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1. Základní údaje o škole
a) Název školy:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková
organizace

b) Sídlo školy:
Adresa:

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

IČO: 70995362

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

g) Údaje o školské radě:

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

Předseda školské rady:

Mario Lyčka (člen jmenovaný zřizovatelem)
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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. 2016

18

391

21,72

16,33

k 30. 9. 2017

19

414

21,78

16,56

Vybavení školy:
Učebny:

celkem 29, z toho
18 kmenových učeben a
11odborných učeben:
 2 učebny cizích jazyků,
 2 počítačové učebny,
 1 fyzikálně-chemická učebna,
 1 učebna pro výuku přírodovědných předmětů,
 1 zeměpisná učebna,
 1 učebna hudební výchovy
 1 učebna školních dílen
 1 cvičná kuchyňka
 1 pracovna I. stupně – tzv „herna“

Tělocvičny:
Knihovny:
Školní hřiště:
Školní zahrada:
Školní družina:

1
1 (učitelská + žákovská)
1
1
5 oddělení
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Výpočetní technika: naše škola má k dispozici celkem 106 počítačů, z toho je 56 PC (stolní) a 50
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 3 učebny VT s připojením k internetu: učebnu výpočetní techniky ( 25 +1 PC),
jazykovou učebnu (15 + 1 PC) a učebnu přírodovědných předmětů (5 PC).
Učebny F-Ch, Aj, Př, Z a VT jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dalších 10 učeben
dataprojektorem.
Žáci i učitelé mohou využívat počítače v 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

1 učebna 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 MŠMT.
Odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů
V rámci projektu „Modernizace výuky na 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. Doba udržitelnosti
projektu: 5 let

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 ve spolupráci s učitelkou přírodovědných předmětů.
Pedagogický sbor ve školním roce 2016/2017 tvořili: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce,
školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučovalo 12 pedagogů, na 2. stupni 12
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pedagogů, 5 pedagogů školní družiny (tj. vychovatelek), celkem: 29 pedagogických pracovníků
s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. K tomu nutno připočíst ještě 3 asistentky
pedagoga (z toho 2 na 1. stupni).
V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání získala škola pro školní rok 2016/17
speciální pedagožku a školní psycholožku na poloviční úvazek. Tyto pracovnice však nebyly
kmenovými zaměstnankyněmi školy, proto nejsou započítány do předchozí statistiky.

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Zápis 2016
Při zápisu do 1. ročníku, který se konal 19. a 20. ledna 2016, bylo celkem zapsáno 61 žáků z toho
12 odkladů povinné školní docházky. Příchod žáků po odkladu: 11. Celkem 53 žáků pak nastoupilo
k 1.9.2016 do prvních tříd.
Zápis 2017
Při zápisu do 1. ročníku, který se konal ve dnech 19. a 20.4.2017, bylo celkem zapsáno 42 žáků, z
toho bylo 13 odkladů povinné školní docházky. Příchod žáků do školy po odkladu: 17. Celkem byl
k 1.9.2017 předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku, 59 žáků.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava-Poruba, SPC Ostrava-Zábřeh a třídními učiteli
zajišťovala vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbornou
diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením a
podpůrnými opatřeními byli integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku a
doporučení SPC pak výchovná poradkyně, speciální pedagožka, 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
jedenkrát týdně reedukační péči (předmět speciální pedagogické péče). Na škole ve školním roce
2016/2017 plnilo povinnou školní docházku celkem 24 (na začátku školního roku), resp. 33 (na
konci školního roku) integrovaných žáků. Z uvedeného počtu 33 žáků bylo 21 integrovaných a 12
žáků s podpůrným opatřením. Reedukace probíhala v 5 skupinách na začátku školního roku, resp.
v 8 skupinách na konci školního roku 2016/17.
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.
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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 35 žáků z 9. ročníků, 3 žáci ze
7.ročníků a 1 žák z 5.ročníků. Celkem přijato 39 žáků.
Počty žáků, kteří ukončili školní docházku na naší škole k 30.6.2017:
Celkem vyšlo z 9. ročníku

35 žáků

Studijní obory s maturitou

22 žáků

Učební tříleté obory

13 žáků

Bez umístění

0 žáků

z 5. ročníku (na 8-leté gymnázium)

1 žák

vychází ze 7.ročníku

3 žáci

ze 7. ročníku (na 6-leté gymnázium)

3 žáci

vychází z 8. ročníku

0 žáků

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 (stav k 30.6.2017).
Ročník

Počet žáků celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

50

42

1

0

2.

39

34

0

0

3.

64

47

0

0

4.

43

20

1

0

5.

56

30

0

0

I.stupeň
celkem

252

173

2

0

6.

27

15

0

0

7.

44

14

3

0

8.

37

14

1

0

9.

35

8

0

0

143

51

4

0

395

224

6

0

II.stupeň
celkem
Škola
celkem
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Žáci se sníženým stupněm z chování:
Školní rok 2016/2017
Stupeň chování

Počet žáků

%
z celkového počtu

2

3

0,8

3

2

0,5

Neomluvené hodiny (NH) na škole:
Školní rok 2016/2017
Počet žáků
s NH celkem

Počet NH
celkem

Průměrný počet
NH na žáka školy

6

318

0,8

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Dokumenty školy v oblasti prevence:
Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie vypracované na roky 20142019. V souladu s tímto programem zařadili učitelé jednotlivá témata rizikového chování do výuky
(viz MPP).
Prevence rizikového chování žáků se i v tomto školním roce soustředila a tyto formy
rizikového chování:
a)
b)
c)
d)
e)

Krádeže
Násilí, šikana a kyberšikana
Xenofobie, rasismus
Užívání návykových látek, alkohol, kouření
Bezpečnost dopravy

Další trvalé cíle preventivní práce na škole:
a) Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování, systematická
výchova a výuka žáků ke zdravému životnímu stylu
b) Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
c) Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
d) Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
e) Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mez žáky
f) Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj sociálně-komunikativních dovedností
Konkrétní aktivity podporující minimální prevenci:
Městská policie (MP) Ostrava
1. roč. – Malé děti, velké bezpečí
2. roč. – Bezpečně ze školy domů
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3. roč. – Malý kriminalista
4. roč. – Strážník můj pomocník
5. roč. – Co vše už vím?
6. roč. – Šikana
7. roč. – Nedělej si problém
8. roč. – Právní povědomí
9. roč. – Zájmy chráněné trestním zákonem
Renarkon
4. roč. – Vztahy ve třídě – program pro 1. Stupeň probíhají ve škole
6. roč. – Vztahy ve třídě – 2. Stupeň přezůvky s sebou
7. roč. – Šikana
8. roč. – Kyberšikana
9. roč. - Sexualita
Bílý nosorožec
1.roč. – Adaptace na školu
2.roč. – Já a mé vztahy
3.roč. – Vztahy ve třídě
5.roč. – Komunikace
6.roč. – Závislosti
7.roč. – Konflikt a jeho řešení
8.roč. - Drogy I.
Policie České republiky (PČR)
2. roč. – Ajax – dopravní výchova
7 + 8. roč. – Policejní akademie – termíny jsou domlouvány aktuálně
Společnost Sananim o.s.
7. roč. – „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“
Škola osobního života
8. a 9. ročník
Červený kříž – První pomoc pro život
9. ročník
Projektové vyučování
- šikana a kyberšikana 1.-9. ročník
- ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 1.-9. ročník.
Výukové programy
- Besedy pro 1.-9. Ročník v knihovně Hladnov
- Plavecký výcvik 2+3 ročník
Aktivity, které podporují příznivé klima v třídních kolektivech.
-

Ozdravný pobyt , hotel Bauer, Beskydy
Ozdravný pobyt , hotel Kamzík, Jeseníky
Exkurze: koncentračního tábor Osvětim,
Divadlo loutek
Společenský den, návštěva kina
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-

Návštěva U6 v Dolní oblasti Vítkovice
1. a 2.ročník
Projekt Lidé lidem – problematika sociálních služeb, podpora empatie ke zdravotně
postiženým spoluobčanům
6.až 9.ročník
Exkurze Landek
1.stupeň
Projektový den Šikana a kyberšikana,
celá škola
Akce „Čistíme řeku Ostravici“ (sběr odpadu)
8.ročník
Exkurze v Katedrále Božského spasitele
5.- 9.ročník
Exkurze Dlouhé stráně (přečerpávací elektrárna) 9.ročník

Další aktivity:
-

Svátek dýní a strašidel (tzv. „Halloween“) – tradiční rej masek na Slezskoostravském hradě
Valíme se Slezskou – spoluorganizace akce pro širokou veřejnost Slezské Ostravy
Vánoční jarmark – prezentace výrobků žáků 2.-9.ročníku s vánoční tématikou
Maratón v aerobiku – soutěž pro žáky ostravských ZŠ, jíž jsme organizátoři
Tematické dny – témata: barevné dny – Žlutá, Den ve společenském, Den bláznivých účesů
Návštěva na jednání zastupitelstva města Ostravy – 8.a 9.ročník
Projektové hodiny – Zvířecí rekordy, Drahé kameny, Zdravý životní styl…
Projekt Týden čtenářů: „Hledáme čtenářskou babičku“
Návštěva kina žáků 2.stupně (oslava Dne dětí)
Sportovní den v hale Tatran (spojený s charitativní činností školy – sbírání PET-víček)

Účast žáků v soutěžích, návštěva výukových programů v 1. pololetí:
-

Literární soutěž Dětský čin roku, celostátní
1.-9.ročník,
(postup do celostátního kola 1.místo - žákyně 8.ročníku)
Soutěž k 20. ročníku Týdne knihoven
6.-.9.ročník
Soutěž AJ –The Christmas Alphabet
4.-.5.ročník
Soutěž AJ –TheEnglish Alphabet
6.- 7.ročník
Olympiáda ČJ – školní kolo, okresní kolo
2 žáci z 9.ročníku
Soutěž – Báseň „Zdál se mi sen“, školní kolo
2.stupeň
Soutěž – Daniel, školní kolo
2.stupeň
Recitační soutěž – školní a okresní kolo
1. – 9.ročník
Korfbal – celoroční liga slezskoostravských škol pro1. až 9.ročník
Házená – turnaj ostravských škol
4.- 5.ročník
Basketbal – okresní kolo
6.-8.ročník chlapci
Přírodovědný klokan - školní kolo
2.stupeň
O pohár radnice Slezské Ostravy – florbal
8.-9.ročník (1.místo)
Barevný podzim – výtvarná soutěž
1.stupeň
Afrika – výtvarná soutěž
1.stupeň
Finanční svoboda, městské kolo
6.-7.ročník (3.místo)
Recyklohraní – Ukliďme si svět
celá škola
Chemická olympiáda – městské kolo
8. – 9.ročník
Soutěž mladých zoologů – téma papoušci
2.stupeň
Železo – mistr přeměny – Svět techniky
2.stupeň
Biologická olympiáda – školní kolo
8.-9.ročník
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Výukové programy pro žáky:
- Dopravní hřiště
- Beseda v knihovně Hladnov
- Plavecký výcvik
- Lyžařský výcvik – Ski areál Bílá
- Lyžařský výcvik – Ski areál Vaňkův kopec
- Filmová projekce – Planeta Země 3000 (Filipíny)

4. ročník
1.- 9. ročník
2. a 3.ročník
7. ročník
1.stupeň
6.-9.ročník

Účast v soutěžích, návštěva výukových programů ve 2. pololetí:
- Projektová soutěž v AJ – My dream town
5.ročník
- Kolik znáš anglických slovíček?
3.ročník
- Ahol cup - soutěž cukrářů a barmanů
7.ročník
- My favourite project
5. – 8.ročník
- Puškinův památník (Ars poetica) – krajské kolo
8.ročník,
(1.místo, postup do celostátního kola skupina 5 žáků)
- Česko-polská literární soutěž Pohádkové město
7. – 9.ročník
(1., 2., 3.místo)
- Soutěž dětských recitátorů
1.stupeň
- Házená – školní liga, celoroční soutěž
4.a 5. ročník
- Čeština netradičně v příslovích
1.stupeň
- Mé setkání s knihou
1.stupeň
- Dopravní soutěž – Mladý cyklista
2.stupeň
- Školní desetiboj v tělesné zdatnosti
6. – 9.ročník
- Beach korfbal, krajský turnaj
1. i 2.stupeň
(1.místo ve všech kategoriích)
- Jak se( ne)chovat na cykl. stezce, výtvarná soutěž – 1.stupeň
- Kopaná dívek, turnaj škol Slezské Ostravy
8. a 9. ročník (1.místo)
- Minifotbal, městské kolo
8.a 9.ročník, chlapci (2. místo)
- Matematický klokan , školní kolo
1.stupeň
- Pythagoriáda – matematická soutěž
2.stupeň
- Záhada Jaderné elektrárny – Svět techniky
2.stupeň
- Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo
6.-8.ročník (4.místo)
- Chemická olympiáda, okresní kolo
9.ročník
- Mladý vědec (školní přírodovědná soutěž)
2.stupeň
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2016/2017 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci následujících akcí:
Název vzdělávací akce

Počet
osob

Název projektu
(organizátor)

Letní divadelní škola – camp

1

KVIC

Schůzka pro nové školní metodiky prevence

1

KVIC

Angličtina od začátku – Jak začít?

1

KVIC

Krok za krokem hodinou HV na 2.st ZŠ

1

KVIC

Dynamika problémového chování dětí

1

KVIC

Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků

1

KVIC

Dílna čtení a rozvoj čten.gramotnosti

1

KVIC

Angličtina – Strategie pro práci s dyslektiky

1

KVIC

We like English

1

KVIC

Jak učit dějepis na 1.st

1

KVIC

Papírové nápady

1

KVIC

Hra jako nástroj motivace a inspirace

1

KVIC

Německá gramatika a výuka sl.zásoby zábavně

1

KVIC

Tradiční materiály netradičně

1

KVIC

Metody nácviku předčtenářských a čtenářských dovedností

1

KVIC

Jak připravit a vést obtížný rozhovor

1

KVIC

Vývojová dysfázie

1

KVIC

Redakční systém WORDPRESS

1

KVIC

Tvorba PLPP v rámci 1.stupně podpůrného opatření

1

KVIC

Tvorba IVP žáka ZŠ

1

KVIC

Zápis do 1.třídy z různých úhlů pohledu

1

KVIC

Celostátní seminář vychovatelek školních družin a klubů

1

KVIC

Podpůrná opatření v pedagogické praxi

3

Rozvoj rovného přístupu

Specifické poruchy učení

1

Rozvoj rovného přístupu

Podpůrná opatření ve vzdělávání

1

Rozvoj rovného přístupu
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Souhrnně od PLPP k IVP

2

Rozvoj rovného přístupu

Poruchy chování u dětí I.

2

Rozvoj rovného přístupu

Poruchy chování u dětí II.

2

Rozvoj rovného přístupu

Komunikace s žákem I

1

Rozvoj rovného přístupu

Komunikace se žákem II

1

Rozvoj rovného přístupu

Dítě s psychiatrickou diagnózou I

2

Rozvoj rovného přístupu

Dítě s psychiatrickou diagnózou II

2

Rozvoj rovného přístupu

Trestná činnost u dětí a mladistvých

1

Rozvoj rovného přístupu

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

1

Rozvoj rovného přístupu

Práce s emocemi v pedagogické praxi I.

1

Rozvoj rovného přístupu

Práce s emocemi v pedagogické praxi II.

1

Rozvoj rovného přístupu

Nový tým v pedagogickém prostředí inkluzivního vzdělávání

1

Rozvoj rovného přístupu

Škola, rodina a sociální služby

1

Rozvoj rovného přístupu

Právní poradenství ve škole pro pedagogy

1

Rozvoj rovného přístupu

Spolupráce školy a OSPOD se změřením na detekci dětí
ohrožených, zanedbávaných…

1

Rozvoj rovného přístupu

Nový tým v pedagogickém prostředí

1

Rozvoj rovného přístupu

Metody práce se skupinou

1

Rozvoj rovného přístupu

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině

1

Rozvoj rovného přístupu

Žák z odlišného kulturního prostředí s odlišnými životními
podmínkami

1

Rozvoj rovného přístupu

Multikulturní výchova a její nové formy aplikace ve výuce

1

Rozvoj rovného přístupu

ADHD – Metody práce se žáky

3

Rozvoj rovného přístupu

PLPP a práce se žákem v rámci 1.stupně PO na ZŠ

2

Rozvoj rovného přístupu

Úprava ŠVP v souvislosti s legislativními změnami

1

Rozvoj rovného přístupu

Školská legislativa ke spol. vzdělávání v ZŠ

2

Rozvoj rovného přístupu

Zvládání stresu a obnova sil

10

Rozvoj rovného přístupu

Tři kroky k inkluzivní škole

23

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 2. stupni

1
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Aktivity školy zaměřené na rodiče a veřejnost:
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 (viz výše).
Projekt „Předškoláci“ – Pro rodiče budoucích prvňáčků škola tradičně nabízí (a v roce 2016/17
nabídla opět) příležitost seznámit se s naší školou. Pro budoucí prvňáčky jsme jako každoročně
připravili několik možností, jak si beze strachu zvyknout na myšlenku, že vymění mateřskou školu
za školu základní.
- Akce „Škola nanečisto“ (leden 2017) - děti si prožily jednu skutečnou vyučovací
hodinu ve školní lavici. Vyzkoušely si plnění matematických, jazykových i jiných
úkolů zábavnou formou. Rodiče se seznámili se školou, mohli položit dotazy vedení
školy i pedagogům.
- Akce „Jarní dílničky“ (březen 2017) - pro předškoláky v doprovodu rodičů i pro
současné žáky naší školy – výroba dekorativních předmětů s velikonočními motivy
- Zápis do 1. ročníku (duben 2017 – podrobnosti viz kapitola 4)
- Akce „Pozvánka do vyučování“ (květen 2017) – dopolední akce pro předškoláky z MŠ
Bohumínská, Zámostní, Jaklovecká. Děti se v menších skupinkách mohly zapojit do
jedné vyučovací hodiny v 1. - 3. ročníku naší školy.
- Informativní schůzka pro rodiče předškoláků zapsaných na naší škole (květen 2017).
-

Další aktivity a akce, o nichž byla zmínka v předchozím textu (Svátek dýní a strašidel,
Vánoční jarmark, Dětský den, apod.)

Spolek rodičů a příznivců školy (SRPŠ) při základní škole
Spolek 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.
Náplní činnosti tohoto Spolku je nadále
-

spolupráce s rodiči, veřejností, statutárními orgány města Ostravy,

-

podpora vzdělávacího procesu,

-

pomoc žákům ze sociálně slabších rodin,

-

aktivní podpora rozvoje talentovaných žáků,

-

finanční podpora pořádaných školních akcí, školních výletů a exkurzí,

-

finanční podpora pro nákup různých školních pomůcek,
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-

materiální a finanční podpora školní družiny, apod.

Z výčtu finančních příspěvků z pokladny SRPŠ za uplynulý školní rok 2016/2017 můžeme
například jmenovat:
-

finanční příspěvek na akci „Dětský den“ pro 1. i 2. stupeň

-

příspěvek pro činnost školního parlamentu

-

odměny a věcné ceny pro úspěšné žáky na konci šk. roku (za výborný prospěch)

-

akce v oblasti vzdělávání v rámci prevence

-

podpora žáků na celostátní soutěži Puškinův památník

-

akce „Vánoční čtení“ pro 1. i 2. stupeň

-

finanční podpora akcí v rámci školní družiny (Dětský karneval, Sněhuliáda, koloběžkové
závody, pěvecké soutěže „Zlatá nota“ a „Družinový Anděl“ , Celoroční hra „Putování za
starými pověstmi českými“, Čarodějnická olympiáda, Mikulášská besídka, atd.)

-

nákup materiálu a pomůcek pro školní kola soutěží, olympiád podle požadavků všech
metodických sdružení a předmětových komisí, nákup sportovních pomůcek a podobně.

-

Příspěvky na rozloučení s žáky 9. ročníků

-

Akce „Sportovní den“ v hale Tatran – pořízení odměn pro nejlepší týmy

-

Finanční podpora školního časopisu Kameňák

-

Akce „Jarní dílničky“ v rámci projektu Předškoláci

Činnost školní družiny:
Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo družinu 120 dětí, a to v pěti odděleních. Oddělení jsou
složená z dětí různého věku (1.- 5. třída). Každé oddělení má svou hernu s pomůckami ke
klidovému, zájmovému a hracímu režimu. K dispozici jsou 2 kytary, klavír, různé sportovní náčiní,
také 2 kola a 2 koloběžky k outdoorovým aktivitám. Pro svou činnost se užívají i ostatní prostory
školy, jako je tělocvična, školní kuchyňka a herna. Důležitou součástí odpoledního režimu je pobyt
venku – využívá se prostor školní zahrady, školního sportovního hřiště a nedaleký městský park.
Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které se dle potřeby dokáží
navzájem doplnit ve svých specializacích. Vychovatelky spolupracují celý rok s rodiči, v případě
potřeby řeší vzniklé problémy týkající se jejich dětí. Velice dobrá spolupráce panuje i mezi
vychovatelkami a učitelkami a v loňském roce byla využita i možnost spolupráce se školní
psycholožkou. Vychovatelky se zúčastňují mimo jiné i školy v přírodě, školních výletů, exkurzí a
podobně.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v
rodině. Družina není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního
vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Celková činnost školní družiny vycházela ze
školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní
skladby zaměstnání.
Během roku pak byly postupně plněny. Při výběru jejich náplně vychovatelky usilovaly o rozvoj
osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. V rámci ŠVP jsme
v loňském školním roce zařadili celoroční družinovou hru „Putování starými pověstmi českými“,
která byla rozčleněna do měsíčních etapových her. Celé Putování vyvrcholilo v červnu společným
vyhodnocením a předáním odměn nejlepším žákům.
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V průběhu školního roku byly organizovány společné pěvecké a výtvarné soutěže, přírodovědné
výpravy do parku a okolí školy, vánoční besídka, Mikuláš, maškarní bál i noční spaní ve škole.
Největší akcí, pořádanou ŠD zůstává Svátek dýní a strašidel, který se koná na Slezskoostravském
hradě. I v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s Galerií Sokolská a Knihovnou města
Ostravy, jejichž programy jsou vždy vítány jak dětmi, tak i jejich rodiči.
Mezi novinky v roce 2016/17 přibyly návštěvy kluziště v zimním období, dopravního hřiště a
plavba na raftech ve spolupráci s Loděnicí pod hradem, kterou jsme slavnostně zakončili loňský
školní rok.
Naši žáci mohli v průběhu školního roku navštěvovat kroužky basketbalu, florbalu, korfbalu,
atletiky, pohybové všestrannosti, bojových sportů, angličtiny s rodilým mluvčím, veselé vědy a také
měli možnost navštěvovat výtvarný obor ZUŠ E. Runda, sídlící v prostorách naší školy. Školní
družina se zúčastnila dvou výtvarných soutěží, pořádaných SVČ Ostrčilova, kde se na prvních
místech umístili naši dva žáci.

Nabídka volnočasových aktivit – zájmové kroužky:
Ve školním roce 2016/17 byly realizovány tyto zájmové kroužky:
Název kroužku

Cílová skupina

Aerobik

4. – 8. ročník

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

1.- 5. ročník

Atletická škola

1.- 2. ročník

Basketbal

1.- 3. ročník

Bojové sporty a sebeobrana

1.- 6. ročník

Děti na startu (pohybová všestrannost)

1.- 4. ročník

Dopravní kroužek

4. - 8. ročník

Florbal

1. stupeň

Házená

4. a 5. ročník

Korfbal (U11)

4. a 5. ročník

Korfbal (U9)

1. – 3. ročník

Veselá věda (badatelský kroužek)

1. stupeň

Zeměpisný

6. – 7. ročník

Ozdravné pobyty:
Škola zorganizovala dva turnusy Ozdravných pobytů (OzP) pro žáky 1. i 2. stupně ve druhém
pololetí školního roku 2016/2017.
I.turnus:
Termín:

30.1 – 12. 2. 2017

Místo konání:

Hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry

Účastníci pobytu:

žáci 7. ročníku (celkem 40 žáků)

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2016-17 v 10.10.2017

16

Průběh pobytu:
Všichni žáci i pedagogický doprovod byli ubytováni v hotelu Bauer, dependance Hořec. V průběhu
OZP se na zajištění pobytu, vzdělávání a volnočasových aktivit účastnilo 6 pedagogů, 1
vychovatelka školní družiny a 3 studenti OU, přičemž po celou dobu pobytu byl zajištěn noční
dohled.
Ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2017 v rámci OzP žáci absolvovali lyžařský kurz přímo v místě pobytu. Děti
měly k dispozici kvalifikované instruktory lyžování a snowboardingu z lyžařské školy, kteří s nimi
pracovali ve 4 skupinách dle lyžařské či snowboardové úrovně. Lektoři pro žáky také zajistili
přednášku o chování na horách, pohybu v zasněženém terénu, první pomoci na sjezdovce apod.
Rovněž jim nabídli zážitkovou aktivitu – výlet na sněžnicích a poznávání blízkého okolí.
Kromě lyžařských aktivit byly zajištěny dva výlety. První turisticko - sportovní v blízkém okolí a
ve druhém týdnu, kdy dopoledne probíhala výuka v rozsahu 4 hodin dle předem zpracovaného
rozvrhu hodin, měly děti zajištěnu vzdělávací exkurzi.
Odpolední čas byl věnován vycházkám do okolí nebo na blízké venkovní hřiště. Večerní aktivity
byly převážně oddechové. Děti si užily návštěvu bazénu, deskové hry, soutěže, diskotéku, výtvarné
aktivity, filmovou projekci, či vyhodnocení denních soutěží.
Ubytování odpovídalo požadavkům ozdravného pobyt. Žáci měli po celou dobu pobytu k dispozici
3 společenské místnosti. Úklid pokojů a společných prostor probíhal každodenně dle stanoveného
harmonogramu. Stravování bylo realizováno v hlavní budově hotelu Bauer 5x denně dle předem
konzultovaného a schváleného jídelníčku. Žáci měli po celý den zajištěn pitný režim.
Ozdravný pobyt zcela splnil účel, pro který byl organizován. Dětem se velmi líbil, o čemž svědčí i
jejich ohlasy ve speciálním čísle školního časopisu Kameňák.
II.turnus ozdravného pobytu:
Termín:

18. – 31. 3. 2017

Místo konání:

Hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem

Účastníci pobytu:

žáci 5. ročníku (celkem 45 žáků)

Průběh pobytu:
Druhý turnus ozdravného pobytu byl pro žáky 5. ročníku v hotelu Kamzík. V dostatečném předstihu
byly projednány všechny detaily pobytu tak, aby tento pobyt splnil všechny výchovně vzdělávací
cíle a přitom nijak nenarušil běžný provoz hotelu.
Ubytování pro 45 žáků a jejich pedagogický dozor splňovalo veškeré naše požadavky, pokoje měly
samostatné sociální zařízení. Žáci měli možnost využívat i ostatní prostory hotelu (tělocvičnu,
vnitřní bazén, venkovní hřiště, společenské místnosti pro dopolední výuku). Úklid pokojů byl
prováděn v souladu s úklidovým plánem včetně výměny ložního prádla a ručníků.
V období dvou pracovních týdnů probíhala výuka v prostorách společenských místností hotelu
Kamzík. Žáci absolvovali speciálně sestavený rozvrh hodin o délce 4 vyučovacích hodin denně,
který probíhal vždy mezi 8. a12. hodinou. V odpoledních hodinách měli kromě osobního volna
zajištěn doprovodný program, o který se staral pedagogický doprovod.
Stravování si žáci i učitelé velmi chválili. Personálu hotelu se podařilo sestavit jídelníček ve
spolupráci s naší vedoucí školní jídelny. Jídlo bylo pestré, chutné a v dostatečném množství pro
všechny děti i učitele. Ve dnech, kdy byl plánován výlet do okolí, obdrželi účastníci OzP balíček na
cestu. Pitný režim byl také k dispozici po celou dobu pobytu.
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 480 000 Kč na období od
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1.11. 2016 do 30. 4. 2017. Ozdravného pobytu se ve všech turnusech zúčastnilo celkem 85 žáků ZŠ
Bohumínská.
Dále škola zorganizovala v průběhu školního roku 2016/2017 lyžařský výcvik pro žáky prvního
stupně:
Termín:

16.-20.1. 2017

Místo konání:

Skiareál Vaňkův kopec

Účastníci pobytu:

žáci 1.stupně (celkem 40 žáků)

Průběh pobytu:
Tento svah je vhodný pro začátečníky i pokročilejší lyžaře. Je mírnější a delší než kopec na Skalce,
kde jsme jezdili vloni. Kopec byl špičkově upraven a nasněžen. Pod svahem je vybudované
vyhřívané zázemí, kde děti odpočívaly a svačily. Ke své svačince dostaly horký čaj. V areálu je i
bufet, poskytovaný jinou firmou pro všechny návštěvníky Vaňkova kopce.
Doprava byla zajištěna organizátorem lyžařského výcviku, tedy autobusem, a byla součástí celkové
platby za lyžařský výcvik. Dva instruktoři byli přiděleni na cca.10 dětí. Organizace průběhu celé
akce byla perfektní: instruktoři měli připravené pro své družstvo lyže, boty, helmy - vždy na
stejném místě. Dětem, které měly potíže s obouváním, pomáhali. Po celou dobu se o ně starali. Své
batůžky si dali do velkých beden, které jim odnesli instruktoři do chaloupky, kde pak děti svačily.
V poslední den výcviku byly uspořádány závody za účasti rodičů. Nebylo důležité vyhrát, ale projet
všechny branky. Pokročilí lyžaři si vylepšili lyžařský styl a začátečníci se naučili jezdit
v obloučcích. Nyní mohou všechny děti vyrazit s rodiči na hory.
Činnost školního parlamentu
Školní parlament je každoročně složen ze zástupců 5. – 9. tříd, na něž se mohou všichni žáci
obracet. Řídí se plánem práce, který si sestaví na první schůzce v září. Jeho cílem je zapojit žáky do
řešení problémů týkajících se života ve škole. Členové parlamentu se scházeli pravidelně každou
první středu v měsíci o velké přestávce ve školní knihovně a o výsledcích svého jednání
informovali členové třídní učitele a žáky na třídnických hodinách. Řešili podmínky a požadavky
žáků na život ve škole. Byli prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Školní parlament pomáhal
všem vyučujícím při organizacích akcí pro žáky a rodiče. Za činnost školního parlamentu
zodpovídá konkrétní pedagogický pracovník. Školní parlament je spolutvůrcem dobré atmosféry na
škole a podílí se na iniciaci mnoha akcí.
Velkou část práce školní parlament věnoval charitativním činnostem. V 1. pololetí školního roku
2016 / 2017 podpořili žáci i zaměstnanci prodejem dárkových předmětů tzv. „Srdíčkové dny“ a
organizaci Život dětem jsme přispěli částkou 5770,- Kč. V 2. pololetí jsme již tradičně
spolupracovali s fondem SIDUS, prodejem drobných upomínkových předmětů jsme získali 3.715,Kč. Velmi úspěšný byl „Český den proti rakovině“, který se konal 10. 5. 2017. Naše škola se ho
účastnila podruhé a prodejem 250 kytiček měsíčku lékařského se nám podařilo na prevenci a léčbu
rakoviny přispět částkou 5.617,- Kč.
Již několik let pokračujeme ve sběru víček pro postižené děti – jednoho chlapce a jednu dívku (oba
ve věku žáků 1.stupně ZŠ). V květnu jsme odevzdali 132 kg víček, za což nám přišlo od rodiny
chlapce poděkování. V červnu jsme se při sportovním dni osobně setkali s postiženou dívkou i
jejími rodiči a předali jim víčka z PET-lahví přibližně ve stejném množství (několika velkých
pytlů).
Dobrou atmosféru ve škole významně podporují tzv. tematické dny – podzim jsme přivítali Dnem
v žlutohnědé a Halloween jsme podpořili Dnem bláznivých účesů. Na Den učitelů připravili
zástupci parlamentu tematický den ve Společenském oblečení a projektové hodiny etikety.
Následně vyhodnotili celoškolní soutěž o NEJ třídu ve společenském.
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Velmi úzce spolupracoval školní parlament také se školní družinou. Pravidelně tvoří strašidelnou
stezku na Slezskoostravském hradě při Svátku dýní a strašidel, připravuje Mikulášskou nadílku,
nebo pomáhá při organizaci školního karnevalu pro nejmenší.
V předvánočním čase se zástupci školního parlamentu účastnili příprav na 9. VáNoční čtení, také
zorganizovali anketu o nejoblíbenější pohádku a na 22. prosince vybrali pro 3. – 9. třídy na vánoční
dopoledne premiérový film Anděl Páně II.
Velmi úspěšnou akcí školního parlamentu je tradiční Valentýnská pošta, kdy bylo rozneseno více
než 500 přání a sladkostí.
Vybrané žákyně školního parlamentu také pomohly u zápisu budoucích prvňáčků.
V květnu již potřetí ve spolupráci se školní jídelnou uspořádali anketu o nejoblíbenější jídlo, které
pak bylo připraveno 1. 6.2017, tedy na Den dětí.
Velkou akcí, které se účastnili, byl Dětský den. Tam prezentovali celoroční práci školního
parlamentu, seznamovali s ní rodiče a také byli nápomocni vyučujícím na jednotlivých stanovištích.
Své akce pravidelně prezentují na nástěnce školního parlamentu a ve všech číslech školního
časopisu Kameňák. Svou bohatou činnost mají zástupci školního parlamentu zdokumentovánu a
prezentovánu na webových stránkách školy a ve fotogalerii: http://zsbohuminska.rajce.idnes.cz/.

Školní časopis
Školní časopis Kameňák průběžně informuje o dění na naší škole. Žáci si ve svých příspěvcích
vyzkoušeli nejen rozhovory, úvahy, ankety, příspěvky do literárních soutěží, články na různá
témata, ale zařadili i cizojazyčná okénka. Zařazeny byly i příspěvky ze školní družiny a školní
jídelny. Všechna čísla časopisu jsou doprovázena fotografiemi.
Ve školním roce 2016/2017 vyšla tři čísla – vánoční číslo, speciální vydání Kameňáku k ozdravným
pobytům a poslední číslo vyšlo na konci školního roku jako rozlučka se současnými žáky 9.ročníku.
Všechna čísla školního časopisu jsou také umísťována na webové stránky školy.
Spolupráce školy 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.
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 funguje korfbalový oddíl, zahrnující v sobě všechny dětské věkové kategorie
(U9, U11, U13, U16). Korfbalu se škola věnuje zejména v rámci hodin tělesné výchovy (v rozsahu,
který umožňuje náš ŠVP) a dále v rámci korfbalového kroužku. Od října 2016 do května 2017
probíhala mezi základními školami městského obvodu Slezská Ostrava dlouhodobá soutěž –
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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.). S účinností od 3.4.2017 udělila Ostravská
univerzita naší škole titul Fakultní instituce Ostravské univerzity. Výhodou tohoto statutu je
intenzivnější spolupráce v oblasti zvyšování kvalifikace současných pedagogických pracovníků
školy, propojení pedagogické praxe s teoretickými poznatky, využívání univerzitní knihovny ke
studiu atd.
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.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na škole žádná kontrola ze strany České školní inspekce.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2016/2017 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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81 272,57 Kč
125 001,85 Kč
33 726,00 Kč
71 700,40 Kč
6 533,62 Kč
24 078,50 Kč
24 857,00 Kč
- Kč
27 310,00 Kč
2 749 989,26 Kč
29 397,62 Kč
56 776,62 Kč
88 827,23 Kč
- Kč
16 548,50 Kč
216,00 Kč
41 584,50 Kč
- Kč
191,00 Kč
1 602,00 Kč
261 774,38 Kč
9 794,27 Kč
176 671,19 Kč
473 482,56 Kč
104 326,49 Kč
1 122 932,15 Kč
83 490,54 Kč
- Kč
44 501,00 Kč
99 396,56 Kč
24 386,00 Kč
444,00 Kč
- Kč
- Kč
20 762,23 Kč
- Kč
8 076,00 Kč
88 999,00 Kč
175 000,00 Kč
19 600,00 Kč
7 948,90 Kč
43 832,70 Kč
2 478,00 Kč
- Kč
50 388,40 Kč
16 086,00 Kč
- Kč
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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
558320
558330

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.
Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.
Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary
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- Kč
121 290,50 Kč
- Kč
115 500,00 Kč
1 298 333,00 Kč
131 245,00 Kč
62 266,00 Kč
- Kč
2 166,00 Kč
23 464,42 Kč
43 098,00 Kč
- Kč
128 369,00 Kč
215 773,00 Kč
- Kč
52 210,00 Kč
52 600,00 Kč
- Kč
13 166 510,00 Kč
80 040,00 Kč
43 643,00 Kč
50 994,00 Kč
18 360,00 Kč
- Kč
- Kč
3 284 634,00 Kč
1 182 460,00 Kč
- Kč
- Kč
58 708,00 Kč
1 625,49 Kč
3 022,26 Kč
- Kč
- Kč
198 548,35 Kč
4 750,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
2 932,60 Kč
- Kč
296 401,00 Kč
1 092 048,00 Kč
5 493,50 Kč
66 755,06 Kč
37 171,00 Kč
21 988,00 Kč
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558340
558350
558700
563000
569310
569340
591100
591300

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

-

6 980,00 Kč
- Kč
12 690,00 Kč
- Kč
- Kč
500,00 Kč
9 570,00 Kč
712,70 Kč
28 087 694,92 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
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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- Kč
- Kč
16 699,28 Kč
109 145,76 Kč
- Kč
131 245,00 Kč
19 526,00 Kč
415 696,00 Kč
- Kč
325 938,32 Kč
2 528 277,28 Kč
194 584,94 Kč
181 640,00 Kč
- Kč
- Kč
475 472,84 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
10 454,00 Kč
160,00 Kč
7 666,62 Kč
3 718,12 Kč
- Kč
- Kč
3 913 312,26 Kč
1 452 151,50 Kč
- Kč
18 302 007,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
28 087 694,92 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 2016/2017 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 2016/2017, který byl schválen
v říjnu 2016. Jedná se o přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší od Statutárního města Ostravy – přidělená částka: 480 000,- 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 2017.
Projekt byl schválen v březnu 2017 a následně od měsíce dubna do konce října 2017 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 2017“ s dotací 40 000,- Kč byl
schválen v březnu 2017. Projekt se skládá ze dvou aktivit (školních akcí), které
proběhly/proběhnou v roce 2017. 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 říjnu 2017 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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4.) Projekt „První šance pro každého IV“ byl škole schválen usnesením zastupitelstva
Moravskoslezského kraje č.4/327 ze dne 15.6.2017 s dotací 80 000Kč. Městský obvod Slezská
Ostrava přispívá na tento projekt částkou 20 000 Kč. Projekt je zaměřen na žáky 6. -9. ročníku se
zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí. Jedná
se o dotaci pětidenního výjezdního adaptačního pobytu pro skupinu 20 vybraných žáků a
certifikovaných programů všeobecné primární prevence na území města Ostravy pro 150 žáků
2.stupně ZŠ. Adaptační pobyt proběhne v závěru měsíce října 2017, programy primární prevence
budou následovat po zbytek školního roku do května 2018.

B.) Ve školním roce 2016/2017 na škole proběhly tyto akce (projekty) realizované z finančních prostředků grantů a dotačních titulů:
1. Projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“, který probíhal v roce 2016
(od počátku dubna do konce října 2016 bylo hřiště k dispozici veřejnosti). Zasáhl tedy svou
realizací do dvou školních let. Částka určená pro provoz hřiště byla 60 000,- Kč.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

2. Projekt „Profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity pro žáky a spolupráce s rodiči v ZŠ
Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská“ (tzv. Šablony) – projekt je zaměřen na osobnostně –
profesní růst pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci
mezi školami a spolupráci s rodiči žáků. Celková částka dotace činí 1 052 534 Kč dle
Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace.
Jedná se o dvouletý projekt (fyzická realizace projektu 1.10.2016 – 30.9.2018), z něhož ve
školním roce 2016/17 proběhly následující aktivity:
- oblasti DVPP: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, CLIL
- v oblasti extrakurikulárních aktivit pro žáky: Klub zábavné logiky a deskových her,
Čtenářský klub, doučování.
V následujícím školním roce 2017/18 budou tyto aktivity pokračovat podle předem schváleného
rozsahu.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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3. Projekt „Ozdravný pobyt“ pro žáky naší školy, který se uskutečnil v období leden až duben
2017. Jedná se o přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší od Statutárního města Ostravy. Rada města usnesením č. 04942/RM1418/71 ze dne 11.
10. 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší ve výši 480.000 Kč. Podrobnosti k této akci jsou uvedeny v kapitole 8. této
výroční zprávy.
Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

4. Projekt „Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2017“ 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 10. 10. 2017
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……………………………………......
Mgr. Bc. Marek Sládeček
ředitel školy
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Školská rada při Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
schválila Výroční zprávu v předloženém znění dne …………….. 2017.

Předseda:

Mario Lyčka

………………………………..

Místopředseda:

Lenka Čapčová

………………………………..

Členové:

Ing. Justina Kamená

……………………………….

Zdeněk Dobeš

……………………………….

Mgr. Petera Ryšková

……………………………….

Mgr. Lenka Waszutová

……………………………….
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