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Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., § 7, odst. 1, kterou
se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zpráva byla projednána v souladu s § 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou
a schválena školskou radou.
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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Základní škola Orlová-Lutyně Ke studánce
1050 okres Karviná, příspěvková organizace
Ke Studánce 1050, 735 14 Orlová-Lutyně
příspěvková organizace
48004219
600135888
ředitel:
Mgr. Milan Fus
zástupce ředitele: Mgr. Ivana Janíková
tel.: 596511789, 558847913, 731074472
fax: 596511789
e-mail: kestudance@kestud.cz
www: kestud.cz

Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
Identifikátor školy
Vedení školy
Kontakt

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Město Orlová
Osvobození 796, 725 14 Orlová-Lutyně
tel.: 596 581 111
fax: 596 581 123
e-mail: urad@muor.cz

1.3 Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

Součást školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina

kapacita 660 žáků
kapacita 90 žáků
kapacita 600 žáků

Počet tříd/
oddělení
10
7
3

Počet dětí/ žáků
215
163
83
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Počet dětí/žáků
na třídu
21,5
23,3
27.6
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1.4 Materiálně-technické podmínky školy
Pavilon prvního stupně (1. až 5. třída) obsahuje: 10 kmenových tříd vybavených počítačem
s internetem a dataprojektorem, učebnu cizích jazyků vybavenou AVT, učebnu hudební
výchovy, tři kabinety, jednu sborovnu, tři skladové místnosti a učitelskou knihovnu.
Pavilon druhého stupně (6. až 9. třída) obsahuje: 7 kmenových tříd rovněž vybavených
počítači s internetem a dataprojektory, odborné učebny zeměpisu, cizích jazyků, českého
jazyka a dějepisu. Dále učebnu keramiky, učebnu chemie, fyziky, přírodopisu, dvě učebny
výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, hernu na trávení volného času a
bufet. Také se zde nacházejí kabinety zeměpisu, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy,
matematiky, českého jazyka, fyziky, kabinet výchovného poradce a sborovna druhého stupně.
Pavilon školní družiny a vedení obsahuje: Tento pavilon je pavilonem vstupním, obsahuje
tedy v přízemním podlaží žákovské šatny a vrátnici. Ve zbytku pavilonu se nachází kanceláře
vedení školy, dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy, dvě oddělení školní družiny a
herna školní družiny. Pavilon tělesné a pracovní výchovy obsahuje: 2 tělocvičny se zázemím,
kabinet a sklad TV, prádelnu, dřevodílnu, kovodílnu, sklad nářadí a kabinet pracovního
vyučování.
Pavilon školní kuchyně a jídelny obsahuje: Kromě školní kuchyně a
jídelny, také dílnu školníka. Ve šk. r. 2015/2016 došlo k opravě vnitřních nádvoří školy
(vyasfaltování) a také k opravě světel v obou tělocvičnách školy.

1.5 Údaje o školské radě
Školská rada byla zřízena 1. 1. 2006. V listopadu 2014 proběhly volby nových členů Školské
rady. Předsedou Školské rady je p. Jaroslav Jurček, její členové jsou: Mgr. Kamil Paloncy,
Mgr. Daniel Cigánek, Martina Mlýnková, Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Martin Ošelda.
Školská rada se v letošním školním roce sešla v říjnu a v červnu. Projednávala nejen
záležitosti vyplývající ze zákona, ale vyjadřovala se i k ostatním aktivitám a plánovaným
akcím (Výzva č. 56, výzva č. 57, Hodina pohybu navíc, plánované opravy během prázdnin,
atd.)

1.6 Údaje o Nadačním fondu
Nadační fond při Základní škole Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni byl založen 9. 11. 1998
rozhodnutím o transformaci Nadace na Nadační fond za účelem modernizace výchovně
vzdělávacího procesu, realizace programů v rámci životního prostředí, kultury, sportu
a motivace zájmů žáků o soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech.
Cílem Nadačního fondu je podílet se na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu,
umožňovat kulturní rozvoj žáků nad rámec vyučovacích hodin, motivovat zájem žáků o účast
na soutěžích a olympiádách v jednotlivých předmětech, poskytovat materiální pomoc sociálně
slabším žákům, přispívat ke zlepšení životního prostředí. Správní radu NF tvoří: Mgr. Ivana
Janíková – předseda, členové – Šárka Šteffková, Bc. Petra Slavíková, revizor – Miroslava
Sečková.
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Základní škola Orlová – Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace je
úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Školu navštěvovalo 374 žáků.
Výuka probíhala podle RVP Základní škola 79-01-C/01 a ŠVP Tvořivá studánka (č. j.
21970/96-22) 1) s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (8. - 9. ročník)
2) s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (6. - 7. ročník)

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

Ředitel školy: Mgr. Milan Fus

51
24
3
10
13 + 1RD

Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Janíková

Třídnictví:
1. A - Mgr. Anatoli Březná
1. B - Mgr. Soňa Ochmanová
2. A - Mgr. Světluše Foltýnová
2. B - Mgr. Šárka Malcharová
2. C - Šárka Šteffková
3. A - Mgr. Martin Ošelda
3. B - Mgr. Lea Dudová
4. A - Mgr. Alena Szczepanská
5. A - Mgr. Vlasta Kramná

Netřídní učitelé:

5. B - Mgr.Jarmila Folvarčná
6. A - Filip Janík
6. B – Mgr. Martina Šostoková
7. A - Mgr. Radka Václavíková
7. B – Mgr. Michal Starostka
8. A - Mgr. Robert Kaleta
8. B - Mgr. Hana Dumbrovská
9. A - Mgr. Martina Jaglařová

Mgr. Eliška Ulmanová
Mgr. Veronika Otisková
Mgr. Monika Kozubková
Mgr. Jela Široká
Dagmar Murová

ŠD 1 : Liběna Greplová – vedoucí vychovatelka
ŠD 2 : Renáta Křehlíková – vychovatelka
ŠD 3 : Martina Šostoková - vychovatelka
Celkem pedagogických pracovníků: 27
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THP:
Jitka Pavelková
Bc. Petra Slavíková -

tajemnice školy
ekonomka školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Křehlíková Dagmar
Jurčeková Dagmar
Sedláčková Vlaďka
Kotrlová Lenka
Kubienová Jitka
Bocková Šárka
Durčáková Monika
Gojná Kristina
Kleiberová Zdeňka
Konvičková Alena
Malerzová Renata
Szeligová Renata
Kolková Radka
Sečková Lucie

-

ÚKLID:
vedoucí ŠJ
Kaduch Petr - školník
kuchařka
Bubová Marie
kuchařka
Fábryová Pavla
prac. provozu
Vejvalková Božena
dtto
Galgaňáková Eva
dtto
Hudečková Jarmila
dtto
Spáčilová Pavlína
dtto
Wróblová Eva
dtto
dtto
1+7
dtto
dtto
dtto
rodičovská dovolená do 9. 7. 2016

1 + 13
Celkem nepedagogických pracovníků: 24
Celkem zaměstnanců
: 51
Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na 1. stupni 90%, na 2. stupni 85,7%
a ve školní družině 100%.

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
Kuchařka
Pracovnice provozu
Školník
Uklízečka
Vedoucí školní jídelny ZŠ
Účetní
Sekretářka

Úvazek
3,0
7,8
1,0
5,6
1,0
1,0
1,0
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Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SŠ
SOU
SŠ
SŠ
SŠ
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd
37

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6 ti let (nástup školní rok 2015/2016
po odkladu)
3
10

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia

4
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
Celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
5

3

2

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
1
0
0

2

7

0

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
0
7
0

19

Celkem

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
2
2
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
27
2

6

8
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
IV. A
V. A
V. B
Celkem

Počet
žáků
18
20
18
18
17
27
26
23
23
25
215

Prospělo
0
0
5
6
4
5
9
11
9
9
58

Prospělo
s vyznamenáním
17
20
13
12
13
22
17
12
14
16
156

Neprospělo Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1(zahraničí)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
Celkem

Počet
žáků
27
25
19
21
22
22
27
163

Prospělo
16
10
11
11
16
12
19
95

Prospělo s
vyznamenáním
10
13
8
10
6
10
8
65

Neprospělo Nehodnoceno
1
2
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0

Celkový přehled

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
žáků
215
163
378

Prospělo
58
95
153

Prospělo s
vyznamenáním
156
65
221
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Neprospělo Nehodnoceno
0
3
3

1
0
1
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Přehled o chování
1. stupeň
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
IV. A
V. A
V. B
Celkem

Počet
žáků
18
20
18
18
17
27
26
23
23
25
215

Pochvaly
TU
0
9
3
4
14
0
4
5
6
9
54

Pochvaly
ŘŠ
26
6
16
23
8
3
16
23
6
18
145

NTU
0
0
0
1
0
0
2
3
0
0
6

Důtka
TU
0
0
1
0
0
0
1
1
0
2
5

Důtky
ŘŠ
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

2.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
Celkem

Počet
žáků
27
25
19
21
22
22
27
163

Pochvala
TU
5
9
6
5
8
8
0
41

Pochvala
ŘŠ
8
5
8
0
7
8
27
63

Pochvala
TU
54
41
95

Pochvala
ŘŠ
145
63
208

NTU
0
3
1
4
5
4
0
17

Důtka
TU
3
5
2
3
5
2
0
20

Důtka
ŘŠ
5
7
0
0
2
1
0
15

2.
stupeň
1
0
0
2
0
0
0
3

3.
stupeň
0
1
0
1
0
0
0
2

Celkový přehled:
Počet
žáků
1. stupeň 215
2. stupeň 163
Celkem 378

NTU
6
17
23

8

Důtka
TU
5
20
25

Důtka
ŘŠ
2
15
17

2. stupeň 3. stupeň
0
3
3

0
2
2
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Počet
omluvených
hodin
15943

Počet
omluvených
hodin na žáka
74,2

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

2. stupeň

17777

111,1

736

4,6

Celkem

33720

89,92

1,96

0,12

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
S vývojovými poruchami chování

Ročník
0
0
2,5,6,8
7
0
2,3,4,5,6,7,8
2,5

Počet žáků
0
0
6
1
0
35
2

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Výuka na obou stupních probíhá podle školního rozvrhu hodin vytvořeného v souladu se
Školským zákonem, čímž jsou splněny podmínky z hlediska psychohygieny.
Rozvíjeli jsme Školní vzdělávací program v souladu s moderními trendy ve školství
a implementovali nové prvky, týkající se především přírodovědných předmětů. Změnou
zaměření školy vytváříme prostor přírodovědným předmětům v rámci povinně volitelných
předmětů formou nabídky seminářů. Na individualitu žáka byl kladen důraz i při výběru
volnočasových aktivit.
Podpora práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla realizována prostřednictvím
reedukací, především na 1. stupni, individuálním přístupem v hodinách dle IVP a
konzultacemi, vypsanými všemi vyučujícími pro potřeby žáků i jejich rodičů.
Práva a povinnosti žáků a rodičů, pravidla chování žáků, způsoby hodnocení, možnosti
kázeňských postihů a další pravidla organizace školy jsou jasně dány školním řádem, se
kterým byli žáci, všichni zaměstnanci školy i rodiče seznámeni na počátku školního roku a
který je volně k dispozici v každé třídě, ve sborovně, u ředitele školy a na www stránkách
školy.
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O přestávkách a před odpoledním vyučováním využívají žáci k relaxaci prostory herny dle
daného rozpisu. Tím se snažíme zároveň vytěsňovat sociálně patologické jevy, jakými jsou
záškoláctví, rasismus či užívání návykových látek.
Pomocí kvalitního individuálního vztahu mezi žáky a třídními učiteli, výchovnými poradci
a spolupráci s PPP v Orlové a SPC v Karviné tyto jevy včas odhalujeme a minimalizujeme.
K tomu nám pomáhá rovněž organizování mimoškolních aktivit žáků prostřednictvím
zájmových kroužků. Ve školním roce 2015/2016 probíhaly tyto kroužky: 4 sportovní, 2
keramické, 1 matematický, kroužek kreativity, chemický, 3 přírodovědné, 2 anglického
jazyka, 1 německého jazyka. Ve spolupráci s DDM Orlová byl otevřen šachový kroužek,
Snake Orlová vedla 2 kroužky zaměřené na košíkovou a v rámci projektu „Hodina pohybu
navíc“ sportovaly každý týden 3 skupiny dětí navštěvujících školní družinu.
Vzhledem k negativnímu ovzduší v regionu se snažíme pravidelně organizovat ozdravné
pobyty sportovně-turistického zaměření a lyžařské kurzy. Žáci se pravidelně zúčastňují
soutěží organizovaných ZOO Ostrava, akcí Záchranné stanice v Bartošovicích a exkurzí
v rámci výuky odborných předmětů.
Ve školním roce 2015/2016 proběhly čtyři pětidenní ozdravné pobyty pro 8 tříd a jeden
lyžařský kurz. Všechny akce se uskutečnily v Beskydech.

5.5 Průběh a výsledky vzdělávání, motivace žáků
Školní rok 2015/2016 proběhl až na drobné výjimky úspěšně. Žáci se spolupodíleli na mnoha
mimoškolních akcích, čímž utužovali interpersonální vztahy jak ve třídách, tak na celé škole.
Významnou roli v tom sehrála Žákovská rada pod vedením paní učitelky Dagmar Murové.
Připravovala zajímavé akce jak pro spolužáky, tak i pro družební mateřskou školu Radost. To
vše se projevilo i celkově v lepších výsledcích školy. Důležitým motivačním prvkem
k profesnímu rozvoji jsou i exkurze a besedy s touto tématikou.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy

pracovník

Studium ke splnění
kvalifikačních předpokladů

instituce
název akce
(VŠ/zařízení
pro další
vzdělávání)

Financování

NJ – ICT
UP Olomouc učitelství 2. st. Samofinancování

1
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Účast na DVPP :
Jméno
ST, VA
ŠTE
KO
KR
JAG
MU
DŮM, JAG
BŘ
KO
JA
SZCZ
KA
SZCZ
KO, UL
JAG, MU
ŠO,JAG
KO
KA

Název akce
Hodina pohybu navíc
Jak sestavit plán reedukace
Žena a válka
Dílna čtení a rozvoj čt. gram.
Řešení šikany z hlediska práv. předpisů
Prevence rizikového sex. chování
Sexuální výchova na ZŠ
Adventní a vánoční dekorace
Exk.do moderní literatury…
Kvalifikační studium pro řed.škol a šk.
zař.
Velikonoční dekor. tvoření
Zeměpis v nové perspektivě…
Hudební výchova jinak
Úpravy ŠVP v systému Inspis ŠVP po
změně RVP ZV
Prevence a řešení škol. šikanování
Pokusy – F
Čeština s humorem
Dig.techn.-blended learning

Poznámka
PPP
NIDV
KVIC

KVIC
KVIC
NIDV
KVIC
esf
NIDV
KVIC
KVIC
NIDV

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Naše základní škola se pravidelně zúčastňuje akcí, které pořádají okolní školy či zřizovatel,
a to jak sportovních, vědomostních nebo volnočasových. Také my se do organizování těchto
akcí aktivně zapojujeme.
Ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce s MŠ Radost formou společných akcí za
účelem prezentace naší školy. Stejně jako v minulých letech Žákovská rada pod vedením
učitelů připravila pro děti z MŠ Radost několik akcí. Dětem se opět nejvíce líbily akce „
Počítač – nástroj k vzdělávání“, „Sportovní odpoledne“, „ Den Země“, „ Den aktovek“ pro
předškoláky, „ Dopoledne s pohádkou“. V rámci celostátní akce „72 hodin“, pomohli naši
starší žáci spolu s dětmi z MŠ uklidit okolí školky.
Nadstavbou byl i Den otevřených dveří, který byl hlavně určen našim potenciálním
prvňáčkům a jejich rodičům a blízkým. Spolupráce s MŠ Radost a s ostatními organizacemi
přispívá k dobrému jménu naší školy u široké veřejnosti.
Nadále pokračujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou, DDM, pobočkou Muzea Těšínska,
Policií ČR při organizování osvětových akcí pro žáky, agenturou VITA.
Rovněž finančně podporujeme indického spolužáka, podporujeme psí útulek v Orlové
nákupem krmiva, dlouhodobě spolupracujeme s SDH Orlová.
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Zajišťujeme mléčné výrobky a ovoce pro žáky formou akcí SZIF Školní mléko a Ovoce do
škol. I v tomto roce jsme pokračovali v programu Recyklohraní, prostřednictvím kterého
učíme žáky, jak nakládat s odpady.
V galerii školy proběhly dvě výstavy prací regionálních umělců, které byly zahájeny
vernisážemi s účastí našich žáků, jejich rodičů, zástupců města a široké veřejnosti. Naši žáci
se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží ve městě i v okrese, odkud nám přivážejí cenná
umístění.
Také v oblasti sportu dosáhli naši chlapci a dívky skvělých úspěchů v městských a okresních
kolech ve florbalu, atletice, plavání atd., čímž také přispěli ke zviditelnění školy.

7.1 Zpráva MS za 1. - 3. ročník ve školním roce 2015/2016

Práce MS probíhala podle plánu práce. MS pro 1. - 3 tř. mělo celkem 3 schůzky. Dle plánu na
celý školní rok jsme se zaměřili na:
• sebevzdělávání učitelů
• přípravu na výtvarné, literární a sportovní soutěže a ostatní soutěže
• návštěva kulturních akcí - divadla
• příprava na zápis do 1. tř.
• návštěva muzea a knihovny
• výměna učebnic z matematiky pro příští školní rok
1. V rámci dalšího sebevzdělávání pedagogů navštívili vyučující tyto akce:
• Jak sestavit plán reedukace
2. Výtvarné soutěže
• Ve výtvarné soutěži ZUŠ na téma “Svět dětské duše” na téma Vodní svět se
umístila 2. C na 3. místě - kolektivní práce.
2. místo - Markéta Huračová 3. B
- V městské kole ve šplhu - na 1. místě Markéta Huračová 3. B
Černeková 1. A
1. místo Zita
a zvláštní umístění Karolíně Dudové - 2. A
3. Literární soutěže:
- V recitační soutěži proběhlo školní, městské i okresní kolo
Školní kolo:
1. místo Kristýna Obadalová 2. B
2. místo Martina Kožušníková 2. A
3. místo Barbora Mrázková 2. C
Městské kolo: 1. místo Martina Kožušníková 2. A
4. Matematická soutěž : - Klokan pro 2. - 3. tř.
1. místo Kamila Frejová
3. B
2. místo Filip Mlkvík
3. B
3. místo Martina Kožušníková 2. A
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5. Sportovní soutěže
- Soutěž ve šplhu 1. třídy 4. místo Jiří
Koláček 2. místo Zita Černeková
2. třídy 1. místo Jakub Dorňák 2. místo Eliška Nosková
3. třídy 4. místo Vojtěch Ďurič
1. místo Markéta Huračová
1. místo v hodnocení škol za 1. st.
- LA soutěž pro 1. - 3. tř.
1. místo Klára Capinská 1. A
2. místo Matyáš Vítek
3. A
3. místo v soutěži škol za 1. - 3. tř.
V rámci TV se žáci 2. - 3. tř. zúčastnili plaveckého výcviku.
6. Ostatní soutěže
• Žáci 2. B se zúčastnili celostátní soutěže Zdravé zuby a dostali malé odměny.
• V tomto šk. roce opět probíhala soutěž Naše město - Orlová. Žáci 3. B se této soutěže
zúčastnili.
7. Různé akce
• Beseda s požárníky Hasík pro 2. - 3. tř.
• Preventivní program Zdravé zoubky pro 1. tř.
• Návštěva Městské policie v Orlové 2. B + 2. C
• Vycházka k pomníčku ke Dni osvobození v Orlové 3. B
• Celoškolní soutěž - Studánka má talent
• Den Země
• Den otevřených dveří na Studánce
8. Těšínské muzeum v Orlové
Během celého školního roku navštívili žáci 2. B + 2. C tyto akce v muzeu:
• V hlavě
• Rodokmen
• Hromnička
• Skleněná krása baněk
• Restaurování oděvů
9. Městská knihovna v Orlové
Velmi plodná je spolupráce s knihovnou. Během celého roku paní knihovnice připravily
mnoho zajímavých akcí.
• Beseda s ilustrátorem B. Frýbou
• Škola vynálezů s Alvou se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
• Jak vznikla kniha
• U nás ve Zlobilkově
• Zimní tématika v dětské knize
• Seznámení s knihou - dětský hrdina
• Sobotní akce - adventní kalendář
• Každoroční pasování na čtenáře pro 1. třídy spojená se čtenářskou celostátní soutěží
10. Kulturní akce - divadla
Žáci každoročně navštěvují Loutkové divadlo v Ostravě a divadelní představení v DK v
Orlové.
V Loutkovém divadle v Ostravě pro tento šk. r. shlédli představení Broučci.
Pěkná představení byla také v DK v Orlové
13
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•
•
•

O neposlušné pomlázce
Zahrada
O mašinkách

11. Kulturní akce - různé
• ZŠ Mládí pozvala naší školu na velmi pěknou akademii k výročí školy.
• 1. A a 3. B navštívili předvánoční jarmark v Ostravě
• V naší škole proběhly tyto akce
Divadelní představení - Ovoce do škol
Divadelní představení 700. letům Karla IV
• V DK Orlová
Velikonoční a vánoční výstavky
Taneční akademie pro 3. třídy
Bezesporu velmi podařený byl koncert Janáčkovy filharmonie v Ostravě s
předvánočním koncertem J.J.Ryby - Česká mše vánoční
12. Přírodovědné akce
• Podzimní a jarní celodenní vycházky k rybníku 2. tříd
• Přírodovědná vycházka ke Dni Země - Vítání jara 3. tříd
• Den Země - 1. st.
• Návštěva psího útulku a zakoupení pomůcek a jídla pro pejsky
13. Výlety a ŠvP
• 1. A,B - Dinopark
• 2. A, B - Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
• 2. C
- Opava - Slezská tvorba, Stříbrné jezero, Darkovičky
• Do ŠvP v tomto šk.r. se odjeli rekreovat tř. 1. A + 3. B Hotel Lipová - Morávka
14. Zápis do 1. tříd
Tak jako každoročně se všichni vyučující podíleli na přípravě a průběhu zápisu do 1. tříd,
který probíhal 2 dny. Akce byla velice úspěšná.

Zpracovala Mgr. Šárka Malcharová
MS pro 1. - 3. roč.

7.2 Hodnocení práce MS 4. -5. tříd za školní rok 2015/2016 - 1. pololetí
Výtvarná soutěž Svět dětské duše pořádaná ZUŠ Orlová
2. místo - Marie Tošenovská, 5. B
Petr Závorka, 5. B
3. místo – Natálie Mikulová, 5. A
Slavnostní vernisáž se uskutečnila 3. 12.
Městské kolo v šachu
3. místo – M. Noska, T. Kunčický, J. Siekiera (všichni 5. B)
Soutěž proběhla 13. 11.
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Městské kolo ve florbalu
1. místo – žáci 5. A 5. B
5. A – M. Burzyk, J. Zawadzki, M. Mlýnek, J. Motloch, L. Smejkal, D. Kubatko, P. Kovačík
5. B – L. Matuška, O. Klimek, D. Kellner
Akce
Návštěva Divadla loutek v Ostravě – Kráska a zvíře (4. A, 5. A, B)
Divadelní představení Strašidelný mlýn v MDK Orlová – 4. A
Barevný den – problematika třídění a recyklace (5. A, B)
Muzeum Těšínska – výroba vánočních ozdob (5. A)
Vystoupení pro důchodce z Vesny Orlová – žáci 4. A
Ovoce do škol – přednáška z Ovocentra o ovoci a vitamínech, které se v nich vyskytují.
V rámci realizace čtenářských dílen proběhla spolupráce s Městskou knihovnou Orlová.
Třída 4. A navštívila knihovnu 1 krát, 5. A 3 krát, 5. B 2 krát.
2. pololetí
1. Další sebevzdělávání pedagogů Velikonoční tvoření – p. uč. Szczepanská
Hudební dílna Janáčkova filharmonie – p. uč. Szczepanská
2. Návštěva kulturních akcí
Karel IV. přijíždí – pořad k 700. výročí narození Karla IV.
Zahrada – divadelní představení – DKMO, 5. B
Studánka má talent – zapojení žáků 4. – 5. tříd do soutěže
Projekt Lidový rok – žáci 4. tříd. Pracovní dílna, kde se děti seznámily s životem
našich předků a samy předvedly před svými vrstevníky, co se naučily. Jednalo se o
dílnu taneční, pěveckou, krojovou a výtvarnou. Pořádal folklorní spolek Olšinka.
Velikonoční výstava v DKMO – výstavu navštívili žáci 5. A a 5. B.
3. Organizace matematických soutěží a jejich výsledky
Pythagoriáda – zúčastnilo se 18 žáků 5. tříd, nebyl úspěšný řešitel.
Matematický klokan
1. místo Nela Obadalová, 5. B – 99b
2. místo Lenka Kortová, 4. A – 86b
3. místo Jakub Siekiera, 5. B – 83b
4. místo Tomáš Kunčický, 5. B – 74b
5. místo Dominik Kubatko, 5. A – 67b
4. Příprava žáků na výtvarné, literární, sportovní soutěže a jejich výsledky.
Karel IV. očima dětí – výtvarná soutěž v DDM Orlová
1. místo - Nela Obadalová, 5. B
2. místo – Eliška Vlčková, 4. A
3. místo – Nikola Řimanková, 5. B, Lenka Kortová – 4. A
Recitační soutěž – školní kolo
1. místo Jůlie Černeková, 5. A
2. místo Kamila Matlaková, 4. A
3. místo Vanessa Kobierská, 5. A
4. místo Sabrina Pěgřimočová, 5. A
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2015/2016

místo Nela Kopáčková, 5. B
Recitační soutěž – městské kolo v DDM Orlová
2. místo – Jůlie Černeková, 5. A

5.

Sportovní soutěže
Městské kolo v halovém fotbalu - GOA Orlová – 1. místo – žáci 5. tříd
Veverka
4. ročník – 4. místo – Erik Lopušan
4. místo – Kamila Matláková
5. ročník – 4. místo – Matyáš Mlýnek
2. místo – Sabrina Pěgřimočová
Vybíjená - 4. místo v městském kole, žáci 5. tříd
Štafetový běh – XXIV. Memorial J. Margicioka a L. Halaczka v Rydultowych –
žáci
5. tříd.
Běh Osvobození – 3. místo žáci 5. tříd (Motloch, Matuška, Mlýnek, Kubatko)
Lehkoatletický trojboj – 1. místo – kategorie 4. a 5. tříd
5. místo – Lukáš Matuška, 5. B
6. místo – Jakub Švajda, 4. A
5. Příprava žáků k přijímacím zkouškám
Přijímací zkoušky na GOA Orlová se konaly 18. 4. 2016. Ke studiu byli přijati tito žáci:
Daniela Andlová, 5. A
Nikola Řimanková, 5. B
Jakub Bonczek, 5. B
Matyáš Noska, 5. B
6. Organizace ozdravných pobytů, školních výletů a exkurzí
4. A – školní výlet Slezské muzeum Opava, Arboretum
5. A – školní výlet Opava, Darkovičky, část žáků ozdravný pobyt Staré Hamry
5. B – ozdravný pobyt Staré Hamry, Dům sv. Josefa
Exkurze do NsP Orlová – 5. B
Exkurze do Slezské tvorby Opava – 5. A
Návštěva u hasičů – 5. B
Prohlídka Areálu čs. opevnění v Darkovičkách – 5. A
7. Různé akce
Den Země – žáci se podíleli na zdárné organizaci školního Dne Země vystavováním
domácích mazlíčků a květin.
Den Země v DDM – žáci 5. A se zúčastnili naučného pořadu „Život v podzemí.“
Pirls – testování žáků 4. tříd na čtenářskou gramotnost z MŠMT proběhlo 7. dubna.
Výtvarná dílna v MT Orlová – žáci 5. B se zúčastnili výroby loutek a navštívili výstavu
krojů Těšínska Žáci 4. a 5. tříd se podíleli na dobrovolné potravinové sbírce pro rodiče s
dětmi ze Zakarpatské Ukrajiny. (ADRA)

Vypracovala ved. MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná
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7.3 Zpráva ICT:
-

-

Pravidelná a aktuální prezentace školy na webových stránkách školy a města.
Aktualizace informačního systému DMSoft.
Instalace softwaru pro správu učebny Master Eye do počítačové učebny pro 21 PC.
Spolupráce s preventistou školy v rámci nebezpečí číhajícího na Internetu
(kyberšikana apod.), zvýšení informovanosti žáků, rodičů a učitelů.
- Rozšíření připojení wifi na 1. patře – vedení školy, sekretariát, přízemí – I. stupeň.
- Pracuje se na zmapování sítě, prvků sítě, racků a jejich popsaní a zavedení do
technické dokumentace, Počítače Orlová.
Zefektivnění výuky s využitím ICT v učebně přírodopisu/zeměpisu (tablety a
interaktivní tabule Smart), chemie (interaktivní tabule Smart) a učebně cizích jazyků
(interaktivní přenašeč E-beam).
Probíhá pravidelná výuka v Informatice (3. a 7. ročník) a Praktiku práce na PC (6. a 9.
ročník).
Dále probíhá výuka s podporou ICT, zejména v přírodovědných předmětech.
- Zakoupil se upgrade Didakty přírodopisu 1, zeměpisu.
- Nově se zakoupil software Didakta přírodopisu 2,3, Didakta občanské výchovy,
Moje první slovíčka, Lidské tělo.
- V květnu 2016 byli na naší škole na dvou týdenní praxi ICT dva naši bývalí
absolventi.
- V březnu proběhlo pravidelné čištění PC a kontrola bezpečnosti všech PC ve škole
ve spolupráci Počítače Orlová, s.r.o.
- Mgr. Robert Kaleta se zúčastnil Roadshow pro školy v Ostravě - Další rozvoj a
vzdělávání pedagogů, vedení škol i ICT správců, 2016, Duben.
Zlepšení fungování počítačové sítě:
1) Nasazení nového PC - serveru pro vnitropodnikové aplikace s přípravou pro
nasazení serveru pro antivirovou aplikaci
2) Rozšíření propustnosti sítě v učebnách chemie, 2. stupeň a učebna přírodopisu.
3) V uzlových místech sítě vyměněny switche 10Mbit za switche s propustností
1Gbit na přípojce
4) Nasazení aplikace NAS serveru pro sdílenou výuku.
5) Výměna, údržba UPS (záložních zdrojů)
6) Profylaxe PC na celé škole
7) Zmapování sítě pro další rozvoj zabezpečení
Vypracoval Mgr. Robert Kaleta, koordinátor ICT
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7.4 Český jazyk
Informace o činnosti PK ČJL – 1. pololetí 2015/2016
1. V rámci Výzvy č. 56 proběhly čtenářské dílny ve vybraných třídách 2. stupně.
Zakoupené knihy jsou dále využívány ve výuce. Zároveň byly zakoupeny elektronické
čtečky knih, které budou používány ve výuce od 2. pololetí. Čtečky lze dle potřeby
využít i pro výuku angličtiny a němčiny, obsahují i texty vhodné pro výuku těchto
jazyků.
2. Putovní Interaktivní výstavu IQ Parku Liberec navštívily vybrané třídy se svými
vyučujícími v září 2015, svým zaměřením výstava obsáhla téměř všechny vzdělávací
oblasti.
3. Žáci vybraných tříd společně se svými vyučujícími navštívili XX. ročník Klubové
a spolkové výstavy v DKMO – 5. - 6. listopadu 2015.
4. V rámci Dne otevřených dveří byla připravena prezentace historických dokumentů
a materiálů souvisejících s užíváním češtiny jako úředního jazyka po r. 1918 a
s užíváním germanismů v současné češtině.
5. Žáci vybraných tříd navštívili Vánoční výstavu s možností zapojit se ve workshopech
v DKMO – 11. prosince 2015.
6. Spolupráce s Městskou knihovnou v Orlové – žáci 6. B, 7. B a 8. A se postupně
zúčastnili Lekcí čtenářské gramotnosti určených jednotlivým ročníkům (zaměřeny
na orientaci v knihovně, vyhledávání v katalogu, citace apod.) – prosinec 2015 – leden
2016.
7. Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, zúčastnili se vybraní žáci 8. a 9.
tříd, bez postupu do okresního kola – prosinec 2015.
8. Průběžně probíhala příprava na recitační soutěž, vítězové jednotlivých kategorií
školního kola (leden 2016)postoupí do městského kola (únor 2016).
9. Vybraní žáci připravili recitační pásmo jako součást vernisáže dne 19. ledna 2016.
10. Vyučující českého jazyka se průběžně vzdělávali v rámci DVPP (např. v oblasti
rozvoje čtenářské gramotnosti žáků, dětské literatury, válečné literatury apod.).
Informace o činnosti PK ČJL – 2. pololetí 2015/2016
1. Elektronické čtečky knih (zakoupené v rámci Výzvy 56)jsou využívány při výuce
literatury na 2. stupni. Žáci byli seznámeni s pravidly jejich používání v hodinách
a pravidelně s čtečkami pracují žáci tříd 6. B, 7. B a 8. A.
2. 6. února proběhlo školní kolo a 11. února městské kolo recitační soutěže v DDM
v Orlové.
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3. V souvislosti s oslavami 700. výročí narození Karla IV. proběhlo ve škole několik
akcí, např. 8. března žáci zhlédli divadelní představení Lucemburkové, 27. května žáci
7. A v rámci Dne historie předvedli svým spolužákům a vyučujícím z 2. stupně pásmo
scének z českých dějin od příchodu praotce Čecha až po dobu vlády Karla IV., které
připravovali ve spolupráci s vyučujícími dějepisu a českého jazyka.
4. Žáci vybraných tříd navštívili Velikonoční výstavu v DKMO s možností zapojit
se ve workshopech.
5. Průběžně jsme navštěvovali výstavy a workshopy v DDM v Orlové a v DKMO
(výstavy keramiky, fotografií p. Kolíbala apod.)
6. 23. března v tělocvičně naší školy proběhl 1. ročník soutěže Studánka má talent, na
jehož organizaci se podíleli žáci 7. A a vyučující českého jazyka.
7. Vernisáž černobílých fotografií Fotoskupiny K4 proběhla 5. dubna.
8. Pokračuje spolupráce s Městskou knihovnou v Orlové – žáci 2. stupně se spolu se
svými vyučujícími českého jazyka zúčastnili prezentací a programů určených
jednotlivým ročníkům (zaměřeny dětskou literaturu a orientaci v knihovně) - průběžně
během 2. pololetí.
9. Vyučující českého jazyka se průběžně vzdělávali v rámci DVPP.
Za PK ČJL zpracovala Mgr. Monika Kozubková

7.5 Cizí jazyky

Informace o činnosti PK cizích jazyků – 1. pololetí 2015/2016
Angličtina
1. V 5. a 7. ročnících byly zavedeny nové interaktivní učebnice, dále byly zakoupeny
nové interaktivní učebnice anglického jazyka pro 8. a 9. ročník, od září 2016 budou
tedy ve všech ročnících využívány nové učebnice.
2. V rámci Výzvy č. 56 se 40 žáků 7. – 9. tříd zúčastnilo týdenního pobytu v Londýně
a jižní Anglii, kde žáci absolvovali výuku v anglickém jazyce a navštívili některé
významné památky. Podrobné informace byly zveřejněny na webových stránkách
školy a v místním tisku.
3. Mgr. Robert Kaleta absolvoval čtrnáctidenní jazykový kurz CES (Center of English
Studies)v Anglii ve Worthingu, opět v rámci Výzvy č. 56
4. Vybraní žáci se zúčastnili divadelního představení My Family And Others Animals
předvedeného v anglickém jazyce.
Němčina
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1. V rámci Dne otevřených dveří byla připravena prezentace historických dokumentů
a materiálů souvisejících s užíváním písma „schwabach“ a němčiny jako úředního
jazyka do r. 1918 a s užíváním germanismů v současné češtině.
2. V kroužku i ve vyučovacích hodinách jsou průběžně využívány materiály a
pomůcky, které byly v loňském roce zakoupeny z Fondů EU.
3. Pro potřeby žáků i vyučujících NJ byla zřízena nástěnka na 2. patře, od února zde
bude zahájena soutěž zaměřená na znalosti reálií německy mluvících zemí.

Informace o činnosti PK cizích jazyků – 2. pololetí 2015/2016
Angličtina
1. Nově se žáci zapojili do regionální soutěže Jazyky hrou, kterou organizuje ZŠ
Mládežnická v Havířově, za AJ školu reprezentovali P. Fojtík z 8. A a M.
Bruštíková z 9. A, kteří se ve velké konkurenci umístili mezi prvními patnácti
hlídkami.
2. V učebně cizích jazyků se začal v tomto školním používat interaktivní systém Ebeam.
3. Na prvním stupni dojde k zakoupení nových interaktivních učebnic pro 1. – 4.
ročník, Happy House a Happy Street, nakladatelství Oxford University Press, na
kterou bude plynule navazovat nově zakoupený set učebnic Project 1 – 4 pro 5. – 9.
ročník.
4. V 9. ročníku v letošním školním roce probíhala výuka Anglické konverzace.
5. V II. pololetí byly zakoupeny nové materiály a pomůcky pro výuka AJ na druhém
stupni (3 sady písmenek, 2 sety DVD, připravené aktivity pro žáky z nakladatelství
Cambridge)
6. Školení – Mgr. Robert Kaleta: Digitální technologie v jazykovém vzdělávání:
Trendy, inovace – Co je blended learning.
Němčina
7. Soutěž zaměřená na znalosti reálií německy mluvících zemí Všeználek –
Besserwisser probíhala od začátku února do začátku června, žáci řešili 5x5 úkolů,
které byly jednou měsíčně zveřejněny na nástěnce. Vyhodnocení proběhlo 2. června,
1. místo obsadila A. Cabadajová, 2. místo B. Konštacká, obě z 9. A.
8. Nově se žáci zapojili do regionální soutěže Jazyky hrou, kterou organizuje ZŠ
Mládežnická v Havířově, za NJ školu reprezentovaly K. Pazdziorová a V. Fusková,
obě z 9. A.
9. V 2. pololetí pokračovala činnost kroužku NJ. V tomto kroužku i ve vyučovacích
hodinách jsou průběžně využívány materiály a pomůcky, které byly v loňském roce
zakoupeny z Fondů EU.
Za PK CJ zpracovali Mgr. Monika Kozubková, Mgr. Robert Kaleta
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7.6 Umění a kultura
HODNOCENÍ PRÁCE V RÁMCI PK UK VE 2. POLOLETÍ 1015/2016
Ve 2. pololetí proběhlo několik akcí se zaměření na estetickou výchovu a řada soutěží.
Leden:
Vernisáž výstavy dřevořezeb Stanislava Filipa, jíž se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd a současně
vystoupili s programem. Připravili si pásmo básní autora S. Filipa.
Únor:
Estetizace školy – žáci se zapojili do výměny prací na školních nástěnkách.
Tvorba přáníček pro seniory pro Domov důchodců v Petřvaldě.
Účast na výtvarné dílně v Muzeu Těšínska (8. B, 9. A)
Březen:
Celoměstská postupová soutěž v DDM – účast 14 žáků z 1. stupně, 10 žáků z 2. stupně
(1. místo – Šimon Bouzek 9. A, 2. místo – Tereza Mikulová, Kryštof Peterka 8. B, Richard
Kališ 6. B, 3. místo Lucie Pečínková 9. A, zvláštní ocenění Marek Lalik 8. B)
Duben:
Vernisáž výstavy Umělecké skupiny K4 – Architektura (8. a 9. třídy)
V hodinách výtvarné výchovy práce ve výstavní síni – kresba
Animační program Černobílá série a konstelace ve výstavní síni Sokolská v Ostravě – výstava
Eduarda Ovčáčka, seznámení se s lettrismem v umění – 9. A a výběr žáků z 8. AB
Výstava v DKMO – Stanislav Kolíbal – konceptuální umění (8. AB, 9. A, 6. AB)
Vernisáž výstavy Konzervování oděvů a starých látek v Muzeu Těšínska (9. A)
Hudební výchova:
Koncert Janáčkovy filharmonie – 11. 5. (filmové melodie)
Tvorba vlastních CD nosičů
Projekt Hudební žánry – powerpointové prezentace
Zpracovala Mgr. E. Ulmanová
7.7 Zpráva kabinetu tělesné výchovy
Tělesná výchova hraje stále důležitou roli v životě dětí. Bohužel, tělesná kultura upadá,
a proto je potřeba budovat v podvědomí dětí silnější vztah k tělesné výchově.
ZŠ Ke Studánce se snaží svou výukou rozvíjet pohybové schopnosti, naučit nové pohybové
dovednosti a ukázat žákům, jak je pohyb a vše s ním spojeno, důležitý pro zdraví člověka.
Průběh výuky TV v tomto školním roce můžeme shrnout do několika bodů:
a) Žáci mohli navštěvovat sportovní kroužky pod vedením učitelů Mgr. Kalety, Mgr.
Starostky či Janíka, kde mohli dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti získané v povinných
hodinách TV.
b) Na škole proběhl projekt „Hodina pohybu navíc“ vyhlášen MŠMT, kde vybraní žáci I., II.
a III. třídy sportovali pod vedením učitelů tělesné výchovy z II. stupně. Projekt se osvědčil,
a proto proběhne i příští rok.
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c) Byla přestěhována nářaďovna se sportovním vybavením do prostorů velké tělocvičny. Dále
byla vyčleněna větší částka pro doplnění sportovních potřeb.
Září 2015
d) Vybraní žáci se zúčastnili tradičního závodu Zátopkovy štafety, který se letos konal
v areálu ZŠ U Kapličky. Stupně vítězů se nám nepodařilo obsadit, ale všichni jsme si odnesli
krásný sportovní zážitek.
e) Kristýna Weglarzová ze 7. A se v kategorii žákyň umístila druhá na 37. ročníku
Moravskoslezského poháru mládeže v silniční cyklistice. Spolu s Markétou Huráčovou z 3. B
zabodovaly i v další soutěži. Na Cyklozávodech v Orlové získaly pro naši školu 1. místo.

Říjen 2015
f) Vybraní žáci z 3. – 9. tříd zúčastnili tradiční „Plavecké štafety měst“. 100 metrů volným
způsobem odplavalo celkem 36 žáků naší školy.
Listopad 2015
g) Družstvo starších žáků se zúčastnilo městského kola v šachu. Družstvo však na stupně
vítězů nedosáhlo.
h) Účast na městském florbalovém turnaji. Starší chlapci se umístili na 5. – 8. místě
a v kategorii 6. - 7. tříd také bohužel naši žáci nedosáhli na stupně vítězů.
Prosinec 2015
i) Proběhla městská soutěž ve skoku vysokém „Mikulášská laťka“. Vyslali jsme pouze tři
dobrovolníky, kteří o tuto soutěž jevili zájem. Soutěž proběhla stejně jako v minulém roce
v tělocvičnách ZŠ K. Dvořáčka. Aneta Gebková ze 7. A zvítězila v kategorii mladších žákyň,
Tomáš Kříž z 9. A obhájil loňské vítězství v kategorii starších žáků.
Leden 2016
j) Proběhla sálová kopaná pro starší i mladší hochy, kde jsme bohužel neobsadili stupně
vítězů.
k) Dne 31. 1. 2016 odjeli žáci sedmých tříd, kteří byli ještě doplněni dalšími z II. stupně,
na týdenní lyžařský výcvik do Horní Bečvy.
l) Na škole v prostorách herny se odehrál turnaj ve stolním tenise.
Únor 2016
m) Naše škola již tradičně pořádala závody orlovských ZŠ ve šplhu. Výběr II. stupně
vybojoval 7. místo, ale čest školy zachránili žáci I. stupně. Zvítězili!
Březen 2016
n) Okresní kolo ve skoku vysokém. 2 úspěšní žáci z městského kola závodili v Havířově
a Aneta Gebková obsadila dokonce 2. místo.
o) Městské kolo ve vybíjené ml. a st. žákyň. Mladší žákyně tento turnaj ovládly a radovaly
se z 1. místa.
p) Na škole proběhla soutěž „Studánka má talent“, kde bylo k vidění spoustu kvalitních
sportovních výkonů.
Duben 2016
q) Okresní kolo ve vybíjené ml. žákyň v Havířově, kde výběr obsadil druhé místo.
r) Turnaj v kopané na umělém povrchu Slávie Orlová, kde ale žáci nevybojovali přední
umístění.
Květen 2016
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s) Atletické závody jednotlivců „Pohár rozhlasu“, kterých se účastnilo 28 sportovců II. stupně.
Žáci dosáhli krásných sportovních výsledků a někteří si odnesli i medailová umístění.
t) Atletický čtyřboj v Lutyni. Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, i přes slušné sportovní
výkony některých sportovců.
u) Tradiční orlovský běh- „Běh osvobození“. Mladší děvčata a starší chlapci zaznamenali
shodný úspěch- II. místo.
Červen 2016
v) Proběhnul Sportovní den dětí. Všichni žáci II. stupně sportovali a užívali si krásného dne
v areálu školy.
Žáci 6., 8. a 9. tříd se účastnili ozdravných pobytů v Beskydech, kde se zapojili do sportovněozdravného programu v rámci výšlapů, lesních her či různých sportovních aktivit.
Za kabinet TV Mgr. Michal Starostka
7.8 Školní družina
- V roce 2015/16 měla družina 3 oddělení, ve kterých byly děti z 1. -5. třídy.
- Téma výchovně vzdělávacího plánu bylo 1,2,3,4,5, obletíme celý svět. Celý školní
rok byl zaměřen na poznávání života na ostatních světadílech formou besed, čtení,
promítání, vyhledávání na internetu, ale také výtvarných činností. Završením pak
byla vždy vědomostní soutěž – Planeta poznání, Vánoční cinkání, Cesta kolem světa,
Sněhová bitva, Co víš o Orlové.
- Dále akce zaměřené na zvýšení fyzické zdatnosti dětí, kromě pravidelných vycházek
Rozhýbej své tělo, V zemi věčného sněhu, Týden sportu, pohybu a rekordů, turnaj
v kopané.
- Některé činnosti byly zaměřené na životní styl a zdravou výživu – Stolečku, prostři se,
Velikonoční tvoření.
- Probíhaly výtvarné soutěže – Draci v oblacích, Lidé a minulost a další každodenní
tvoření. Práce pak zdobily chodbu po celý školní rok.
- Děti se bavily tancem a hrami na akcích Všichni jsme kamarádi, Pohádkový Mikuláš,
To je prima, že je zima, Až zvonek naposledy zazvoní. A akce, na kterou se všichni
těší nejvíce – již patnáctým rokem proběhlo zábavně naučné odpoledne spojené
s přespáním v družině. Tentokrát s názvem Indiánskou stezkou.
- Každé dítě si určitě najde v družině právě to, co, ho baví, neboť činnost je pestrá
a zábavná.
Liběna Greplová – vedoucí vychovatelka

8. Projekty
Naše škola získala dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
zaměřenou na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, výuku cizích jazyků a podporu výuky
matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Vybraní žáci se na podzim šk. roku 2015/2016 zúčastnili 9 denního zahraničního
vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Londýn a okolí). Cílem projektu bylo zlepšit jazykové
kompetence žáků a prohloubit jejich znalosti o zemích EU. Žáci absolvovali jazykovou výuku
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a seznámili se s významnými reáliemi daného místa. Pedagogický dozor vykonávali učitelé
naší školy.
Další dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvy č. 57 –
Modernizace dílen jsme získali na vylepšení a modernizaci školních dílen. Nově zakoupené
věci (nářadí, ochranné pomůcky, atd.) již našly uplatnění v praxi v rámci předmětu pracovní
činnosti. Žáci osmých tříd zhotovili při realizaci projektu ptačí budky a žáci sedmých tříd se
zapotili při výrobě vařeček. V rámci zlepšování technických dovedností a jemné motoriky
sestavovali žáci šestých tříd modely ze stavebnic Merkur.
Mgr. Ivana Janíková
(zástupkyně ředitele školy)

9. Hodnocení plnění MPP za školní rok 2015/16
Efektivnost primární prevence ve školním roce 2015/ 16 – plnění MPP
Cílem preventivních aktivit v uplynulém školním roce bylo vytvořit především zdravý
kolektiv, ve kterém se budou cítit všichni dobře, navzájem se respektovat a chápat hranice,
které nelze překračovat. Zdravý kolektiv musí tvořit jedinci, kteří si věří, ale zároveň dokážou
ocenit jedinečnost těch druhých a společně ji využít. Tento úkol je dlouhodobý a jeho
provedení není lehké. K jeho dosažení přispívá primární prevence, jejímž základem MPP/minimální preventivní program.
MPP je dlouhodobým programem naší školy a je součástí školního vzdělávacího programu.

Začlenění do ŠVP
- primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů
- 1. stupeň – prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk
Cílem je - definovat svou rodinu
- umět se chránit před cizími lidmi
- organizace volného času
- umět říci NE
- mít přiměřené informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
2. stupeň – občanská výchova, přírodopis, rodinná výchova, chemie, český jazyk
Cílem je – pojmenovat základní návykové látky
-znát jejich účinek na lidský organismus
- orientovat se v problematice sex. Výchovy
- umět se bránit násilí
- znát základní právní normy
-zvládat základní sociální povinnosti
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Těchto cílů dosahujeme jednak jednorázovými akcemi (besedy, programy vedené PPP, den
otevřených dveří, projektové dny, jednak dlouhodobými aktivitami (kroužky, žákovská rada,
ozdravné pobyty, lyžařský výcvik).
Těchto cílů je dosaženo úzkou spoluprací všech pedagogických i nepedagogických
pracovníků a informovanosti a vstřícnosti zákonných zástupců.
Škola má stálý kontakt s PPP Karviná a Orlová (přednášky, školení, informace, propagační
materiály, poradenská činnost) Policií ČR, Městskou policií (pomoc při řešení problémů,
besedy. SVI)
Závěr: Prevence na naší škole má těžiště hlavně v uplatnění se žáka v životě, znalost svých
možností a vštěpování základů fungujících sociálních vazeb. Plnění těchto norem jsou pro nás
stálým cílem.
Zpracovala Dagmar Murová, metodik prevence

10. Hodnocení práce výchovného poradce ve šk.r. 2015/2016
1. Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy
Během celého šk. roku byla VP nápomocna žákům i učitelům při řešení problémů
s učením, přípravou do školy, neprospěchem.
Proběhlo několik pohovorů se žáky a 1 výchovná komise pod vedením preventistky
(neomluvená absence).
Byla provedena kontrola efektivity a plnění IVP, podpůrných a vyrovnávacích plánů
u dětí vyžadujících zvláštní péči.
2. Pracovní náplň VP
V úzké spolupráci s metodikem prevence se VP účastnila veškerých jednání a řešení
nejen výukových, ale také výchovných problémů.
V únoru proběhlo za účasti VP testování žáků 9. tříd na užívání drog, předcházela
třídní schůzka s rodiči, aby byli seznámeni s touto problematikou a dali k testování
souhlas.
V březnu proběhla na SPC v Karviné pracovní schůzka výchovných poradců, PPP
a SPC o problematice inkluze – Společné vzdělávání 2016(novela šk. zákona,
organizace a řízení pedagogického procesu, výchovné poradenství a integrace) – jak
uplatňovat novelu § 16 školského zákona.
V dubnu se VP účastnila Diskusního fóra ke společnému vzdělávání na SŠTaS
v Karviné taktéž k problematice společného vzdělávání.
V Ostravě na NIDV proběhlo školení Změny ve školních vzdělávacích programech
s ohledem na inkluzi.
V rámci pracovních povinností VP spolupracovala s pedagogickou poradnou,
Střediskem výchovné péče v Karviné a OSPODem v Orlové.
3. Volba povolání a kariérové poradenství
Výchovná poradkyně zajistila tisk a rozdání přihlášek na SŠ pro vycházející žáky
a pomáhala žákům a rodičům řešit problémy s přijetím (nepřijetím) na SŠ, podáním
odvolání, apod.
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Během 2. pololetí se uskutečnila řada akcí zaměřených na volbu povolání, propagaci
technických oborů pro žáky 8. tříd. Mezi nejvýznamnější patřily exkurze: Bohumín
VIADRUS, Ostrava-Vítkovice a.s., Nošovice pivovar Radegast a automobilka Hunday
Živá knihovna povolání v Dolní oblasti Vítkovic.
Mgr. Eliška Ulmanová, výchovná poradkyně

11. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
V dubnu 2016 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola Městského úřadu Orlová.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

12. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
Základní škola hospodařila podle schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz
a stanoveného rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 ze dne 21. dubna 2015,
včetně vázání výdajů státního rozpočtu pro rok 2015 a rozpočtových úprav.
V průběhu celého kalendářního roku byl zajištěn bezproblémový chod školy.

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
Příjmy:

příspěvek města na provoz

2 498 000,-- Kč

vlastní příjmy:

2 685 625,-- Kč
97 260,-- Kč
79 455,-- Kč
9 640,-- Kč
64 514,-- Kč

stravné
školní družina - školné
pronájem tělocvičny
jiné ostatní výnosy
použití rezervního fondu

Příjmy celkem:
Výdaje:

5 434 494,-- Kč

nákup potravin

2 679 061,67 Kč
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materiálové náklady
spotřeba energie
údržba a opravy
cestovné – provozní pracovníci
ostatní služby
zákonné sociální náklady
ostatní náklady z činnosti

248 765,22 Kč
1 569 316,19 Kč
200 804,57 Kč
1 124,-- Kč
689 342,07 Kč
20 328,-- Kč
6 695,-- Kč
6 768,-- Kč
53 177,-- Kč
- 67 515,-- Kč

odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku
snížení nákladů o doplňkovou činnost
Výdaje celkem:

5 407 866,72 Kč

Za rok 2015 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši
26 627,28 KČ.
Vzhledem k dostatku finančních prostředků na ONIV – přímé výdaje na vzdělávání bylo
zakoupeno veškeré potřebné vybavení, jak pro vzdělávání žáků, tak i pedagogických
pracovníků.
Stanovený závazný limit počtu pracovníků celkem:
Skutečný přepočtený stav dle výkazu P 1-04

46,00
44,018

Škola dodržela veškeré závazné ukazatele stanovené rozpisem přímých výdajů na vzdělávání
pro rok 2015.

DOTACE NA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ
ÚZ 333 53
Příjmy:

příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání
vlastní příjmy:

-

tržby od žáků – LVZ
tržby od žáků – ŠVP

16 153 000,-- Kč
98 260,-- Kč
214 803,-- Kč

použití fondů:
fond rezerv
2 871,-- Kč
dokrytí ostatních neinvestičních výdajů – ONIV (zákonné odvody k odměnám z
FKSP)

Příjmy celkem:

Výdaje:

16 468 934,-- Kč

materiálové náklady
cestovné
plavání žáků
programové vybavení
pracovní oděvy
vzdělávání zaměstnanců

207 931,-- Kč
10 644,-- Kč
42 560,-- Kč
18 496,-- Kč
20 749,-- Kč
22 030,-- Kč
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služby LVZ – žáci
služby ŠVP – žáci
mzdové náklady
- ze státního rozpočtu
11 633 000,-- Kč
DNP – náhrady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
příděl FKSP
zákonné pojištění zaměstnanců
Výdaje celkem:

98 260,-- Kč
214 803,-- Kč
11 633 000,-- Kč
73 257,-- Kč
2 911 880,-- Kč
1 048 209,-- Kč
116 922,-- Kč
50 193,-- Kč
16 468 934,-- Kč

V roce 2015 nám byla poskytnuta dotace z rozvojového programu "Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství" ÚZ 33 052 v celkové částce 507 311,- Kč. Jedná se o dopad novely
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2014.
V listopadu 2015 nám byla poskytnuta dotace z rozvojového programu "Zvýšení odměňování
pracovníků regionálního školství" ÚZ 33 061 v celkové částce 81 462,- Kč. Jedná se o dopad
novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015.
Za rok 2015 vykazuje škola nulový hospodářský výsledek.

DOTACE Z OP „VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST“ A „UČITELÉ
ONLINE“
V měsíci září 2015 jsme přijali prostřednictvím průtokového transferu od zřizovatele dotaci
v rámci "Operačního projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost" na realizaci projektu
"Dobré znalosti", jehož celková hodnota činila 970 737,- Kč.
Celková výše transferu je rozčleněna do 4 šablon dle výzvy MŠMT č. 56. Finanční
prostředky byly vyčerpány v plné výši, a to na úhradu nákladů spojených k realizaci cílů a
dalších výdajů spojených s realizací projektu a s odměňováním realizačního týmu projektu.
Dalším průtokovým transferem od zřizovatele nám byly v září poukázány finanční
prostředky v rámci "Operačního projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost" na realizaci
projektu "Modernizované dílny a cizí jazyky", jehož celková hodnota činila 403 552,- Kč.
Celková výše transferu je rozčleněna do 2 šablon dle výzvy MŠMT č. 57. Finanční
prostředky byly vyčerpány v plné výši, a to na úhradu nákladů spojených k realizaci cílů a
dalších výdajů spojených s realizací projektu a s odměňováním realizačního týmu projektu.
V září 2015 jsme ukončili Projekt "Učitelé online" jako partner SOU Dakol, s.r.o. s
finančním příspěvkem na nákup tabletů a notebooků pro učitelé
v celkové výši
529 760,64 Kč. Finanční prostředky byly průběžně čerpány také na úhradu nákladů spojených
s odměňováním manažerů projektu a úhradu dalších výdajů k realizaci cílů. Projekt byl
ukončen dne 14. 9. 2015.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Na základě Živnostenského listu č. 38 300-16853-00 zajišťuje škola doplňkovou činnost stravování cizích strávníků. Na základě zpracované kalkulace pro kalendářní rok a dle
skutečně odebraných obědů je provedeno zúčtování mezi hlavní a doplňkovou činností školy,
a to 1 x čtvrtletně - vždy při zpracování účetní závěrky. Za kalendářní rok 2015 bylo v rámci
doplňkové činnosti odebráno celkem 6 587 obědů.
Za rok 2015 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ve výši
23 386,-- KČ.
Za rok 2015 činil hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti celkem 50 013,28 Kč.
Usnesením Rady města Orlová ze dne 1. 6. 2016 byly schváleny výsledky hospodaření
včetně přídělu do rezervního fondu.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
V dubnu 2016 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola Městského úřadu Orlová, Útvar
interního auditu s předmětem „Hospodaření s veřejnými prostředky“ (dodržování zásad
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky
přidělenými příspěvkové organizaci, fungování a účinnost vnitřního kontrolního systému).
Při výběrovém způsobu ověřování nebylo zjištěno porušení zásad účelnosti, efektivnosti
a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky přidělenými příspěvkové
organizaci.

Zpracovala Bc. Petra Slavíková, ekonomka školy

V Orlové dne 29. 8. 2016

Výroční zprávu zpracoval:
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Mgr. Milan Fus
ředitel školy

