
 
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 

IČO: 70 99 53 62   www.zsbohuminska.cz                                tel:  596 241 739 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

školní rok 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.zsbohuminska.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2017-18 final 2 

Obsah: 
 

 

1) Základní údaje o škole   …………………………………………………….. 3 

2) Přehled oborů vzdělávání   ………………………………………………….. 4 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy   ………………… 5 

4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  ….. 6 

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   ………………………………………. 6 

6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů   …………………………….. 8 

7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) …………… 12 

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti   ……………………….. 14 

9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI   …………………….. 21 

10) Základní údaje o hospodaření školy   ……………………………………… 22 

11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   ……. 26 

12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

učení   ……………………………………………………………………… 26 

13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

financovaných z cizích zdrojů   ……………………………………………. 26 

14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací při plnění úkolů  

ve vzdělávání   ……………………………………………………………... 28 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2017-18 final 3 

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: 700 stravovaných IZO: 102 956 651 

 

Právní forma:   příspěvková organizace;  IČO: 70995362 

 

Identifikace zařízení:  600145158 

 

Datum zařazení do sítě:   15. 3. 1996 

 

Změny zařazení:   1.7. 1999 – změna IČO obce 

1.1. 2003 – škola právní subjektivita 

1.1. 2004 – dodatek č. 4 – sloučení (ZŠ Antošovice) 

20.9. 2004 – zařazení školní jídelny – výdejny (Antošovická) 

23.6. 2005 – rozhodnutím Rady Městského obvodu Slezská 

Ostrava č.2923/53 – zrušeno odlouč. Pracoviště Antošovická 

15.1. 2006 – rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ 

Antošovická 55/107, Ostrava – Koblov 

 

d) Zřizovatel školy:   Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 

     IČO: 00845451 

Adresa:    Těšínská 35, 710 16, Ostrava - Slezská Ostrava 

 

e) Údaje o vedení školy: 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Marek Sládeček 

   .  

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. 2017 19 414 21,78 16,56 

k 30. 9. 2018 20 421 21,15 16,92 

 

 

Vybavení školy:  

 

Učebny:   
Ve školním roce 2017/18 škola disponovala celkem 29 učebnami, z toho  

19 kmenových učeben,   

10 odborných 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 

 

Tělocvična:  1 

Knihovna:  1 (učitelská i žákovská) 

Školní hřiště:  1 

Školní zahrada: 1 

Školní družina:  5 oddělení  
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Výpočetní technika:  
 

Škola má k dispozici celkem 155 počítačů, z toho je 57 PC (stolní)  + 1 server, 31 notebooků, 19 

netbooků, 1 laptop a 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 výpočetní technikou s připojením k internetu. Učebnu výpočetní 

techniky (25 +1 PC),  jazykovou učebnu (15 + 1 PC) a učebnu přírodovědných předmětů (5 PC). 

 

Škola využívá 19 dataprojektorů, které jsou umístěny ve třídách, a učebny F-Ch, Aj, Př, Z a VT jsou 

vybaveny projektory s interaktivní tabulí. 

 

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. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 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.   
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Pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018 tvořili: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, 

školní metodik prevence, speciální pedagog, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučovalo 13 pedagogů, 

na 2. stupni 12 pedagogů, 5 pedagogů školní družiny (tj. vychovatelek), celkem: 30 pedagogických 

pracovníků s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. K tomu nutno připočíst ještě 6 

asistentek pedagoga (z toho 5 na 1. stupni).  

 

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání získala škola pro školní rok 2017/18 

speciální pedagožku na poloviční úvazek. Tato pracovnice však nebyla kmenovým zaměstnancem 

školy, proto není započítána do předchozí statistiky.  

 

Nepedagogičtí pracovníci školy – na úseku školní jídelny: vedoucí školní jídelny, účetní-pokladní,  

8 kuchařek. Úklidové práce zajišťovaly 4 uklízečky. Dále na škole působili: ekonomka, školník, 

řidič, referentka.  

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 
 

Při zápisu do 1. ročníku, který se konal ve dnech 10. a 11.4.2018, bylo celkem zapsáno 67 žáků, z 

toho bylo 10 odkladů povinné školní docházky. Příchod žáků do školy po odkladu: 15. Celkem byl 

k 1.9.2018 předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku, 64 žáků.  

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

  

Školní poradenské pracoviště včele s výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou zajišťovalo ve 

spolupráci s PPP Ostrava-Poruba, SPC Ostrava-Zábřeh a třídními učiteli vzdělávací potřeby žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami – odbornou diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy 

výuky. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli začleněni do běžných tříd. Na základě 

doporučení PPP nebo SPC pak výchovná poradkyně, speciální pedagožka, třídní učitel a další 

pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální 

vzdělávací plány (25 podle vyhl.27/2016Sb a 3 podle vyhl.73/2005Sb). Na škole bylo 5 

integrovaných žáků (podle vyhl.73/2005Sb.), kteří navštěvovali dle doporučení jedenkrát týdně 

reedukační péči. Ve školním roce 2017/2018 bylo diagnostikováno 39 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (podle vyhl.27/2016Sb). Z toho 5 žáků s Podpůrným opatřením 1.stupně, 

25 žáků s PO 2.stupně, 12 žáků s PO 3.stupně a 2 žáci s PO 4.stupně. Celkem 44 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří žáci dle doporučení PPP nebo SPC navštěvovali 

předmět speciální pedagogické péče (21 žáků) nebo pedagogickou intervenci (8 žáků). Předmět 

speciální pedagogické péče byl realizován pro 7 skupin žáků ( po vyučování nebo někteří 

z disponibilních hodin). Pedagogická intervence probíhala ve 4 skupinách po vyučování. Na 

poskytování podpůrných opatření žákům se podílelo také 6 asistentů pedagoga. 

 

 

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 
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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 žákům a jejich zákonným zástupcům rady a informace v oblasti 

kariérového poradenství ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy. Aktivně podporovala 

proces profesní orientace, v 6.-9. ročnících, žáci vyplňovali dotazníky k volbě povolání, které se 

staly součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na práci  a orientaci v Atlasu 

školství, návštěvu IPS Úřadu práce, zajišťování přihlášek na střední školy. Na střední školy bylo 

přijato celkem 36 žáků z 9. ročníků, 2 žáci z 8. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku a 3 žáci z 5. ročníků. 

Celkem bylo přijato 42 žáků.  

 

Počty žáků, kteří ukončili školní docházku na naší škole k 30.6.2018: 
 

Celkem vyšlo z 9. ročníku 37 žáků 

Studijní obory s maturitou 30 žáků 

Učební tříleté obory 6 žáků 

Bez umístění  1 žák 

Z  5. ročníku   (na 8-leté gymnázium)  3 žáci 

Vychází ze 7.ročníku 0 žáků 

Ze 7. ročníku  (na 6-leté gymnázium)  1 žák 

Vychází z 8. ročníku 3 žáci 

Bez umístění z 8. ročníku 1 žák 

 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 
 

Ročník Počet žáků celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Neklasifikováno 

1. 56 53 1 0 

2. 49 40 1 0 

3. 39 28 0 0 

4. 67 41 2 0 

5. 42 19 0 0 

I.stupeň  253 181 4 0 

6. 56 21 0 0 

7. 26 12 1 0 

8. 39 12 1 0 

9. 37 13 0 0 

II.stupeň  158 58 2 0 

Škola 411 239 6 0 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2017-18 final 8 

Tyto 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. 2018).  

 

Žáci se sníženým stupněm z chování: 
 

Školní rok 2017/2018 

Stupeň chování Počet žáků 
%  

z celkového počtu 

2 4 1,0 

3 1 0,2 

 

 

Neomluvené hodiny (NH) na škole: 

 

 

 

 

 

 

 *… z toho 1 žák 571 NH (řešeno Policií ČR)  

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Dokumenty školy v oblasti prevence: 

Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie vypracované na roky 2014-

2019. 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) Krádeže 

b) Násilí, šikana a kyberšikana 

c) Xenofobie, rasismus 

d) Užívání návykových látek, alkohol, kouření 

e) 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 

Školní rok 2017/2018 

Počet žáků 

s NH celkem 

Počet NH 

celkem 

Průměrný počet 

NH na žáka školy 

5 613 *
 

1,491 
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Konkrétní aktivity podporující minimální prevenci: 

Městská policie (MP) Ostrava 

1. roč. – Malé děti, velké bezpečí 

2. roč. – Bezpečně ze školy domů, Poldík Webík 

3. roč. – Malý kriminalista 

4. roč. – Strážník můj pomocník 

5. roč. – Mimořádné krizové události  

6. roč. – Šikana 

7. roč. – Nedělej si problém 

8. roč. – Právní povědomí  

9. roč. – Zájmy chráněné trestním zákonem 

Renarkon 

4. roč. – Vztahy ve třídě I. 

5. roč. – Zdravý způsob života  

6. roč. – Vztahy ve třídě II. 

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 

4. roč. – Já a společnost  

5.roč. – Komunikace 

6.roč. – Závislosti a léčba, Já ve společnosti 

7.roč. – Konflikty a jejich řešení 

8.roč. -  Drogy II. 

9.roč. – Extrémismus, terorismus, rasismus, Vliv médií a reklamy 

Pavučina  

4.roč. – Kamarádi 

6.roč. – Moc slova 

7.roč. – Kdo jsem?, Alkohol a kouření 

8.roč. – Peníze, peníze, peníze 

9.roč. – Stáří – děs nebo výsada? 

 

Poradna pro primární prevenci Ostrava (Tomáš Velička)  

6.roč. – Netolismus 

7.roč. – Nebezpečí šikany 

8.roč. – Bezpečné sexuální chování v dospívání 

9.roč. – Drogy v dospívání 

 

Policie České republiky (PČR)  

2. roč. – Ajax – dopravní výchova 

4. roč. – Bezpečí v dopravě 

7 + 8. roč. – Policejní akademie  
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Centrum pro rodinu a sociální péči - Škola osobního života  

8. a 9. ročník 

Červený kříž – První pomoc pro život 

9. ročník 

 

Projektové vyučování 

- ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 1.-9. ročník.  

Výukové programy 

- Besedy pro 1.-9. Ročník v knihovně Hladnov 

- Plavecký výcvik 2+3 ročník 

- Výukové programy EVVO (OZO Ostrava, Rozchodník) 

- Dopravní výuka (3.ročník) 

 

Aktivity, které podporují příznivé klima v třídních kolektivech. 

- Ozdravný pobyt , hotel Bauer, Beskydy  7. ročník  

- Ozdravný pobyt , hotel Kamzík, Jeseníky  5. ročník  

- Divadlo loutek     1.-9. ročník 

- Společenský den, návštěva kina    1.-9. Ročník 

- Návštěva U6 v Dolní oblasti Vítkovice  4. – 9.ročník 

- Projekt Lidé lidem – problematika sociálních služeb, podpora empatie ke zdravotně 

postiženým spoluobčanům     6.až  9.ročník  

- Exkurze Landek     1.stupeň 

- Akce „Čistíme řeku Ostravici“ (sběr odpadu) 8.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 – Den bláznivých účesů, Den v bílé, Den země v 

zeleném 

- Návštěva kina žáků 2.stupně (oslava Dne dětí – Po strništi bos)  

- Sportovní den v hale Tatran (spojený s charitativní činností školy – sbírání PET-víček)  

- Návštěva a prohlídka Parlamentu ČR (9.ročníky – pozvání od poslankyně Válkové za 

Dětský čin roku) 

 

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

- Literární soutěž  Dětský čin roku, celostátní  1.-9.ročník,  

(postup do celostátního kola – umístění 1.místo - žák 9.ročníku a 1.místo žákyně 9.ročníku) 

- Literární soutěž  Vícejazyčnost je bohatství – 1.místo kolektiv 8.roč. 

- Soutěž AJ –The Christmas Alphabet   4.-.5.ročník 

- Soutěž AJ –TheEnglish Alphabet   6.- 9.ročník 

- Olympiáda ČJ – školní kolo, okresní kolo   2 žáci z  8.ročníku 

- Olympiáda D – školní kolo, městské kolo   3 žáci z  9.ročníku 

- Almanach žákovské poezie    9 básní vybráno 

- Soutěž – Šumná Ostrava    1. -9.roč 
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- 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 – vybíjená  4.-5.ročník (1.místo) 

- 100let ČSR – výtvarná soutěž   1.- 9.roč. (1.místo žákyně 9.roč) 

- Bobr – soutěž v Informatice    4. – 9.ročník 

- Recyklohraní – Ukliďme si svět   celá škola 

- Chemická olympiáda – městské kolo  8. – 9.ročník 

- Soutěž mladých zoologů – okresní kolo  2.stupeň 

- Velká cena ZOO 

- Biologická olympiáda – školní kolo   8.-9.ročník 

 

 

Výukové programy pro žáky:   

- Dopravní hřiště      4. ročník 

- Beseda v knihovně Hladnov    1.- 9. ročník 

- Plavecký výcvik      2. a 3.ročník 

- Výukové programy EVVO (OZO Ostrava, Rozchodník) 

- Lyžařský výcvik – Ski areál Bílá    7. Ročník 

- Lyžařský výcvik – Ski areál Vaňkův kopec  1.stupeň 

- Filmová projekce – Planeta Země 3000 (Vietnam, Brazílie) 7.ročník 

- Exkurze Hyundai Nošovice    9.ročník 

- Planetárium      6.ročník 

 

Účast v soutěžích, návštěva výukových programů ve 2. pololetí: 

- Amazing race      2.stupeň -výběr 

- The Best project      6. – 8.ročník 

- The Bohuminska'a voice    1. – 9.ročník  

- Puškinův památník (Ars poetica) – krajské kolo 8.ročník,  

(1.místo, postup do celostátního kola skupina 5 žáků) 

- Soutěž dětských recitátorů    1.stupeň 

- Házená – školní liga, celoroční soutěž  4.a 5. ročník 

- Mé setkání s knihou     1.stupeň 

- Dopravní soutěž – Mladý cyklista   2.stupeň 

- Školní desetiboj v tělesné zdatnosti   6. – 9.ročník 

- Hledej pramen vody     4. a 5.ročník 

- Beach korfbal, krajský turnaj    1. i 2.stupeň 

- Matematický klokan , školní kolo   1.stupeň 

- Pythagoriáda – matematická soutěž   2.stupeň 

- Matematická olympiáda – okresní kolo  2.stupeň 

- Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 6.-8.ročník   

- Chemická olympiáda, okresní kolo   9.ročník 

- Mladý vědec (školní přírodovědná soutěž)   1. a 2.stupeň 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
V průběhu školního roku 2017/2018 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci následujících akcí: 

 

Název vzdělávací akce 
Počet 

osob 
Název projektu 

(organizátor) 

Zákon o finanční kontrole a související legislativa 1 Agentura Paris 

Školská příspěvková organizace 1 Agentura Paris 

Školení GDPR - MMO 2 MMO 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách 1 NIDV 

Školský zákon ve znění úprav 2016,2017a 2018 

 
1 Comenius Agency s.r.o. 

Prvouka či vlastivěda není žádná věda 1 KVIC 

Regionální setkání asistentů pedagoga a šk.asistentů 2 KVIC 

Celostátní seminář vychovatelek ŠD a Šk.klubů 1 NIDV 

Specifické poruchy učení 
1 

Projekt - Rozvoj rovného 

přístupu 

Souhrnně od PLPP k IVP 
2 Projekt RRP 

Nadaný žák v současném školství 
1 Projekt RRP 

Agrese a agresivita u dětí a mládeže 
1 

Projekt RRP 

Sociální klima školní třídy 
2 

Projekt RRP 

Trestná činnost u dětí a mladistvých 
1 

Projekt RRP 

Komunikace s žákem 
2 

Projekt RRP 

Dítě s psychiatrickou diagnózou  
1 

Projekt RRP 

Poruchy chování u dětí I. 
1 

Projekt RRP 

Žák s rizikovým chováním: šikana 
1 

Projekt RRP 

Žák s rizikovým chováním: kyberšikana 
1 

Projekt RRP 

Rodičovské a pedagogické kompetence 
1 Projekt RRP 

Syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte 
1 Projekt RRP 

Žák z odlišného kult.prostředí s odlišnými život.podmínkami 
2 

Projekt RRP 

Metody práce se skupinou 
1 

Projekt RRP 

Aktivizační metody ve školní praxi 
2 

Projekt RRP 
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Název vzdělávací akce 
Počet 

osob 

Název projektu 

(organizátor) 

Multikulturní výchova a její nové formy aplikace 

ve výuce 
1 

Projekt RRP 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného PO 4 
Projekt RRP 

Školská legislativa ke spol. vzdělávání v ZŠ 1 
Projekt RRP 

ADHD – Metody práce se žáky 1 
Projekt RRP 

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

Projekt RRP 

Výchovné problémy 
1 

Projekt RRP 

Psychohygiena učitele 9 Projekt RRP 

Modely problémového chování a možnosti jejich řešení 

 
26 

Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH 2 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Práce s dětmi s poruchami chování 3 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Řešení rizikových projevů chování 2 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Od čísel k proměnným 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Jak na matem.gramotnost u dětí ml.šk.věku 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Učme němčinu hravě a netradičně 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Konverzační kurz AJ 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyuč. předměty 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Geogebra ve výuce geometrie na 2.stupni 2 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Matematika 3.-5.ročníku ZŠ Hejného metodou 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Rozvoj matem.gramotnosti 1 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 

Integrativní korekční program pro děti s ADHD 28 
Profesní rozvoj pedagogů 

(tzv. „šablony“) 
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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 v roce 2017/18 opět nabídla  

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“ (únor 2018) - děti si prožily jednu skutečnou vyučovací 

hodinu ve školní lavici. Vyzkoušely si plnění matematických, jazykových i jiných 

úkolů. Rodiče se seznámili se školou, mohli položit dotazy vedení školy i pedagogům. 

- Akce „Jarní dílničky“ (březen 2018) - pro předškoláky v doprovodu rodičů i pro 

současné žáky naší školy – výroba dekorativních předmětů s velikonočními motivy 

- Zápis do 1. ročníku (duben 2018 – podrobnosti viz kapitola 4) 

- Akce „Pozvánka do vyučování“ (květen 2018) – dopolední akce pro předškoláky z MŠ 

Bohumínská a z MŠ Zámostní. 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 (červen 2018). 

- 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,  

- materiální a finanční podpora školní družiny, apod. 
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Z výčtu finančních příspěvků z pokladny SRPŠ za uplynulý školní rok 2017/2018 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)    

- 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“, 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:  

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.   

Ve školním roce 2017 /18 navštěvovalo družinu 130 dětí, a to v pěti odděleních. Oddělení jsou 

složená z dětí různého věku (1.- 4. 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 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. 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 ŠVP jsme se v loňském školním 
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roce  nejvíce inspirovali kapitolou Člověk a jeho svět. Celoroční zaměření na svět kolem nás 

skutečně vytvářelo prostředí pro vnímání, pozorování a porozumění všemu kolem - zajímavá byla 

například návštěva hasičského muzea nebo beseda se skauty. Úsilí všech dětí vyvrcholilo v červnu 

společným vyhodnocením a předáním odměn nejlepším žákům.  

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. 

Nově jsme pak navázali spolupráci s Domovem pro seniory Kamenec, pro jehož obyvatele jsme 

uspořádali pěvecko-recitační pásmo a prohlédli společenské i venkovní prostory tohoto domova. 

Oblíbenými akcemi v roce 2017/18  byly návštěvy kluziště v zimním období, dopravního hřiště a 

plavba na raftech ve spolupráci s Loděnicí pod hradem, kterou jsme slavnostně  začali i ukončili 

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. Nově se 

mohli zdokonalit i v kuchařském umění díky práci v kroužku vaření. 

 

 

Volnočasové aktivity – zájmové kroužky:  
 

Ve školním roce 2017/18 byly realizovány tyto zájmové kroužky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozdravné pobyty: 

Škola zorganizovala dva turnusy Ozdravných pobytů (OZP) pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci 7.ročníku 

v prvním pololetí, žáci 5.ročníku ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.  

 
 

Název kroužku Cílová skupina 

Aerobik 4. – 8. ročník 

Anglický jazyk s rodilým mluvčím 1.- 5. ročník 

Atletická přípravka 1.- 2. ročník 

Basketbal 1.- 3. ročník 

Bojové sporty a sebeobrana 1.- 6. ročník 

Děti na startu (pohybová všestrannost) 1.- 4. ročník 

Florbal 1. – 3.ročník 

Házená 4. a 5. ročník 

Korfbal  (U11) 4. a 5. ročník 

Korfbal  (U9) 1. – 3. ročník 

Veselá věda (badatelský kroužek) 1. stupeň 
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I.turnus: 

Termín:   9.12 – 22. 12. 2017 

Místo konání:   Hotel Bauer, Bílá, Staré Hamry 

Účastníci pobytu:  žáci 7. ročníku (celkem 25 žáků) 

Průběh pobytu:   

Ozdravný pobyt žáků 7. ročníku se konal na Bílé, Starých Hamrech v Beskydech. Celkem 25 žáků 

bylo ubytováno v hotelu Bauer, dependance Hořec. V průběhu OZP se na zajištění pobytu, 

vzdělávání a volnočasových aktivit účastnili 4 pedagogové a 1 vychovatelka školní družiny, 

přičemž po celou dobu pobytu byl zajištěn zdravotník i noční dohled. 

 

Ve dnech 9. 12. – 15. 12. 2017 v rámci OZP žáci absolvovali lyžařský kurz přímo v místě pobytu. 

Děti měly k dispozici kvalifikované instruktory lyžování a snowboardingu ze SUNSKI ski&board 

school, kteří s nimi pracovali ve 3 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 s Nordic walking holemi do okolí 

sjezdovek  

 

Kromě lyžařských aktivit byl zajištěn turisticko - sportovní výlet na Bumbálku – Masarykovu chatu. 

V druhém týdnu dopoledne probíhala výuka v rozsahu 4 hodin dle předem zpracovaného rozvrhu 

hodin.  

 

Odpolední čas byl věnován vycházkám do okolí, např. k Obůrce, k pramenu Smradlavky, na blízké 

venkovní hřiště apod. Večerní aktivity byly převážně oddechové. Děti si užily návštěvu bazénu 

s vířivkou, deskové hry, soutěže, diskotéku, výtvarné aktivity, filmovou projekci, či vyhodnocení 

denních soutěží.  

 

Ubytování odpovídalo požadavkům ozdravného pobytu, pokoje měly samostatné WC a sprchový 

kout. Žáci měli po celou dobu pobytu k dispozici lyžárnu a 2 společenské místnosti. Úklid pokojů a 

společných prostor probíhal každodenně dle stanoveného harmonogramu. Komunikace s úklidovým 

personálem byla bezproblémová. Ručníky a ložní prádlo bylo možné vyměnit dle potřeby.  

 

Stravování bylo realizováno v hlavní budově hotelu Bauer 5x denně dle předem konzultovaného a 

schváleného jídelníčku. Žáci měli po celý den zajištěn pitný režim. Bylo pamatováno na dostatek 

čerstvého ovoce a zeleniny. Snídaně byly zajištěny formou švédských stolů. Personál hotelu od 

vedení, přes recepci, kuchyň, obsluhu wellness, až po úklid byl profesionální, vycházel ve všem 

vstříc.  

 

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. Fotogalerie z lyžařského kurzu, 

výletu, venkovních, odpoledních aktivit i výuky lze najít na školním webu. 

 

Ozdravný pobyt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.  

 

 

 

  

 

II.turnus ozdravného pobytu: 

Termín:   7. – 20. 4. 2018 

Místo konání:   Hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem 

Účastníci pobytu:  žáci 5. ročníku (celkem 40 žáků) 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2017-18 final 18 

Průběh pobytu:   

Ozdravný pobyt žáků 5. ročníku se konal v Jeseníkách v Karlově pod Pradědem. Celkem 40 žáků 

bylo ubytováno v hotelu Kamzík. V průběhu OZP se na zajištění pobytu, vzdělávání a 

volnočasových aktivit podíleli 4 pedagogové a 2 studentky Ostravské univerzity (OU), přičemž po 

celou dobu pobytu byl zajištěn zdravotník i noční dohled. 

Vedoucí OZP měly na starosti organizaci výuky a zájmovou činnost žáků, organizačně zajišťovaly 

exkurze a výlety dětí. V prvním týdnu si žáci vyšlápli na rozhlednu v Nové Vsi, podnikli vycházku 

na sjezdovku v Kopřivné a navštívili hrad Sovinec a Pradědovu galerii v Jiříkově. Viděli živé 

daňky, mluvící dřevěné sochy, muzeum betlémů a jiné zajímavosti. Druhý týden začal turistickým 

výletem do Karlovy Studánky, při kterém si žáci ověřili své sportovní schopnosti, všichni tento 

výšlap zvládli. Uskutečnila se také naplánovaná exkurze jediné továrny na výrobu ručního papíru ve 

Velkých Losinách spojená s workshopem. Žáci vyráběli vlastní papír, tiskli voskem a kreslili tuší, 

poté navštívili také zámeckou zahradu. 

 

Zdravotníka na ozdravném pobytu vykonávala po celou dobu studentka OU. Dětem vydávala dle 

rozpisu léky a zajišťovala ošetření méně vážných poranění. Vážnější události se nevyskytly. O 

všech ošetřeních a spotřebovaných lécích byl veden písemný záznam, který je uložen v lékárničce.  

Výuka žáků probíhala dle rozvrhu hodin -  4 vyučovací hodiny denně.  Výuka vlastivědy a 

přírodovědy se konala i v okolním terénu. Při těchto vycházkách se žáci dovídali informace o 

historii obce a nejbližšího okolí. Naučili se také poznávat jarní kvetoucí byliny. Ostatní předměty se 

žáci učili podle předem připraveného plánu, který jednotliví vyučující zpracovali již před odjezdem.  

    

Odpolední činnost byla věnována vycházkám, sportovním utkáním na hřišti, k dispozici jsme měli 

pětkrát tělocvičnu a čtyřikrát bazén s vířivkou. Využili jsme také lanové centrum, které se 

nacházelo přímo pod hotelem. Za nepříznivého počasí se děti zabývaly ručními pracemi.  Žáci 

rovněž trávili volné chvíle malováním na textilní vaky, které si odvezli domů jako připomínku 

ozdravného pobytu. Večerní aktivity byly vyplněny soutěžemi, filmovými projekcemi, soutěží 

talentů a závěrečným karnevalem v maskách. Studentky OU měly pro děti připraveny zajímavé 

soutěžní kvízy, za které byly průběžně odměňovány zakoupenými sladkostmi. Na závěr konání 

ozdravného pobytu byla vyhodnocena 14 denní soutěž týmů, byly předány odměny za sportovní 

aktivity a úklid pokojů. 

 

Ubytování odpovídalo požadavkům ozdravného pobytu, pokoje měly samostatné WC a sprchové 

kouty.  Úklid jednotlivých pokojů probíhal každodenně dle stanoveného harmonogramu. Ručníky a 

ložní prádlo bylo možné vyměnit dle potřeby.  

 

Stravování bylo realizováno v hotelové restauraci, jejíž jedna část byla vyhrazena pro naše žáky. 

Stravování probíhalo 5 krát denně podle předem schváleného jídelníčku. Bylo pamatováno na 

dostatek čerstvého ovoce, zeleniny a po celý den byl zajištěn pitný režim. Snídaně byly, k velké 

radosti žáků, zajištěny formou švédských stolů. Nikdo z žáků ani dospělých nevyžadoval zvláštní 

dietu, takže úprava jídelníčku nebyla nutná. Celkově lze konstatovat, že poskytované služby, ale i 

ochota a přístup personálu, byly na vynikající úrovni. 

 

Ozdravný pobyt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.  
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Činnost školního parlamentu 

 

Školní parlament, který má na naší škole dlouholetou tradici, je orgánem žáků, který jim umožňuje 

diskutovat s vedením školy i pedagogickým sborem v atmosféře vzájemné důvěry, uznání a 

spolupráce, spolupodílet se na řešení problémů školy, uspokojovat potřeby a zájmy žáků, garantuje 

realizaci nalezených řešení. 

 

Je složen ze zástupců 5. – 9. tříd, na něž se mohou všichni žáci obracet. 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 parlamentu třídní učitele a žáky na třídnických hodinách. Řešili podmínky a 

požadavky žáků na život ve škole, zároveň byli prostředníkem mezi žáky a vedením školy. 

Pomáhali všem vyučujícím při organizacích akcí pro žáky a rodiče. Za činnost školního parlamentu 

zodpovídá jedna z interních učitelek. 

  

Velkou část práce věnuje žákovský parament charitativním činnostem. V 1. pololetí školního roku 

2017 / 2018 se rozhodl pro podporu fondu PESOS, prodejem drobných předmětů přispěl částkou 

3 750,- Kč na psí, kočičí útulky a stanice pro handicapovaná zvířata. V 2. pololetí se naše škola 

prostřednictvím školního parlamentu již potřetí zúčastnila celonárodní charitativní akce Český den 

proti rakovině. Výnos sbírky předčil naše očekávání. Prodejem 300 kytiček měsíčku lékařského 

jsme přispěli částkou 7. 474,- Kč.   

Parlament stále pokračuje ve sběru víček pro dvě handicapované děti. Za celou školu a s vydatnou 

pomocí školní družiny nasbírali téměř 450 kg plastových víček, za což nám přišlo poděkování od 

rodičů obou dětí. 

I v tomto školním roce zorganizoval tematické dny, které jsou u dětí velmi oblíbeny a zlepšují tak 

atmosféru ve škole – Den v bílé a Den bláznivých účesů, v 2. pololetí podpořili Den Země zeleným 

oblečením.  

Zástupce parlamentu jste mohli potkat na Slezskoostravském hradě při Svátku dýní a strašidel. 

Školní družině pomohli s Mikulášskou nadílkou a Dětským karnevalem. V předvánočním čase se 

zapojili do  příprav na 10. Vánoční čtení. Zorganizovali anketu o nejoblíbenější pohádku a na 22. 

prosince vybrali pro 6. – 9. tříd na vánoční dopoledne premiérový film Přání k mání.  

Poprvé se zúčastnili Krajské konference školních parlamentů, kde úspěšně prezentovali práci 

parlamentu v naší škole, sbírali inspiraci z jiných akcí a navázali kontakty.  

Zároveň dostali pozvání od poslankyně Válkové k návštěvě parlamentu ČR, jako reakci na vítězství 

žáka 9.ročníku, který je členem školního parlamentu v projektu (soutěži) „Dětský čin roku“, kdy 

získal 1. místo se svým literárním příspěvkem právě o akcích našeho školního parlamentu. 

V 2. pololetí aktivně pomáhali pedagogům 1. stupně při akcích pro předškoláky Škola nanečisto, 

Jarní dílničky, zápis předškoláků a také při informativní schůzce rodičů předškoláků.  

Nadále organizují tradiční a oblíbenou Valentýnskou poštu.  

Byli nápomocni na Dětském dni, kde zároveň prezentovali svoji práci a úspěchy.  

Ve spolupráci se školní jídelnou již počtvrté zorganizovali anketu o nejoblíbenější jídlo. Oběd na 

přání pak byl připraven v pátek 1. 6. 2018.  

Pro 2. stupeň byl ke Dni dětí vybrán film Po strništi bos, který příjemně překvapil. Děti ho 

hodnotily velmi kladně. 

Poprvé zkusili vyhlásit fotosoutěž, tentokrát pro žáky 2. stupně. Téma „Bez knihy ani ránu“ 

doplňovalo výuku literatury a podporovalo čtenářství. O nejlepší fotografii rozhodli jak zástupci 

školního parlamentu, tak i ostatní žáci 2. stupně.  
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18. 6. 2018 pak došlo ke slíbené exkurzi do Parlamentu České republiky na pozvání paní 

poslankyně prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. Školní parlament reprezentovali žáci 8. a 9. tříd. 

O akcích školního parlamentu jsou žáci, pedagogové i veřejnost informování ve všech číslech 

školního časopisu Kameňák, také na nástěnce školního parlamentu. Činnost je pravidelně 

dokumentována a prezentována na webových stránkách školy a ve fotogalerii. 

Za výjimečnou aktivitu, práci pro školu a pomoc na školních akcích byli na konci školního roku 

oceněni zástupci školního parlamentu pochvalou ředitele školy.  

 

 

Školní časopis 

Školní časopis Kameňák informuje v průběhu školního roku o dění na naší škole. V příspěvcích 

žáků se objevily úvahy, ankety, rozhovory, hodnocení různých akcí (školního parlamentu, 

sportovních soutěží, kroužků),básně,  příspěvky do literárních soutěží, články na různá témata. 

Zařazeny byly i příspěvky ze školní družiny a školní jídelny. Všechna čísla časopisu jsou 

doprovázena velkým množstvím fotografií. 

Ve školním roce 2017/2018 vyšla tři čísla – vánoční číslo, speciální vydání Kameňáku (ohlédnutí a 

hodnocení 1. pololetí) a poslední číslo vyšlo na konci školního roku jako rozloučení se současnými 

žáky 9.ročníku. Vždy jsou všechna čísla školního časopisu umísťována také 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, Basket Ostrava a BK  Hladnov. Dále 

s florbalovým oddílem FBC Ostrava a v uplynulém školním roce zejména pak s Českým 

korfbalovým svazem.  

Korfbalu se škola věnuje zejména v rámci hodin tělesné výchovy a dále v rámci korfbalového 

kroužku. Od října 2016 do května 2017 probíhala mezi základními školami městského obvodu 

Slezská Ostrava dlouhodobá soutěž – všechny věkové kategorie (U9, U11, U13, U16) odehrály 2 

turnaje na podzim i na jaře v tělocvičnách na ZŠ Pěší 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.  
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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 Pedagogicko-

psychologickou 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.). Již ve školním roce 2016/17 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 2017/2018 neproběhla na škole žádná kontrola ze strany České školní inspekce.  

http://www.proskoly.cz/
http://www.kvalitaskoly.cz/
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10. Základní údaje o hospodaření školy  
  

V kalendářním roce 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 Materiál DČ                71 981,37 Kč  

501160 Potraviny - DČ             157 029,00 Kč  

501300 Kancelářské potřeby a tiskopisy                24 470,75 Kč  

501310 Materiál pro úklid, hyg. potřeby                66 955,60 Kč  

501320 Výtvarný materiál, materiál do výuky                   6 297,38 Kč  

501330 Technický materiál  (tonery, barvy do tiskárny)                44 590,75 Kč  

501340 Materiál pro údržbu                15 294,80 Kč  

501360 Pohonné hmoty škola                  1 002,00 Kč  

501360 Pohonné hmoty jiné zdroje řidič                28 608,00 Kč  

501370 Potraviny           2 915 030,05 Kč  

501380 Materiál - dary                  2 146,00 Kč  

501390 materiál, DDHM do 499,99 Kč -               9 599,67 Kč  

501400 DDHM od 500 - 2 999,99 Kč (podrozvahová evidence)             138 738,20 Kč  

501420 Prádlo                               -   Kč  

501430 Knihy, tisk, časopisy, předplatné                   9 791,00 Kč  

501440 Učební pomůcky z prostředků zřizovatele                               -   Kč  

501450 Materiál - grant                49 496,00 Kč  

501460 Ostatní materiál                26 490,00 Kč  

501470 OOPP hrazené z rozpočtu zřizovatele                               -   Kč  

501480 Léky, doplnění lékárničky                  4 543,00 Kč  

501700 UP, učebnice - ONIV             176 064,00 Kč  

501701 ochranné pracovní pomůcky - ONIV                  3 691,00 Kč  

502100 Spotřeba energií - DČ             196 959,98 Kč  

502310 Spotřeba elektrické energie             283 838,83 Kč  

502320 Spotřeba vody včetně stočného             168 518,85 Kč  

502330 Spotřeba tepla           1 139 944,91 Kč  

502340 Spotřeba plynu                54 835,20 Kč  

511100 Opravy a udržování - DČ                               -   Kč  

511300 Opravy a udržování - nemovitý majetek             345 115,69 Kč  

511310 Opravy a udržování - movitý majetek                92 370,50 Kč  

512300 Cestovné místní                  3 282,00 Kč  

512400 Cestovné grant, projekt                               -   Kč  

512700 cestovné - ONIV                  6 081,00 Kč  

518100 Ostatní služby - DČ                               -   Kč  

518300 Služby telekomunikací (telefony)                21 790,44 Kč  

518320 Internet                               -   Kč  

518330 Služby pošt + spotřeba cenin                  7 077,00 Kč  

518350 Zpracování mezd včetně souvisejících prací             108 358,00 Kč  

518360 Zpracování účetnictví včetně souvisejících prací             144 000,00 Kč  

518370 Poradenská činnost                15 800,00 Kč  

518380 Školení provozních zaměstnanců                  3 350,00 Kč  

518390 Revize a kontroly                22 533,82 Kč  

518400 Deratizace, desinsekce                  2 478,00 Kč  

518410 Ochrana objektu                  4 424,00 Kč  

518420 Odvoz odpadu, rozbory odpadních vod                46 789,40 Kč  

518440 Praní prádla                11 689,00 Kč  

518450 Nákup DNM                14 844,00 Kč  
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518460 Příspěvek na stravování zaměstnanců                               -   Kč  

518470 Softwarové služby             175 981,25 Kč  

518480 Lyžařský výcvik (hrazeno rodiči)                               -   Kč  

518490 Plavání dětí             105 000,00 Kč  

518520 Služby - grant             740 260,00 Kč  

518530 Školy v přírodě (hrazeno rodiči)                98 480,00 Kč  

518550 Ostatní služby             184 215,52 Kč  

518570 Údržba zeleně, sekání trávy                               -   Kč  

518590 Kulturní a sportovní akce (hrazeno rodiči)                13 954,67 Kč  

518600 Poplatky za bankovní služby                23 252,87 Kč  

518700 školení zaměstnanců - ONIV                78 822,00 Kč  

518710 ostatní služby - ONIV                               -   Kč  

521100 Mzdové náklady - DČ                67 835,00 Kč  

521300 Mzdové náklady z rozpočtu zřizovatele             199 023,00 Kč  

521310 Mzdové prostředky - OON z rozpočtu zřizovatele (dohody)                               -   Kč  

521320 Mzdové prostředky - grant (SMO)                               -   Kč  

521330 Mzdové prostř. - projekt (MOb,EU,SR)             267 500,00 Kč  

521340 Náhrady za dočasnou prac. nesch. z rozpočtu zřizovatele                               -   Kč  

521700 Mzdové náklady hrazené ze SR        14 273 055,00 Kč  

521701 Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost ze SR                89 767,00 Kč  

521702 OON SR             160 000,00 Kč  

524100 Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ                23 064,00 Kč  

524300 Zákonné sociální pojištění                39 401,00 Kč  

524310 Zákonné zdravotní pojištění                14 185,00 Kč  

524320 Zákonné soc. a zdrav. poj. - grant(SMO)   

524330 Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekt EU                  3 006,00 Kč  

524700 Zákonné sociální pojištění - ONIV          3 595 500,00 Kč  

524701 Zákonné zdravotní pojištění - ONIV          1 294 366,00 Kč  

525100 Náklad za povinné úrazové poj. -DČ                     528,00 Kč  

525300 
Náklady za povinné úrazové pojištění - z rozpočtu 
zřizovatele                               -   Kč  

525700 Náklady za povinné úrazové pojištění - ONIV                58 490,00 Kč  

527100 Příděl do FKSP - DČ                  1 356,70 Kč  

527300 Příděl do FKSP - zřizovatel                  3 152,32 Kč  

527320 Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví                               -   Kč  

527330 Příděl do FKSP - projekt                     176,94 Kč  

527700 Příděl do FKSP - ONIV             287 256,44 Kč  

527710 Vstupní a prevent. lékařské prohlídky                  6 900,00 Kč  

528100 Jiné sociální náklady - DČ                               -   Kč  

528300 Jiné sociální náklady                               -   Kč  

528700 Jiné sociální náklady - ONIV                               -   Kč  

531300 Silniční daň                               -   Kč  

538300 Jiné daně poplatky                     100,00 Kč  

541300 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                               -   Kč  

542300 Ostatní pokuty a penále                               -   Kč  

547300 Manka a škody (inventura)                               -   Kč  

549100 Jiné ostatní náklady - DČ                               -   Kč  

549350 Odvody za zaměst. - ZPS                               -   Kč  

549370 Jiné ostatní náklady                   2 974,00 Kč  

549380 Technické zhodnocení majetku                               -   Kč  

551300 Odpisy movitých věcí             193 730,00 Kč  

551310 Odpisy budov, staveb          1 097 093,00 Kč  

558100 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ                               -   Kč  

558310 Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.                69 881,00 Kč  



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ZŠ Bohumínská, 2017-18 final 24 

558320 Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.                               -   Kč  

558330 Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary                               -   Kč  

558340 Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis. - granty                94 517,00 Kč  

558350 Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.  - granty                               -   Kč  

558700 Náklady z pořízení DDHM, DDNM - ONIV                               -   Kč  

563000 Kurzové ztráty                               -   Kč  

569310 Pojištění                                -   Kč  

569340 Ostatní finanční náklady                               -   Kč  

591100 Daň z příjmů DČ                               -   Kč  

591300 Daň z příjmů                               -   Kč  

           29 689 523,56 Kč  

 

 

 

VÝNOSY 
601100 Výnosy z prodeje vlast. výrobků DČ                               -   Kč  

602130 Výnosy za krouzky - DČ                               -   Kč  

602160 Výnosy z ostatních služeb - DČ                               -   Kč  

602330 Výnosy ostatní                22 860,00 Kč  

602340 Výnosy za lyžařský výcvik                93 258,00 Kč  

602380 Výnosy za školy v přírodě                58 458,00 Kč  

602390 Výnosy od rodičů na kult. a sport.akce                23 710,00 Kč  

603100 Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ             460 980,50 Kč  

603110 Pronájem bytu - DČ                               -   Kč  

609100 Výnosy za stravné - DČ             327 142,00 Kč  

609330 Výnosy za stravné žáků, dětí          2 669 571,50 Kč  

609340 Výnosy za stravné vlastních zaměstnanců             204 260,00 Kč  

609360 Výnosy za výběr úplaty             171 480,00 Kč  

642100 Ostatní pokuty a penále - DČ                               -   Kč  

643300 Výnosy z vyřazených pohledávek                               -   Kč  

648310 Použití rezervního fondu                12 865,00 Kč  

648320 Použití fondu reprodukce majetku                               -   Kč  

648330 Použití ostatních fondů                               -   Kč  

649300 Náhrada za manka a škody                               -   Kč  

649310 Náhrada za poškozené učebnice                10 478,00 Kč  

649320 Náhrada za poškozený majetek                               -   Kč  

649340 Jiné ostatní výnosy                58 374,74 Kč  

662300 Přijaté úroky od peněžního ústavu                  1 486,97 Kč  

663000 Kurzové zisky                               -   Kč  

669300 Přijaté úhrady od pojišťovny             324 912,00 Kč  

672500 Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.          3 698 056,32 Kč  

672501 Dotace ze SMO, MSK (granty)          1 490 307,93 Kč  

672502 Ostatní dotace (ČR)                               -   Kč  

672700 Dotace ze SR na přímé náklady na vzdělávání        20 106 585,00 Kč  

672701 Přijaté transfery ze státních fondů                               -   Kč  

672702 Zúčtování čas. rozlišení víceletých transferů                               -   Kč  

  Neschválený hospodářský výsledek 2017 -             45 262,40 Kč  

           29 689 523,56 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 2017/2018 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 2017/2018, který byl schválen 

v září 2017. Jedná se o přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší od Statutárního města Ostravy – přidělená částka: 384 000,- 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 2018. 

Projekt byl schválen v březnu 2018 a následně od měsíce dubna do konce října 2018 realizován. 

Zasáhl tedy svou realizací do dvou školních let. Celková částka určená pro provoz hřiště byla 

60 000,- Kč.  

 

Projekt je financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.  

 

 

 

 

 

3. Projekt „Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2018“ s dotací 40 000,- Kč byl 

schválen v březnu 2018. Projekt se skládá ze tří aktivit (školních akcí), které proběhly/proběhnou 

v roce 2018. Zasáhne tedy svou realizací do dvou školních let. Podrobnosti jsou uvedeny na 

následující straně.  

 

Projekt je financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy. 
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B.) Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány tyto akce (projekty) z finančních prostředků 

grantů a dotačních titulů (cizích zdrojů):  

 

1. Projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“, který probíhal v roce 2017 

(od počátku dubna do konce října 2017 bylo hřiště k dispozici veřejnosti). Zasáhl tedy svou 

realizací do dvou školních roků. 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 – 31.8.2018), z něhož ve 

školním roce 2017/18 proběhly následující aktivity:  

- oblasti DVPP: čtenářská, matematická a jazyková gramotnost, inkluze 

- metoda CLIL (forma cizojazyčné výuky)  

- v oblasti extrakurikulárních aktivit pro žáky: klub zábavné logiky a deskových her, 

čtenářský klub, doučování. 

- Vzájemná spolupráce pedagogů v naší ZŠ 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ 

- Setkávání odborníků s rodiči žáků 

 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

  

 

 

 

 

 

3. Projekt „Ozdravný pobyt“  pro žáky naší školy, který se uskutečnil ve školním roce 2017/18 ve 

dvou období (turnusech) - prosinec 2017 až duben 2018. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od Statutárního města Ostravy. Rada města svým 

usnesením č. 07201/RM1418/101 ze dne 5. 9. 2017 rozhodla o poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 384.000 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 2018“ s dotací 40 000,- Kč. Projekt 

se skládá ze tří aktivit (školních akcí), které proběhly/proběhnou v roce 2018. První akce již 

proběhla v měsíci květnu v prostorách školní tělocvičny – tzv. „Maraton v aerobiku pro žáky 

základních škol v Ostravě“. Druhá akce s názvem „Dětský den 2018“ byla určena zejména 

žákům 1.stupně ZŠ jako připomenutí Mezinárodního dne dětí. Třetí akce proběhne v prostorách 

Slezskoostravského hradu v listopadu 2018 s názvem „Svátek dýní a strašidel“.  
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Projekt byl financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.  

 

 

 

 

 

5.) 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 přispěl na tento projekt částkou 20 000 Kč. Projekt byl zaměřen na žáky 6. -9. ročníku 

se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí. 

Jednalo se o realizaci pětidenního výjezdního adaptačního pobytu pro skupinu 20 vybraných 

žáků 2.stupně do Moravskoslezských Beskyd a certifikovaných programů všeobecné primární 

prevence na území města Ostravy pro 150 žáků 2.stupně ZŠ. Adaptační pobyt proběhl v říjnu 

2017, programy primární prevence následovaly po zbytek školního roku do května 2018.  

 

   

 
Projekt byl financován z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a městského obvodu 

Slezská Ostrava.  

 
6.) Projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků Operačního programu Potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském 

kraji“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000016 Škola zde vystupuje jako partner 

v projektu příjemce dotace Moravskoslezského kraje.  

Projekt si kladl za cíl zajistit ve školním roce 2017/2018 stravování pro děti v hmotné nouzi 

navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Kromě 

primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, 

účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti.  

Celková dotace v tomto projektu na naší škole ve školním roce 2017/2018 byla 124 593 Kč.  

 

 
 

 

 
Projekt byl financován z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. 

 

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 1. 10. 2018       ……………………………………...... 

               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   ……………..   2018. 

 

 

 

Předseda:   Mario Lyčka     ……………………………….. 

 

 

 

Místopředseda : Lenka Čapčová   ……………………………….. 

 

 

 

Členové:   Ing. Justina Kamená    ………………………………. 

 

 

 

   Zdeněk Dobeš    ………………………………. 

    

 

 

   Mgr. Petera Ryšková   ………………………………. 

 

 

 

   Mgr. Lenka Waszutová  ………………………………. 

 


