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Úvod 

 

Naše základní škola je od roku 1977 nedílným prvkem městské části Podlesí. Za velkou přednost 

vnímají rodiče polohu školy v klidném prostředí vedle sousedícího lesoparku. Škola se výrazně neprofiluje 

určitým směrem, byť toto nelze v budoucnu vyloučit. Centrem naší pozornosti jsou žáci školy, jakožto 

komplexní osobnosti a od toho se odvíjí přístup školy k nim. Snahou školy je poskytnout žákům ideální 

podmínky při výchovně-vzdělávacím procesu, jímž jsou připravováni na svou životní a profesní dráhu. 

Důkazem budiž rostoucí počet dětí navštěvujících školu v posledních letech (2011/2012 … 295 žáků; 

2012/2013 … 328 žáků; 2013/2014 … 340 žáků; 2014/2015 … 362 žáků). 

 

I. Základní údaje o škole 

 

Škola 

Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Podlesí   

F. Hrubína 5/1537 

okres Karviná 

Sídlo školy dle ZL: F. Hrubína 5/1537 

736 01 Havířov-Podlesí 

Název zřizovatele: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov-Město, 736 01 

Kontakt na zřizovatele: podatelna@havirov-city.cz, 596 803 111 

Ředitel: Mgr. Ptáček Tomáš           

Statutární zástupce: Mgr. Daniela Kálová, zástupkyně ředitele školy 

Školská rada: Mgr. Markéta Šalomonová – zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Radana Viertigrochová – zástupce pedagogických pracovníků 

Šárka Lassáková – zástupce zákonných zástupců žáků 

Nadja Mikesz – zástupce zákonných zástupců žáků 

Ing. Pavol Jantoš – zástupce zřizovatele 

Lenka Sendžová – zástupce zřizovatele 

Zařazení do sítě škol: 1.1.1995 

IČ: 61988723 

IZO: 102156964 

Součástí školy: Školní družina – kapacita 120 dětí, 

Školní jídelna a kuchyně 

Kapacita školy: 400 žáků 

Adresa www stránek: www.zshrubina.cz 

E-mailová adresa: sekretariat@zshrubina.cz 

 

 

 

mailto:podatelna@havirov-city.cz
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Charakteristika školy 

 

Hlavní činností školy je, dle zřizovací listiny, poskytování výchovy a vzdělávání dětí od šesti do patnácti 

let. Škola poskytuje dvoustupňové vzdělávání ve čtyřech pavilónech. V tomto školním roce bylo žákům 

k dispozici 17 kmenových tříd, z toho 10 tříd na prvním stupni, kde byly v každém ročníku dvě třídy. 

Na stupni druhém byla v 7. ročníku jedna třída a v ročnících 6., 8. a 9. byly třídy dvě, dohromady tedy 

7 tříd. 

Škola má k dispozici dvě venkovní hřiště (antuka, asfalt), tělocvičnu a plavecký bazén pro výuku 

plavání (cca 8 x 17 m), učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy, učebnu výpočetní techniky 

(druhá v přípravě), dvě odborné učebny (Ch-F; Př-Z), dvě učebny cizích jazyků, školní kuchyňku, dílny 

a školní knihovnu. 

Ve výuce jsou využívány multimediální výukové programy, další literatura, slovníky, LEGO soupravy 

pro I.st., bezdrátové připojení školy na internet, interaktivní učebnice Fraus. 

Součástí školy je školní družina, jež měla ve školním roce 2014/2015 čtyři oddělení s kapacitou 120 dětí. 

Zajišťuje péči pro děti I. stupně v době před a po vyučování. Činnost školní družiny je řízena dle platné 

legislativy vlastním řádem a také vzdělávacím programem, jež navazuje na školní vzdělávací program. 

Ke škole patří také školní jídelna, která zajišťuje stravování pro cca 500 žáků a zaměstnanců naší školy, 

a také pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců sousedícího gymnázia a z řad veřejnosti. 

Ve školním roce 2014/2015 pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků, z toho 3 asistentky 

pedagoga a ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky. Na škole působí výchovná poradkyně a metodička 

prevence. 

Kvalifikovanost pedagogického sboru byla stoprocentní.  

Ve školním roce 2014/2015 ve škole pracovalo 16 správních zaměstnanců, z toho: 1 ekonomka, 1 sekretářka, 

1 školník, 1 údržbář, 2 strojníci, 4 uklízečky a 6 zaměstnanců školní jídelny. 

 

II. Zaměření školy 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program  pro základní 

vzdělávání „Škola úspěšného života“, 

 č.j. 31504/2004-22 

1.-9.  

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Vedení školy 

 

Statutární orgán – ředitel školy 

Statutární zástupkyně ředitele školy a současně zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání 
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IV. Údaje o zápisu dětí k povinné školní docházce 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 proběhl ve dnech 2. a 3. února 2015. 

 

 

 

zapisovaní zapsaní s žádostí o odklad neuzavřený zápis 5-letých 

celkem Z toho 

dívky 

celkem Z toho 

dívky 

celkem Z toho 

dívky 

celkem Z toho 

dívky 

Poprvé u 

zápisu 
53 32 45 27 10 6 0 0 

Přicházející 

po odkladu 
7 1 7 1 0 0 0 0 

celkem 60 33 52 28 10 6 0 0 

 

 

 

Školní funkce 

Výchovná poradkyně 

Metodička prevence 

Správce počítačové sítě 

Koordinátor BOZP 

Požární preventista 

Zdravotník  

Garant environmentální výchovy 

Garant dopravní výchovy 

Vedení žákovského parlamentu 

Vedení žákovské knihovny 

Vedení skladu učebnic pro I. stupeň 

Vedení skladu učebnic pro II. stupeň 

 

 

Správní zaměstnanci  

Ekonomka školy 

Sekretářka školy 

Strojník 

Plavčice 

Uklízečky 

Školník 

Údržbář 

Instruktorky plavání 

Pedagogičtí zaměstnanci 

Pedagogičtí zaměstnanci I. a II.st.  ZŠ 

Asistentky pedagoga 

Vedoucí školní družiny 

Vychovatelky 

Zaměstnanci školní jídelny 

Vedoucí školní jídelny 

Vedoucí kuchařka 

Kuchařka 

Pomocný/é kuchař/ky  



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY – šk. rok 2014/2015 

Základní škola Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná 

 
 
 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A  o činnosti školy za školní rok 2014/2015  Stránka 6 
 

V. Údaje o klasifikaci žáků 

 

V.1. Klasifikace chování 
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1. stupeň 210 210 0 0 0 3 0 0 0 1 

2. stupeň 152 150 2 0 9 21 0 12 10 2 

ZŠ 

celkem 

362 362 2 0 9 24 0 12 10 3 
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1 .stupeň 209 209 0 0 1 40 0 6 1 2 

2. stupeň 153 151 1 1 7 10 0 16 22 8 

ZŠ 

celkem 

362 360 1 1 8 50 0 22 23 10 

 

V.2. Přehled absence žáků 

 

Omluvená absence ve školním roce 2014/2015 

 

Základní 

škola 

1. pololetí 2. pololetí Celkem za školu 

oml. hod. Ø na žáka oml. hod. Ø na žáka oml. hod. Ø na žáka 

1. stupeň 6650 31,8 8417 40,2 15067 72,09 

2. stupeň 8518 55,67 9841 64,3 18258 119,3 

ZŠ celkem 15168 41,9 18258 50,4 33325 92,05 
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Neomluvená absence ve školním roce 2014/2015 

 

Základní 

škola 

1. pololetí 2. pololetí Celkem za školu 

neoml. hod. Ø na žáka neoml. hod. Ø na žáka neoml. hod. Ø na žáka 

1. stupeň 8 0,03 13 0,06 21 0,1 

2. stupeň 2 0,01 47 0,3 49 0,32 

ZŠ celkem 10 0,02 60 0,16 70 0,19 

 

V.3. Přehled prospěchu žáků 

 

 

ZŠ 

s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceno 

pololetí pololetí pololetí pololetí 

I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. stupeň 169 163 40 46 0 0 0 0 

2. stupeň 48 45 99 106 4 7 2 0 

ZŠ 

celkem 

217 208 139 152 4 7 2 0 

 

Opravné zkoušky 

 

Počet žáků Ročník Předmět 

1 7. Čj 

3 8. Aj; M 

3 9. Aj 

 

Žáci opakující ročník 

 

Počet žáků Ročník Předmět 

1 VIII. Aj 
 

V.4. Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 
 

a)  na víceletá gymnázia přijato:      3 žáci 
 

 Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 

gymnázia zříz. krajem 3 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odborné 

učiliště 

celkem 

6 6 2 8 10 1 33 

 

c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

11 1 

 

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

43 2 

 

VI. Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Na škole působí metodička prevence a výchovná poradkyně. Setkávání těchto zaměstnankyň dle 

aktuální potřeby školy. 

Obě pak spolupracují s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova, PPP a SPC. 

 

VI.1. Zpráva výchovné poradkyně 

 

Výchovná poradkyně se během školního roku 2014/2015 zabývala řešením výchovných obtíží žáků 

ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli, popř. vedením školy, přičemž záviselo na míře závažnosti 

výchovného provinění žáka. 

Současně pečovala o adaptaci žáků 1. tříd, o žáky se specifickými poruchami učení, nebo 

zdravotním omezením a poskytovala kariérní poradenství žákům 8. a 9. ročníků.  K 26. 6. 2015 škola 

evidovala 36 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V rámci této činnosti docházelo k setkávání výchovné poradkyně s pracovníky spolupracujících 

PPP, SPC a OSPODu. 

V oblasti výchovných problémů proběhlo 6 výchovných komisí, jež řešily nevhodné chování žáků, 

neomluvenou absenci aj.  

V rámci kariérního poradenství byly ve spolupráci s třídními učitelkami organizovány akce, jež měly 

žákům pomoci při výběru střední školy a jejich profesní orientaci. Současně byla nápomocna 

při vyplňování a zasílání přihlášek ke studiu na stření škole. 

U žáků se specifickými poruchami učení a chování, popř. zdravotním omezením, metodicky vedla 

učitele při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a dohlížela na realizaci reedukační péče 3 skupin žáků 

v rozsahu 1 hodiny týdně. 
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Závěrem lze říci, že úkoly na daný školní rok byly splněny. 

 

VI.2. Zpráva metodičky prevence 

 

Minimální preventivní program 

Školní metodička prevence zpracovala Minimální preventivní program pro podmínky školy 

a ve spolupráci s vyučujícími koordinovala a řídila jeho realizaci ve škole. V rámci výchovně-vzdělávacího 

programu školy byl hlavní důraz kladen na zařazení ve výuce RV, OV, prvouky a chemie. Osvědčila se úzká 

spolupráce vyučujících. V rámci programu byl kladen důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci 

a zdravý životní styl. 

Škola se zapojila do PEER programu tzv. “Vrstevnické svépomoci“, do aktivity občanského sdružení 

ZIP, který realizoval prožitkové programy ve škole. Dále se realizovaly besedy s Městskou policií a PČR,  

spolupráce s PPP v Havířově, dopravní výchova BESIP. Ve škole je zřízena schránka důvěry, k dispozici byla 

nástěnka primární prevence pro žáky i učitele (možnost využití časopisu PREVENCE, PSYCHOLOGIE             

a dalších odborných materiálů).  

Během celého školního roku vytvářela škola žákům takové podmínky, aby zvyšovala jejich 

odolnost vůči sociálně-patologickým jevům, podporovala jejich zdraví a nabízela hodnotné volnočasové 

aktivity. 

 

Problematika násilí a šikany 

K problémům šikanování vydalo MŠMT metodický pokyn č. j. 24246ú/2008-6 k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Vyučující postupují v případě řešení šikany podle tohoto 

postupu a podle metodiky školy. (Program proti šikanování – Krizový plán a postupy řešení šikanování), 

zpracované v souladu s uvedeným pokynem (veřejně přístupný na webových stránkách školy). 

 

Kázeň a kázeňské problémy 

Tomuto bodu byla věnována zvýšená pozornost. Negativní projevy žáků se řešily po dohodě 

s vyučujícími okamžitě, u vážnějších projevů negativního chování vždy následovalo jednání s rodiči. 

Při řešení kázeňských přestupků byly plně využity možnosti udělení výchovných opatření, v žádném 

případě nebyla využita možnost dohody rodičů, žáka a školy na výchovném plánu. U závažných 

kázeňských problémů bylo řešení realizováno ve spolupráci s referátem sociálních věcí. Jednalo se 

zejména o záškoláctví a agresívní chování. Výchovná poradkyně a ředitel školy spolupracovali 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a oddělením sociálně- právní ochrany dětí (OSPOD), popř. PČR. 

 Nejčastější řešené výchovné obtíže na škole: 

 porušování vnitřního řádu školy 

 nekázeň žáků a nevhodné chování (vyrušování ve výuce, škodolibé chování, odmlouvání) 

 špatná pracovní morálka (neplnění školních povinností, zapomínání učebních pomůcek) 

 vandalismus 

 agresivní chování žáků  

 náznaky kyberšikany ve formě urážek na Facebooku (domluva a doporučení pro rodiče; informace 

přes el. ŽK) 

 neomluvená absence 
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Ve školním roce 2014/2015 se pedagogičtí zaměstnanci školy účastnili především vzdělávacích akcí 

dle potřeb v rámci MS, PK, popř. dle vlastního zájmu a potřeb školy.  Při výběru DVPP bylo využito 

nabídek Krajského vzdělávacího a informačního centra Nový Jičín (KVIC), Národního institutu dalšího 

vzdělávání (NIDV) Ostrava a dalších institucí akreditovaných MŠMT pro pořádání DVPP . 

 

 

Celkem se akcí DVPP zúčastnilo  11   pedagogických pracovníků školy (někteří z těchto opakovaně). 

 

 

Název akce 

Počet 

zúčastněných 

pedagogů 

Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 3 

Motivace a aktivizace žáků v ČJ 1 

V krajině slov a hlásek 1 

Obtížné manažerské rozhovory 1 

Sekty 1 

Jak sestavit plán reedukační péče I. 1 

Jak sestavit plán reedukační péče II. 1 

Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy 2 

Dolní Vítkovice Ostrava 1 

10. výročí NIDV 1 

Představení nových programů a aktivit pro školy 1 

Motivační hry pro podporu a rozvoj čtení 2 

Pohybové hry s hudbou 2 

Zvládání agresivního chování u žáků s PAS 2 

Dyskalkulie 1 

Kurz jazyka anglického propedagogické pracovníky 1 

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán 2 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

VIII.1. Přehled kroužků na škole 

 

Počet sport. 

kroužků 

Počet žáků ve 

sportovních 

kroužcích 

Počet mimosport. 

kroužků 

Počty žáků 

v mimospor. 

kroužcích 

Počty kroužků 

celkem 

Počty žáků 

celkem 

3 53 4 103 7 157 

 

 Ve školním roce 2013/2014 byly pro žáky školy k dispozici následující kroužky: 

Florbal, Sportovní hry, Basketbal, Výtvarný, Anglický jazyk, Matematika, Hrátky s češtinou 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY – šk. rok 2014/2015 

Základní škola Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná 

 
 
 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A  o činnosti školy za školní rok 2014/2015  Stránka 11 
 

VIII.2. Úspěchy žáků školy a prezentace na veřejnosti 

 

Poř. 

č. 

Název akce Počet 

žáků 

Umístění 

1. Plavání – městské 

postupové kolo 

 1. místo kat. III. hoši 

1. místo kat. IV hoši 

2. . místo kat. III. dívky 

2. Plavání - okresní kolo  

19 

1. místo st. žáci 

2. místo ml. žáci 

3. místo ml. žákyně 

3. Havířovský pětiboj 

všestrannosti 

 

9 

        9.     místo  

4. Florbal – městské kolo III. 

kat. 

  

5. Florbal – městské kolo IV. 

kat. 

11 1. místo  

6. Plavání – krajské kolo 7 2. místo 

7. Vánoční basketbalový 

turnaj 

 5. místo 

8. Florbal – okresní kolo   

9. Pohybové skladby – 

městské kolo 

1.A         2.     místo 

10. Vybíjená – městské kolo   

11. Orientační běh – městské 

kolo 

  

12. Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů 

        11.    místo 

13. Dopravní soutěž – městské 

kolo 

  

14. Basketbalová olympiáda 12        8.     místo  

15. O pohár primátora -

střelecká soutěž 

  

16. Discgolf  2.     místo 

17. Atletické závody           2. místo 

18. Softtenis   

19. Sběr kaštanů  škola 

20. Sběr papíru  škola 

21. Přírodovědný klokan 

 

29 1. Kusý 

2. Bednář 

3. Slonina 

22. ZOO Ostrava 20  

23. Olympiáda z PŘ – školní 

kolo 

29  

24. Olympiáda z D – školní kolo   

25. Hledáme mladého chemika 3  
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26. Olympiáda z ČJ – okresní 

kolo 

2  

27. Recitační soutěž – školní 

kolo 

  

28. Olympiáda z CH – školní 

kolo 

2  

29. Olympiáda z CH – okresní 

kolo 

1  

30. Recitační soutěž – městské 

kolo 

2  

31. Recitační kolo – okresní 

kolo 

1  

32. Matematický klokan   

33. Pythagoriáda   

34. BESIP – výtvarná soutěž 3 1. místo Valdmanová 

2. místo Řezáčová 

3. místo Mlčúchová 

35. Recitační soutěž – krajské 

kolo 

  

36. Permoníček – dějepisná 

soutěž 

  

 

 

VIII.3. Akce konané ve školním roce 2014/2014 v rámci EVVO 

 

Environmentální výchova na škole je v plněna v souladu se Školním vzdělávacím plánem. 

Na I. stupni je součástí prvouky a přírodovědy, na II. stupni se práce v této oblasti odehrává v rámci 

přírodovědných předmětů, pořádáním exkurzí a účastí na různých projektech. 

 

Akce Oblast Datum 

Projekt Tereza Les ve škole 7. třída 2014-2015 

Adopce zvířete levhart Spolupráce školy se ZOO Ostrava  

Studium EVVO Další vzdělávání  

Sběr kaštanů a žaludů  září- říjen 2014 

Sběr papíru  leden – červen  

Běh naděje Evropský týden bez aut 19.9.2014 

Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava 13.11.2014 

Exkurze Meandry řeky Lučiny 9.9.2014 

Den Země EKO projekt 11.11.2014 

Exkurze Veterinární stanice 24.4.2014 
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Ve školním roce 2014/2015 byly do vyučování zahrnuty tyto povinně volitelné předměty: 

6. ročník sportovní hry 

7. ročník seminář ze společenskovědních předmětů 

8. ročník seminář ze zeměpisu 

9. ročník seminář z chemie 

 

VIII.4. Dopravní výchova 

 

V toto školním roce byla dopravní výchova zařazena do hodin prvouky a přírodovědy, rovněž 

probíhaly samostatné hodiny dopravní výchovy pro žáky čtvrtých ročníků. Třídy 4.A a 4.B se rovněž 

zúčastnily výuky přímo na dopravním hřišti na ul. Místní. Dále potom děti vyplňovaly testy s dopravní 

tématikou a snažily se získat průkaz cyklisty, což se povedlo 11 dětem ze 4. A a 13 dětem ze 4.B. 

 V hodinách výtvarné výchovy vznikaly obrázky s dopravní tématikou – děti se snažily vystihnout 

správné a špatné počínání dětí v dopravním provozu. Pěkné práce potom byly vystaveny na nástěnkách. 

Žáci se rovněž úspěšně zúčastnili dopravní soutěže pořádané společností BESIP – “Auta, která nám 

pomáhají“, kde uspěly Vendula Valdmanová a Klára Řezáčová, obě 1. místem, a Sabina Mlčúchová 

3. místem.  

V květnu jsme se zúčastnili dopravní soutěže pořádané ZŠ Gen. Svobody.  

V rámci olympiády dětí proběhla na školním hřišti jízda zručnosti na koloběžkách určená pro děti 

prvního stupně. Při této akci si děti ověřily své schopnosti při ovládání tohoto dopravního prostředku. 

Proběhly i užitečné besedy se zástupci Městské policie Havířov, kde si žáci opětovně vyslechli 

zásady správného chování v dopravním provozu, zásady bezpečnosti a prevenci úrazů. 

Při výuce přírodovědy byly dětem zopakovány zásady první pomoci včetně instruktážního videa 

o masáži srdce. 

Děti se rovněž zúčastnily besedy o bezpečném bruslení, které bylo doprovázeno i praktickou 

ukázkou. 

Všichni žáci školy byli taktéž průběžně a opakovaně poučování o bezpečnosti a chování 

v dopravním provozu v souvislosti s akcemi konanými mimo školu. 

 

VIII.5. Multikulturní výchova 

 

Základním cílem multikulturní výchovy a její podstatou je učit žáky porozumění lidem, jež se 

nějakým způsobem odlišují, např. sociálním postavením, barvou pleti, rasou, národností, jazykem, 

kulturou, náboženským přesvědčením či speciálními potřebami. Současně vede žáky k vytváření prostoru 

pro vstřícné a tolerantní soužití s nimi. 

Multikulturní výchova vychází z RVP a prolíná se všemi předměty jako jedno z průřezových témat. 

V rámci jednotlivých předmětů probíhaly besedy, exkurze, výlety diskuze či hledání informací na internetu. 

 

VIII.6. Žákovský parlament ve školním roce 2013/2014 

 

Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy. 
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Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků 

ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím a vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují 

se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy                 

a učitelům, kteří na ně reagují. Probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení. 

 Parlament má 22 členů, každá třída 4. až 9. ročníku si zvolila dva zástupce (dívka a hoch). Žáci se 

scházeli na pravidelných schůzkách, zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Činnost koordinují Mgr. 

Iveta Konečná a školní metodička prevence Mgr. Markéta Šalomonová. 

 V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů 

z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými 

připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi 

jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání 

koordinátorky vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech. 

 Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole. 

 Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělávání, využití volného 

času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. 

 

VIII.7. Činnost školní družiny ve školní družiny 2014/2015 

 

Školní družina:   

Provoz školní družiny probíhal ve čtyřech odděleních s ohledem na zájem rodičů o umístění dítěte 

do ŠD a současném využití maximální kapacity ŠD (120 dětí). Všechna oddělení jsou zajištěna 

kvalifikovanými vychovatelkami. V rámci provozu měli žáci možnost dále pokračovat v zájmové činnosti 

organizované ŠD (výtvarná, jazyková a sportovní činnost). Materiální zabezpečení je zajištěno 

z prostředků získaných platbou rodičů. Do práce školní družiny byla zařazena pravidelná činnost 

v keramické učebně.  

V rámci provozu ŠD organizovaly vychovatelky samostatné akce (např. vánoční a velikonoční výstavu 

prací, Dětský den, sportovní odpoledne, účast na výtvarných soutěžích pořádaných městem Havířov). 

 

Zájmová činnost byla realizována v kroužcích: 

 

Vychovatelka Kroužek 

Suchánková, Dedinská, (Millerová), Zuzaníková Keramická dílnička 

Dedinská (Millerová) Florbal 

Suchánková Počítačové hrátky 

Zuzaníková Sportovní hry 

Suchánková Sportovní gymnastika – pohybové hry 

Suchánková, Dedinská (Millerová), Zuzaníková Rekreační plavání 

Zuzaníková Angličtina pro prvňáčky 

Dedinská (Millerová), Honzková Šikovné ručičky 
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Akce školní družiny 

 

Akce Termín 

Veselé nebe s dráčky září 

Barvy podzimu – barevný týden říjen 

Předvánoční dílničky listopad 

Mikuláš v družince prosinec 

Soutěž „O nejkrásnější ozdobu“ prosinec 

Vánoce v družince prosinec 

Družinková bobovačka leden 

Velikonoční dílničky únor 

Velikonoční výstavka březen 

Den Země duben 

Delfínci se radují květen 

Divadélko „Smíšek“ květen 

Malujeme chodníky červen 

Družinka má talent červen 

 

VIII.8. Účast v rozvojových programech a ostatních projektech 

 

Národní program rozvoje sportu 

Program má za úkol posilovat v povinné a zájmové složce výuky pohybovou aktivitu dětí. 

Toho bylo dosaženo zejména: 

 výukou TV ve všech ročnících 1 hod. týdně bazén 

 výuka TV za vhodného počasí v přírodě, areál lesoparku 

 účastí na sportovních soutěžích (plavání, florbal,přespolní běh, střelba, Discgolf) 

 výukou sportovních her v zájmovém kroužku 

 umožněním pohybové relaxace žáků přestávkách formou hry stolního tenisu, stolního fotbalu 

a organizací hlavních přestávek mimo budovu školy v době příznivého počasí 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Program ochrany člověka za mimořádných událostí byl pověřenými vyučujícími rozpracován pro všechny 

ročníky školy a podle tohoto rozpracování zařazen konkrétními vyučujícími do tematických plánů 

v jednotlivých předmětech a do celkového ŠVP. 

U příležitosti MDD pořádala Městská policie Havířov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, 

Policií ČR a Rychlou záchrannou službou „Den otevřených dveří“ – účastnili se ho žáci I. st. 
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Projekt „Zdravé zuby“ 

MŠMT doporučilo projekt Zdravé zuby-komplexní výukový program péče o zubní zdraví-k realizaci 

ve všech vzdělávacích programech I. stupně základního vzdělávání.  Cílem programu je zlepšit zubní zdraví 

u dětí, vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech, zvyšovat 

informovanost pedagogických pracovníků v oblasti zubní prevence. Škola se účastní projektu ve všech 

ročnících I. st. 

 

Výchova k volbě povolání 

Oblast Výchova k volbě povolání je povinnou součástí ŠVP. Jednotlivé výstupy jsou zařazeny do předmětu 

Pracovní činnosti. 

 

Projekt EU – Peníze školám 

 V současné době probíhá udržitelnost projektu. 

 

Projekt MmH – Pohybová výchova 

 Škola se zapojila do sportovního projektu města Havířova Pohybová výchova, který byl určen 

pro žáky 1. tříd ZŠ. V hodinách TV docházela trenérka gymnastiky, která děti učila základům gymnastiky. 

 

Projekt MmH – Míčové hry 

 Škola se zúčastnila taktéž projektu Míčové hry, v němž si žáci 4. a 5. tříd pod vedením zkušených 

trenérů osvojovali základní dovednosti různých míčových her. Pro realizaci tohoto projektu město Havířov 

zajistilo výuku na nové sportovní hale při ZŠ Žákovská. 

 

Lyžařský kurz 

Ve dnech 9.3. – 13.3. 2014 pořádala škola lyžařský kurz v hotelu Duo na Horní Bečvě. Zúčastnilo 

se ho 24 žáků. Výuka byla zajištěna Mgr. Čestmírem Slívou (vedoucím kurzu) a panem Janem Schwarzem, 

držitelem průkazu “Instruktor lyžování“. Noční dozor zajišťoval Mgr. Martin Gelnar. 

Kurz proběhl bez kázeňských problémů a žáci jeho průběh hodnotili velice kladně. 

 

 

IX. Údaje o výsledcích kontrol 

 

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli ve školním 

roce 2014/2015 několik kontrolních zjištění. 

 

Termín:  průběžně 

 

Předmět inspekční činnosti: 

 Plnění povinnosti při provozování koupaliště nebo sauny stanovených v § 6a, 6b, 6c, 6f a 100 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími 

předpisy. 
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Kontrola se zaměřila na: 

1) Protokoly laboratorních analýz vzorků vody k ochlazování vystavené akreditovanou laboratoří. 

2) Provozní deník. 

 

Závěry: 

Bez závad. 

 

Organizační odbor-úsek primátora, oddělení kontroly Magistrátu města Havířova provedl ve školním 

roce 2014/2015 Veřejnoprávní kontrolu. 

 

Termín: 10. – 11. 3. 2015 

 

Zaměření kontroly: Hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky 

na kalendářní rok 2014. 

Předmět kontroly: 

1) Správnost a věrohodnost účetnictví. 

2) Použití poskytnutých finančních prostředků. 

3) Evidence a hospodaření s majetkem. 

4) Účinnost vnitřního kontrolního systému. 

5) Zadávání veřejných zakázek. 

 

Nedostatky zjištěné kontrolou: 

1) Správnost a věrohodnost účetnictví (bez závad) 

2) Použití poskytnutých finančních prostředků (bez závad) 

3) Evidence a hospodaření s majetkem (bez závad) 

4) Účinnost vnitřního kontrolního systému (doporučení podrobnější revize stávajících vnitřních aktů 

školy, aktualizovat je a uvést do souladu) 

5) Zadávání veřejných zakázek (bez závad) 
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2014 91 574 

Celkové příjmy 21 465 997 

     - hlavní činnost 21 193 814 

     - výběr od žáků 205 434 

     - hospodářská činnost 272 183 

Celkové výdaje 21 606 549 

1. investiční výdaje 140 552 

2.   neinvestiční výdaje celkem 21 465 997 

      - náklady na platy pracovníků celkem 10 902 184 

      - výdaje na učebnice, učební pomůcky 359 941 

      - cestovné, školení 28 530 

Ostatní provozní náklady 10 175 342 

 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

V této oblasti nevyvíjela škola žádnou aktivitu. 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celožiovotního učení 

 

V této oblasti nevyvíjela škola žádnou aktivitu. 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Finanční dary účelové 
  Nadační fond Veolia 20 000,00 Kč Školní učebna v přírodě 

X TRADER 10 995,00 Kč Na nákup laminovačky 

Lucky 10 000,00 Kč Provoz a rozvoj školy 

Nadace rozvoje obč.společnosti 50 000,00 Kč Za účelem zlepšení výuky renovací prostor tříd ZŠ 

 
90 995,00 Kč 

 Finanční dary bez účelů 
  PROMOS trading 4 000,00 Kč 

 Kajpuš 2 000,00 Kč 
 BEA 1 000,00 Kč 
 Andra 3 500,00 Kč 
 Ing.Ivo Jochman 800,00 Kč 
 Naturprodukt 3 000,00 Kč 
 Smartfoto 630,00 Kč 
 Vyncke, s.r.o. F.-Místek 5 000,00 Kč 
 Mgr.Ptáček 2 500,00 Kč 
 Smartfoto 3 255,00 Kč 
 

 
25 685,00 Kč 
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Věcné dary 
  Vinamet 900,00 Kč 

 PODA a.s. 20 000,00 Kč 
 HTS a.s. 2 828,00 Kč 
 Andra 923,00 Kč 
 

 
24 651,00 Kč 

 Nefinanční dar 
  Vítkovice a.s. 2670,8 

 

   PROJEKTY 
  NADACE ČEZ  30 000,00 Kč Stejná šance pro vzdělání-pomoc žákům s PAS,SPU a zdr.znevýhodněním 

Veolia  25 000,00 Kč Školní bazén - naše zdraví v bezpečí  

MŠMT 630 358,00 Kč OPVK-vzdělávání jinak  -  p r o j e k t 

 
685 358,00 Kč 

  

S ohledem na termíny jednotlivých donátorů v rámci projektů nejsou některé projekty ještě 

uzavřené. 

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola nemá odborovou organizaci. 

 

Závěr 

 

Škola během posledních let pracuje na zvýšení prestiže školy v povědomí obyvatel Havířova, 

zvláště pak městské části Podlesí.  

Vedení školy postupně vytváří podmínky žákům, jež jim umožní získat výborný základ pro jejich 

další studium a profesní uplatnění. 

Zázemí pro pedagogy je postupnými krůčky zlepšováno tak, aby výchovně-vzdělávací proces 

nepostrádal aspekty moderního přístupu k edukačnímu procesu. 

O celkově pozitivní atmosféru se starají také správní zaměstnanci. 

Výsledky práce školy se odráží v zájmu rodičů o umístění svých ratolestí na naší škole, o čemž 

vypovídá naplněnost školy na úrovni 90,5%. 
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Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou a školskou radou. 

 

 

 

 

 

  

   Podpis předsedy školské rady: 

 

 

Pedagogická rad seznámena dne 24. 9. 2015 

 

 

 

 

 

Datum: 24.09. 2015                          

   

 

Zpracoval:   Mgr. Tomáš Ptáček 

 

 


