa
Vícejazyčnost je bohatství
Recitační soutěž
Olympiáda v ČJ
Dětská novinářská cena
(Kids press photo)
Dětská novinářská cena
(Novinářské ouško)
Fotografický workshop
Puškinův památník
Dějepisná olympiáda
Motocykl - literární soutěž
Šumná Ostrava
Zeměpisná olympiáda
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Výtvarná soutěž Ovoce do škol
FAJNOVA,výtvarná soutěž

ÚROVEŇ/KOLO, umístění
– městské kolo
– okresní kolo
– městské kolo
– obvodní kolo
– celostátní kolo, 6.místo
– okresní kolo
– obvodní kolo
– obvodní kolo, 4.místo
– městské kolo
– městské kolo, 6.místo
– celostátní kolo, 1.místo
– celostátní kolo, 4.-10.místo
– celostátní kolo, zvláštní ocenění
– městské kolo
– městské kolo
– okresní kolo, 3.místo

ÚČASTNÍCI
6.-9. ročník
7.- 9. ročník
4.-5. ročník
2.- 7. ročník
6.-7. ročník
6.-7. ročník
žáci 2.stupně
4.-5.ročník
7.ročník
7.ročník
2 žáci 6.-7.ročníku
4.ročník
8. ročník
1.- 9.ročník
2 žáci 9.ročníku
6.ročník

– okresní kolo, 4.místo

8.ročník

– městské kolo, 1.místo
– krajské kolo, 3.místo
– městské kolo
– celostátní kolo, 2.místo
– celostátní kolo
– školní kolo
– školní kolo
– městské kolo
– městské kolo
– školní kolo
– městské kolo, 1.místo

8.ročník
7.ročník
5.ročník
9.ročník
9.ročník
6.-9.ročník
5.-9. ročník
6.-8. ročník
9.ročník
žáci 1.stupně
5.-7.ročník
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Spolupráce s rodiči
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek,
elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky,
nebo e-mailem. V průběhu roku byly uspořádány v každém čtvrtletí třídní schůzky a konzultační
odpoledne – účastní se rodiče spolu s žáky.
V případě potřeby jsou učitelé k dispozici zákonným zástupcům žáků po předchozí domluvě. Stále
více rodičů využívá možnost 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. Žákovský časopis
Kameňák seznamuje žáky, rodiče i veřejnost s děním ve škole – vychází nepravidelně, minimálně
dvakrát ročně.
SRPŠ
Sdružení rodičů a příznivců školy (SRPŠ) spravuje sponzorské dary, hradí odměny pro žáky za
účast v soutěžích a olympiádách, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů.
Sdružení rodičů a příznivců školy působí na naší škole již od roku 1998.
Od 1. 1. 2016 se změnil název sdružení na „Spolek rodičů a příznivců školy“. Náplní činnosti
tohoto Spolku je nadále spolupráce s rodiči, veřejností, statutárními orgány města Ostravy, podpora
vzdělávacího procesu, pomoc žákům ze sociálně slabších rodin, rovněž aktivní podpora rozvoje
talentovaných žáků, finanční podpora pořádaných školních akcí, školních výletů a exkurzí, finanční
podpora pro nákup různých školních pomůcek, materiální a finanční podpora školní družiny, apod.
Z výčtu finančních příspěvků z pokladny SRPŠ za uplynulý školní rok 2015/2016 můžeme
například jmenovat:
 finanční příspěvek na akci „Dětský den“ pro 1. i 2. stupeň
 příspěvek na vstupenky do Planetária
 odměny a věcné ceny pro úspěšné žáky na konci šk. roku
 akce spadající do oblasti vzdělávání v rámci prevence
 podpora žáků na celostátní soutěži Puškinův památník
 akce „Vánoční čtení“ pro 1. i 2. stupeň
 materiální a finanční podpora akcí v rámci školní družiny (Karneval, Sněhuliáda,
koloběžkové závody, pěvecká soutěž „Družinový Anděl“ atd.)
 nákup materiálu a pomůcek pro školní kola olympiád, nákup sportovních pomůcek a
podobně.
Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty
V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s OZO při třídění odpadu, sběru papíru a
PET lahví. Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy,
Planetárium, ZOO Ostrava apod.
Občanská sdružení Bílý nosorožec, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při
výchově ke zdravému životnímu stylu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2015-16 FINAL/2016
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Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky, Městské policie Ostrava.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky
besedy o knihách a knihovnické lekce.
Ke sportovnímu vyžití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů –
AŠSK, s basketbalovými kluby Nová Huť Ostrava a TJ Hladnov. Dále s florbalovým oddílem FBC
Ostrava a v uplynulém školním roce zejména pak s Českým korfbalovým svazem.
Při ZŠ Bohumínská vznikl korfbalový oddíl, zahrnující v sobě všechny dětské věkové kategorie.
Korfbalu se škola věnuje zejména v rámci hodin tělesné výchovy (v rozsahu, který umožňuje náš
ŠVP) a dále v rámci korfbalového kroužku. Od října 2015 do května 2016 probíhala mezi
základními školami městského obvodu Slezská Ostrava dlouhodobá soutěž – všechny věkové
kategorie odehrály 2 turnaje na podzim i na jaře postupně v tělocvičnách na ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova
a ZŠ Bohumínská. Vítězství ve všech kategoriích patřilo naší škole.
Dlouhodobá spolupráce školy s mateřskými školami v obvodu zaručuje bezproblémový přechod
dětí do 1. ročníku základní školy. Projekt „Předškoláci – Škola nanečisto“ umožňuje 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 každý měsíc ve
Slezskoostravských novinách.
Školská rada, která je tvořena zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných
zástupců žáků, se podílí na správě školy.
Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou a SPC.
Škola spolupracuje také s Ostravskou univerzitou. Jednak nabízí studentům možnost konat
pedagogickou praxi, na druhé straně pak využívá studenty pro zdárné zajištění krátkodobých i
dlouhodobých akcí (Dětský den, ozdravné pobyty apod.).
Škola také často využívá nabídek KVIC a NIDV pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Jednou ze zpětných vazeb pro učitele je testování znalostí a dovedností žáků, k čemuž jsou
využívány testy společnosti SCIO a portálů www.proskoly.cz a www.kvalitaskoly.cz. Znalostní
testy, které absolvují žáci naší školy, slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům k posouzení
dosažených 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
žáků. Projekt Edison proběhl v posledním týdnu měsíce září a zapojeno do něj bylo celkem 12 tříd.
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 proběhla na škole kontrola ze strany České školní inspekce. Výňatek
z inspekční zprávy Čj. ČŠIT-62/16-T:
Termín inspekční činnosti: 18. – 22.1.2016
Předmět inspekční činnosti:
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
a školní družinou, podle příslušných školních vzdělávacích programů, podle § 174 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základní školy a jeho souladu
s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle § 174
odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu školního
vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými ustanoveními školského zákona.
Závěry:
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami respektuje jejich individuální potřeby a
doporučení školských poradenských zařízení.
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017 proběhl v souladu
se školským zákonem a byla respektována doporučení MŠMT a veřejné ochránkyně práv.
Silné stránky:
 cílený rozvoj materiálních podmínek
 příznivé personální klima a vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru
 příkladné zapojení do projektové činnosti
Návrhy na zlepšení stavu:
 rozšířit školního poradenské pracoviště o dalšího výchovného poradce pro první stupeň základní
školy a o speciálního pedagoga
 ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními dopracovávat v dalších školních letech
individuální vzdělávací plány o konkrétní formy hodnocení žáků se specifickými poruchami
učení, zaměřit se na rozlišování specifických a nespecifických chyb
 v průběhu vyučovací hodiny uplatňovat ve větší míře sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků
Zhodnocení vývoje školy a školského zřízení ve sledovaných oblastech od data poslední
inspekční činnosti:
Od poslední inspekční činnosti v roce 2013 došlo ke změně ve funkci ředitele školy (srpen 2014).
Zlepšila se oblast materiálních podmínek (vybavení odborných učeben a ICT), škola se zapojila do
celé řady projektů, je partnerskou školou pro vzdělávání pedagogů (např. Metody vhodné pro děti
se speciálními výukovými potřebami, Jak komunikovat s rodiči.). Kapacita školní družiny je plně
využita. Školní jídelna se zapojila do celé řady projektů na podporu zdravého životního stylu.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2015/2016 škola hospodařila s obdrženými 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

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
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7 518,92 Kč
142 343,12 Kč
31 957,35 Kč
71 425,27 Kč
6 568,73 Kč
58 831,16 Kč
11 374,00 Kč
- Kč
46 550,59 Kč
2 214 387,73 Kč
54 258,00 Kč
25 393,62 Kč
167 522,82 Kč
- Kč
13 479,50 Kč
2 306,40 Kč
281 015,81 Kč
94 014,25 Kč
3 755,40 Kč
625,00 Kč
232 175,00 Kč
8 131,60 Kč
22 074,01 Kč
314 304,01 Kč
92 261,23 Kč
1 172 620,96 Kč
50 524,69 Kč
5 046,35 Kč
113 561,77 Kč
139 052,67 Kč
15 379,00 Kč
25 050,39 Kč
- Kč
21 006,23 Kč
19 720,37 Kč
- Kč
9 875,00 Kč
99 180,93 Kč
168 677,42 Kč
7 600,00 Kč
21 179,48 Kč
37 030,37 Kč
3 506,37 Kč
- Kč
44 910,69 Kč
12 638,91 Kč
- Kč

19

518460
518470
518480
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

Příspěvek na stravování zaměstnanců
Softwarové služby
Lyžařský výcvik (hrazeno rodiči)
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.
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- Kč
122 440,34 Kč
- Kč
103 950,00 Kč
794 549,50 Kč
41 072,00 Kč
123 136,20 Kč
- Kč
7 906,00 Kč
23 446,66 Kč
24 300,00 Kč
- Kč
- Kč
218 648,00 Kč
- Kč
45 800,00 Kč
293 930,00 Kč
- Kč
12 060 820,00 Kč
56 462,00 Kč
- Kč
54 660,00 Kč
19 679,00 Kč
- Kč
62 856,00 Kč
2 993 890,00 Kč
1 077 775,00 Kč
- Kč
- Kč
51 118,00 Kč
- Kč
2 186,48 Kč
- Kč
- Kč
119 873,72 Kč
2 050,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
1 992,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
0,37 Kč
- Kč
39 684,77 Kč
- Kč
377 789,16 Kč
1 090 116,00 Kč
- Kč
68 241,00 Kč
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558320
558330
558340
558350
558700
563000
569310
569340
591100
591300

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

- Kč
35 000,00 Kč
350 361,00 Kč
90 071,00 Kč
20 180,00 Kč
2 645,61 Kč
17 067,00 Kč
- Kč
47 000,00 Kč
716,83 Kč
26 310 248,76 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
663000
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
Kurzové zisky
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
Neschválený hospodářský výsledek 2015
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4 073,00 Kč
- Kč
490,00 Kč
127 619,00 Kč
- Kč
2 000,00 Kč
71 230,00 Kč
400 015,00 Kč
- Kč
338 148,60 Kč
2 070 496,72 Kč
164 155,81 Kč
189 450,00 Kč
- Kč
- Kč
86 029,00 Kč
3 000,00 Kč
- Kč
15 600,00 Kč
10 221,00 Kč
1 970,00 Kč
8 517,14 Kč
4 467,87 Kč
361,51 Kč
- Kč
4 327 911,04 Kč
1 966 259,70 Kč
- Kč
16 715 657,00 Kč
- Kč
- Kč
197 423,63 Kč
26 310 248,76 Kč
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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 celoživotního
učení.
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
A.) Ve školním roce 2015/2016 byly školou předloženy a následně schváleny tyto akce (projekty)
realizované z finančních prostředků grantů a dotačních titulů:
1. Projekt „Ozdravný pobyt“ pro žáky naší školy na školní rok 2015/2016, který byl schválen
v září 2015. Jedná se o přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší od Statutárního města Ostravy – přidělená částka: 1 584 000,- Kč. Z této částky bylo
využito (vyčerpáno) celkem 1 226 078,- Kč, vráceno 357 922,- Kč. Podrobnosti k této akci jsou
uvedeny v kapitole 8. této výroční zprávy.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

2. Projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“ pro kalendářní rok 2016.
Projekt byl schválen v březnu 2016 a následně od měsíce dubna do konce října 2016 realizován.
Zasáhl tedy svou realizací do dvou školních let. Celková částka určená pro provoz hřiště byla
60 000,- Kč.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

3. Projekt „Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2016“ s dotací 40 000,- Kč byl
schválen v březnu 2016. Projekt se skládá ze dvou aktivit (školních akcí), které
proběhly/proběhnou v roce 2016. První akce již proběhla v měsíci květnu v prostorách naší školy
– tzv. „Maraton v aerobiku pro žáky základních škol v Ostravě“. Druhá akce proběhne
v prostorách Slezskoostravského hradu v listopadu 2016 s názvem „Svátek dýní a strašidel“.
Zasáhl tedy svou realizací do dvou školních let.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.
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B.) Ve školním roce 2015/2016 na škole proběhly tyto akce (projekty) realizované z finančních prostředků grantů a dotačních titulů:
1. Projekt „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme 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 31.10.2015). Tento
projekt probíhal zejména ve školním roce 2014/2015, do školního roku 2015/16 zasáhl jen svým
závěrem.
Tento projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

2. Projekt „50.výročí založení ZŠ Bohumínská a Svátek dýní a strašidel“. Celková výše dotace
činila 30 000,- Kč. Jedná se o aktivity související s oslavami 50.výročí založení školy včetně
akce „Svátek dýní a strašidel“. Projekt proběhl v měsících září až listopad 2015.
Projekt byl financován z finančních prostředků Statutárního města Ostravy,

3. Projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“, který probíhal v roce 2015
(od počátku dubna do konce října bylo hřiště k dispozici veřejnosti). Zasáhl tedy svou realizací
do dvou školních let. Částka určená pro provoz hřiště byla 55 000,- Kč.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

4. Projekt „Rozvoj vzdělanosti žáků ZŠ Bohumínská“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1116
v rámci Výzvy č.56, která byla vyhlášena Řídícím orgánem operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt proběhl
v období září – prosinec 2015.

Celkové výdaje projektu: 723 988 Kč, z toho

„Čtenářské dílny“: 170 268,- Kč,
„Zahraniční pobyt“: 353 720,- Kč

V rámci klíčové aktivity „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti“ jsme na naší škole realizovali tři šablony. Cílem realizace bylo zavedení Čtenářské
dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ke zvýšení zájmu o čtenářství a zvýšení
odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
Do projektu jsme zapojili žáky prvního i druhého stupně. Na 1. stupni to byly v rámci jedné
šablony třídy 2. B a 3. B s celkovým počtem 46 zúčastněných žáků. Na 2. stupni byly
realizovány dvě šablony. V 6. B a 7. B se účastnilo 43 žáků a v 8. A a 9. třídě se do projektu
zapojilo 38 žáků. Čtenářské dílny vedly 4 vyučující českého jazyka a literatury, které se v rámci
DVPP zúčastnily kurzu „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti.“ Tyto vyučující spolupracovaly na výběru knih vhodných k zakoupení pro realizaci
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čtenářských dílen a rozšíření fondu školní knihovny, vypracovaly tematické plány pro jednotlivé
třídy, navrhly pomůcky potřebné k realizaci jednotlivých čtenářských dílen a zpracovaly pro
zúčastněné žáky pracovní listy.
Od září do prosince 2015 bylo realizováno 6 čtenářských dílen v každé zúčastněné třídě, celkem
tedy 36 čtenářských dílen ve třech šablonách. Doba trvání jedné Čtenářské dílny byla jedna
vyučovací hodina. Ve čtenářských dílnách se pokračovalo i v období leden až červen 2016, kdy
již byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva. Realizací projektu se nám podařilo vhodně
doplnit, aktualizovat a modernizovat fond školní knihovny.
V rámci klíčové aktivity „Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt„ se v 1. pololetí školního roku
2015/2016 od 15. do 21.11.2015 uskutečnil zahraniční výjezd do Anglie. Tento výjezd byl
připraven pro 40 žáků a 4 členy pedagogického doprovodu. Tato akce byla určena pro žáky 8. a
9. tříd s nejlepším studijním průměrem (ke konci šk. roku 2014/2015). Doprava byla zajištěna
moderním autobusem, který zajišťoval přepravu po celou dobu zájezdu. Ubytování zajištěno ve
Frylands Wood Scout Outdoor Centr, Croydon. K dispozici byly 2 budovy, umístěné v
uzavřeném areálu lesoparku. Stravování bylo zajištěno v místě ubytování formou plné penze.
Výuka anglického jazyka proběhla v jazykové škole „The London Language Foundation“ v
Londýně. Výuka probíhala v dopoledních hodinách 3 dny po sobě ve 2 skupinách po 20 žácích.
Poslední den výuky účastníci získali certifikát o absolvování výuky. Program zájezdu akceptoval
požadavky dané řídicím orgánem výzvy, tj. jednak absolvovat vzdělávací modul zakončený
získáním certifikátu, jednak co nejvíce poznat reálie anglicky mluvících zemí.
Tento projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

5. Projekt „Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Bohumínská“, číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/57.094, v rámci Výzvy č. 57, která byla vyhlášena Řídícím orgánem operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Projekt proběhl v období září – prosinec 2015.
Celkové výdaje projektu: 204 112,- Kč
Projekt si kladl za cíl modernizaci vybavení školních dílen a zvýšení popularizace technické
výchovy a vzdělávání na základní škole. Pro žáky 2. stupně byly zakoupeny pomůcky, nářadí a
přístroje pro práci s různými materiály. Do projektu byli zapojeni hoši ze dvou tříd: 6.A a 6.B s
jejich učiteli předmětu Pracovní činnosti. V průběhu několika týdnů si připravili dokumentaci
(výkresy) a poté i vyrobili jeden konkrétní výrobek ze dřeva. Byl zpracován Plán rozvoje
technických dovedností žáků, který byl posléze oběma učiteli vyhodnocen. Každý žák si
zpracoval své portfolio s podrobným popisem průběhu technického vzdělávání. Záznamy z
vytváření výrobků byly v monitorovací zprávě doloženy formou fotodokumentace. Součástí
portfolia bylo také sebehodnocení žáků vyplněním dotazníku. Každého žáka pak vyhodnotil jeho
učitel.
Tento projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
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6. Projekt „Ozdravný pobyt“ pro žáky naší školy, který se uskutečnil v období únor až duben
2016. Jedná se o přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší od Statutárního města Ostravy – přidělená částka: 1 584 000,- Kč. Z této částky bylo
využito (vyčerpáno) celkem 1 226 078,- Kč, vráceno 357 922,- Kč. Podrobnosti k této akci jsou
uvedeny v kapitole 8. této výroční zprávy.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

7. Projekt „Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2016“ s dotací 40 000,- Kč. Projekt
se skládá ze dvou aktivit (školních akcí), které proběhly/proběhnou v roce 2016. První akce již
proběhla v měsíci květnu v prostorách naší školy – tzv. „Maraton v aerobiku pro žáky základních
škol v Ostravě“. Druhá akce proběhne v prostorách Slezskoostravského hradu v listopadu 2016
s názvem „Svátek dýní a strašidel“.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací při plnění úkolů
vzdělávání
Odborová organizace pracovala v počtu 3 členů. Celá organizace spolupracuje s vedením školy. Je
průběžně seznamována s personálním obsazením, změnami v organizaci školy, podílí se na
sestavení Kolektivní smlouvy. Finanční otázky a hospodaření školy jsou pravidelným bodem
jednání na schůzkách vedení školy s odborovou organizací. .

Ve Slezské Ostravě, dne 12. 10. 2016
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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 předloženém znění dne …………….. 2016.

Předseda:

Mario Lyčka

………………………………..

Místopředseda:

Zdeněk Dobeš

………………………………..

Členové:

Ing. Justina Kamená

……………………………….

Lenka Čapčová

……………………………….

Mgr. Petera Ryšková

……………………………….

Mgr. Lenka Waszutová

……………………………….
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