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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
Název školy

Základní škola Orlová – Lutyně Ke Studánce 1050 okres
Karviná, příspěvková organizace

Adresa školy
Právní forma
IČ
Identifikátor školy
Vedení školy

Ke Studánce 1050, 735 14 Orlová-Lutyně
příspěvková organizace
48004219
600135888
Mgr. Milan Fus, ředitel
Mgr. Ivana Janíková, zástupkyně ředitele
tel: 596 511 789, 558 847 913, 731 074 472
fax: 596 511 789
mail: kestudance@kestud.cz
www: kestud.cz
datová schránka: f45hv7r

Kontakt

e-

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Město Orlová
Osvobození 796, 735 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

kapacita 660 žáků
kapacita 90 žáků
kapacita 600 žáků

Součást školy

počet tříd/oddělení

počet dětí/žáků

počet dětí/žáků na
třídu

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

10
7

242
150

24,2
21,4

Školní družina

3

90

30
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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, třídu 3. oddělení školní družiny
a učitelskou knihovnu.
Pavilon druhého stupně (6. až 9. třída) obsahuje: 8 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, učebnu
výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu a hernu na trávení volného času.
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 školy: tento pavilon je pavilonem vstupním, v přízemním
podlaží se nacházejí žákovské šatny a vrátnice. V prvním podlaží jsou pak 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.

1.5 Údaje o školské radě
Školská rada byla zřízena k datu 1. 1. 2006. V listopadu 2017se uskutečnila volba nových
členů Školské rady. Předsedou byl zvolen Jan Koláček, členy se stali: Ing. Tomáš Kuča, Ing.
Mgr. Daniel Cigánek, Ing. Hana Jiříčková, Mgr. Robert Kaleta a Mgr. Martin Ošelda.
Školská rada se v letošním školním roce sešla v únoru (ustavující schůze) a v červnu.
Projednávala nejen záležitosti vyplývající ze zákona, ale vyjadřovala se i k ostatním aktivitám
a plánovaným akcím (OKAP, GDPR, Sportuj ve škole, Hry na chodník, 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: předsedkyně Mgr. Ivana Janíková, členky – Jitka Pavelková,
Ing. Zdeňka Valová, Mgr. Radka Václavíková, funkci revizora vykonává Miroslava Sečková.
Zpráva o činnosti NF je pravidelně zveřejňována na webových stránkách školy v záložce
Nadační fond.
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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 392 žáků.
Výuka probíhala podle RVP Základní škola 79-01-C/01 a ŠVP Tvořivá studánka (č. j.
21970/96-22) s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů.
3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelek ŠD
Počet asistentek pedagoga
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Ředitel školy: Mgr. Milan Fus

53
30
3
2
10
13
Zástupkyně ředitele: Mgr. Ivana Janíková

Třídnictví:
1.A

Mgr. Jana Schmidová

6.A Mgr. Hana Dumbrovská

Mgr. Iveta Tobolová
7.A Mgr. Veronika Otisková
1.B
Mgr. Soňa Ochmanová
7.B Mgr. Martina Jaglařová
2.A
Mgr. Šárka Malcharová
8.A Filip Janík
2.B
Mgr. Anatoli Březná
8.B Mgr. Martina Šostoková
3.A
Mgr. Alena Szczepanská
9.A Mgr. Radka Václavíková
3.B
Mgr. Vlasta Kramná
9.B Mgr. Monika Kozubková
4.A
Mgr. Jarmila Folvarčná
4.B
Mgr. Martin Ošelda
5.A
Mgr. Světluše Foltýnová
5.B
Netřídní učitelé:
Mgr. Eliška Ulmanová
Mgr. Jela Široká
Mgr. Veronika Tobolová
Mgr. Lenka Gráfová
Mgr. Robert Kaleta
Dagmar Murová
Asistentky pedagoga:

Jana Kuzníková, Barbora Zapletalová

ŠD 1 : Liběna Greplová
ŠD 2 : Renáta Křehlíková
ŠD 3 : Tamara Lojková

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Celkem pedagogických pracovníků: 30+ 1 RD (Mgr. Lea Dudová)
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Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na 1. stupni 100%, na 2. stupni
92,85% a ve školní družině 100%.

THP:
Jitka Pavelková
Ing. Zdeňka Valová -

hospodářka, personalistka
ekonomka

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Ciencialová Dagmar
Jurčeková Dagmar
Sedláčková Vlaďka
Kubienová Jitka
Bocková Šárka
Durčáková Monika
Gojná Kristina
Kleiberová Zdeňka
Konvičková Alena
Šimková Lucie
Szeligová Renata
Kolková Radka
Sečková Lucie
1 + 12

ÚKLID:
-

vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu
pracovnice provozu

Kaduch Petr (Guziurek Josef)
Galgaňáková Eva
Hudečková Jarmila
Olahová Tomášková Martina
Spáčilová Pavlína
Vejvalková Božena
Wróblová Eva
Kučerová Bohdana
1+7

- školník
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka

Celkem nepedagogických pracovníků:23
Celkem zaměstnanců

: 53 + 1 RD

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
Ekonomka
Hospodářka, personalistka
Školník
Uklízečka
Vedoucí ŠJ
Kuchařka
Pracovnice provozu ŠJ

počet úvazků
1,0
1,0
1,0
5,25
1,0
2,0
8,1

6

stupeň vzdělání
VŠ
SŠ
SŠ
SOU
SŠ
SOU
SOU
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce (proběhl ve dnech 19. – 20. 4. 2018)

Počet prvních tříd

počet dětí
přijatých do
prvních tříd

2

42

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6 let
školní rok 2018/2019
(nástup po odkladu)
7

6

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia

1) z pátého ročníku
2) ze sedmého ročníku
6 2)
0
0 2)
0

1)
1)

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia obchodní
akademie
0

5

zdravotní
školy

průmyslové
školy

0

4

ostatní
střední
školy
18

střední
odborná
učiliště
0

celkem

ostatní
střední
školy
3

střední
odborná
učiliště
7

celkem

27

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia obchodní
akademie
0

0

zdravotní
školy

průmyslové
školy

0

0

10

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
16

z nižších ročníků
3

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
34
3
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem

počet žáků
17
16
28
28
20
20
27
28
29
29
242

Prospělo
3
1
5
7
5
7
14
11
11
13
77

prospělo s
vyznamenáním
13
14
22
21
15
13
13
17
18
16
162

neprospělo
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

nehodnoceno
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

počet žáků
23
23
23
25
22
16
18
150

Prospělo
15
7
13
16
13
10
16
90

prospělo s
vyznamenáním
6
14
9
9
8
6
2
54

neprospělo
2
2
1
0
1
0
0
6

nehodnoceno
0
0
0
0
0
0
0
0

neprospělo

nehodnoceno

2
6
8

1
0
1

2. stupeň
Třída
6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkem

Celkový přehled

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet žáků

Prospělo

242
150
392

77
90
167

prospělo s
vyznamenáním
162
54
216
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Přehled o chování
1. stupeň
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem

počet
žáků
17
16
28
28
20
20
27
28
29
29
242

pochvala pochvala
TU
ŘŠ
8
17
10
18
4
26
12
21
4
10
10
17
11
12
6
16
21
16
13
18
99
171

NTU

počet
žáků
23
23
23
25
22
16
18
150

pochvala pochvala
TU
ŘŠ
10
4
19
5
0
22
17
5
10
7
9
6
10
1
75
50

NTU

Počet pochvala pochvala
žáků
TU
ŘŠ
242
99
171
150
75
50
392
174
221

NTU

1
1
0
0
4
0
3
1
3
0
13

důtka
TU
1
1
2
1
0
3
1
3
0
1
13

důtka
ŘŠ
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4

2.
stupeň
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

3.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka
TU
13
1
5
1
2
1
3
26

důtka
ŘŠ
7
3
0
1
0
1
1
13

2.
stupeň
0
1
0
0
0
1
1
3

3.
stupeň
0
1
2
0
1
0
0
4

důtka
TU
13
26
39

důtka
ŘŠ
4
11
17

2.
stupeň
3
3
6

3.
stupeň
0
4
4

2. stupeň
Třída
6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkem

12
0
2
0
4
0
0
18

Celkový přehled:

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

13
18
31

9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2017/2018

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
omluvených
hodin
17975
19207
37 182

počet
omluvených
hodin na žáka
74,28
128,05
94,85

počet
neomluvených
hodin
38
180
218

počet
neomluvených
hodin na žáka
0,16
1,20
0,56

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
tělesné postižení
lehké mentální postižení

ročník

počet žáků

1.,2.,4.,7.,8.

9

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

35

4.,9.
2.,7.,9.

2
3

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Výuka na obou stupních probíhala podle školního rozvrhu hodin vytvořeného v souladu se
Školským zákonem, čímž jsou splněny podmínky z hlediska psychohygieny.
Vyučovalo se podle schváleného Školního vzdělávacího programu. V rámci disponibilních
hodin byly posíleny přírodovědné předměty formou povinně volitelných seminářů: fyzikální
seminář, zeměpisný seminář a přírodovědný seminář.
Podpora práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla realizována podle
doporučení školských poradenských zařízení. S výchovně -vzdělávacím procesem pomáhaly
u dvou žáků asistentky pedagoga.
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 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. Napomáhá to vytěsňování sociálně patologických jevů, jakými jsou
záškoláctví, rasismus či užívání návykových látek.
Sociálně – patologické jevy se snažíme odhalit co nejdříve. Včasným zásahem proti nim, ve
spolupráci učitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, sociální odbor, PPP,
SPC, OSPOD, výskyt těchto jevů minimalizujeme. K tomu nám pomáhá rovněž organizování
mimoškolních aktivit žáků prostřednictvím zájmových kroužků. Ve školním roce 2017/2018
probíhaly tyto kroužky: kreativní (13 žáků), chemický (15 žáků), zeměpisný (10 žáků),
sportovní (10 žáků), keramický (14 žáků), chovatelský přírodovědný (9 žáků), kroužek
doučování (6 žáků). BK SNAKES Orlová vedl 2 kroužky zaměřené na košíkovou.
Vzhledem k negativnímu ovzduší v našem regionu se snažíme pravidelně organizovat
ozdravné pobyty sportovně-turistického zaměření a lyžařské kurzy. Žáci se také zúčastňují
soutěží organizovaných ZOO Ostrava, akcí Záchranné stanice v Bartošovicích a exkurzí
v rámci výuky odborných předmětů.
Ve školním roce 2017/2018 proběhly dva lyžařské kurzy a čtyři pětidenní ozdravné pobyty
pro žáky 1. i 2. stupně. Všechny aktivity se uskutečnily v Beskydech.

5.5 Průběh a výsledky vzdělávání, motivace žáků
Školní rok 2017/2018 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 Mgr. Veroniky
Tobolové. Připravovala zajímavé akce jak pro spolužáky, tak i pro družební Mateřskou školu
Ke Studánce 1033.To vše se projevilo ve zlepšení celkových výsledků školy. Důležitým
motivačním prvkem k profesnímu rozvoji žáků jsou také exkurze a besedy s touto tématikou.

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

počet
zaměstnanců
Studium ke splnění
kvalifikačních
předpokladů

1

instituce
(VŠ/zařízení pro
další vzdělávání)

UP Olomouc

11

název studia
NJ - ICT
učitelství 2.
stupeň

forma
financování

Samofinancování
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DVPP 2017/2018
Datum

Jméno

Název

Dotace

8/ 2017

Všichni učitelé

Reedukace SPU v systému inkluze

16 hod

10/2017

Mgr. Tobolová I.

Odpady a obaly

4 hod

10/2017

Mgr. Tobolová I.

Rozlišování a fixování b x d x p nejen pro

1 hod

dyslektiky
4/2018

Mgr. Tobolová I.

Výuka dopravní výchovy- seminář BESIP

2 dny

11/2017

Mgr. Tobolová V.

AJ- strategie pro práci s dyslektiky

4 hod

9/2017

Mgr. Kozubková

Vývojové poruchy učení a chování, náprava

8 hod

1/2018

Mgr.Kozubková

Fakultativní informační e-learningové

3 hod

vzdělávání
6/2018

Mgr. Otisková

Čeština jako druhý jazyk v českém školství

26 hod

11/2017

Mgr. Szczepanská

Vánoční inspirace

4 hod

1/2018

Mgr. Kaleta

Hodina pohybu navíc

16 hod

6/2018

Mgr. Kaleta

Studium pro ŘŠ

12+20 hod

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Naše základní škola se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných okolními školami a
zřizovatelem, a to jak sportovních, tak i vědomostních nebo volnočasových. Také my se
aktivně zapojujeme do organizace těchto akcí.
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Ke Studánce 1033
formou společných akcí, které přispívají k prezentaci naší školy. Stejně jako v minulých
letech připravila Žákovská rada pod vedením učitelů několik akcí pro děti z družební
mateřské školy. Dětem se opět nejvíce líbily akce „Počítač – nástroj k vzdělávání“,
„Sportovní odpoledne“, „ Den Země“, „ Den aktovek“ pro předškoláky. V rámci celostátní
akce „72 hodin“ pomohli naši starší žáci společně s dětmi z mateřské školy uklidit okolí jejich
školky.
I v tomto roce se uskutečnil „Den otevřených dveří“, který byl určen nejen našim
potenciálním prvňáčkům, ale i všem ostatním, kteří měli zájem o prohlídku naší školy a jejich
rodičům a blízkým. Spolupráce s Mateřskou školou přispívá k dobrému jménu naší školy u
široké veřejnosti.
Při organizování osvětových a jiných akcí pro naše žáky probíhala úzká spolupráce
s městskou knihovnou, domem dětí a mládeže, orlovskou pobočkou Muzea Těšínska,
s městskou policií.
V rámci projektu Adopce na dálku jsme pokračovali ve finanční podpoře indického
spolužáka, nákupem krmiva podporujeme orlovský psí útulek, dlouhodobě spolupracujeme
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se Sborem dobrovolných hasičů v Orlové. Pro všechny žáky školy zajišťujeme mléčné
výrobky a ovoce prostřednictvím projektu „Školní projekt“, který vznikl spojením projektů
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Program „Recyklohraní“ vede žáky ke
správnému nakládání s elektroodpady (do speciálních nádob odevzdávají staré
elektrospotřebiče a použité baterie).
Naši žáci se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží ve městě i v okrese, odkud nám mnohdy
přivážejí cenná umístění – viz níže.
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 metodického sdružení 1. – 3. ročník ve školním roce 2017/2018
Metodické sdružení pracovalo ve složení: Mgr. Šárka Malcharová, Mgr. Soňa Ochmanová,
Mgr. Jana Schmidová, Mgr. Anatoli Březná, Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Lenka Gráfová,
Mgr. Martina Šostoková, Mgr. Iveta Tobolová, Mgr. Alena Szczepanská.
Průběžná činnost probíhala podle plánu práce. Metodické sdružení mělo celkem tři schůzky.
Dle plánu na celý školní rok jsme se zaměřili na:







sebevzdělávání učitelů;
přípravu na výtvarné, literární a sportovní soutěže a ostatní soutěže;
návštěvu kulturních akcí – divadla;
přípravu na zápis do 1. tř.;
návštěvu muzea a knihovny;
třídní projekty.

V rámci dalšího sebevzdělávání pedagogů navštívili vyučující tyto akce:






reedukace speciálních poruch učení v systému inkluzívního vzdělávání – všichni;
seminář k dopravní výchově – Mgr. Iveta Tobolová;
seminář Hravá angličtina
– Mgr. Iveta Tobolová;
školení Městské policie Orlová
– všichni;
školení k zahájení GDPR
– všichni.

Zápis do 1. tříd
Tak jako každoročně se všichni vyučující podíleli na přípravě a průběhu zápisu dětí do 1. tříd.
Matematické soutěže – Klokan pro 2. - 3. tř. – kategorie Cvrček
1. místo
2. místo
3. místo

V. Kiša
V. Lišková
J. Koláček

3. A
3. B
3. A

Literární soutěže – Školní kolo recitační soutěže
1. místo
2. místo
3. místo

L. Janíková
N. Novotná
V. Lišková

3. A
3. B
3. B
13
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Účast v literární soutěži O Sněhurce.

Výtvarné soutěže
Městská výtvarná soutěž v Domě dětí a mládeže Orlová
1. místo
K. Schmidová
2. A
1. místo
E. Strmisková
1. A
1. místo
V. Geršlová
1. B
1. místo
L. Janíková
3. A
1. místo
J. Koláček
3. A
2. místo
T. Kaletová
2. B
3. místo
N. Novotná
3. B
Výtvarná soutěž v Základní umělecké škole Orlová
1. místo A. Mikušová
3. A
2. místo L. Janíková, A. Klotová
3. A
3. místo V. Kinclová
3. B
Sportovní soutěže, akce
bruslení 1. – 2. ročník
plavecký výcvik 2. – 3. ročník
nábor do baseballu v 1. – 5. ročnících
Mrštná veverka
3. místo M. Wawrečka
Valérie Truhlářová

2. A
2. A

Plavecká soutěž měst – rodina J. Koláčka se umístila na 2. místě.
Lehkoatletická soutěž Orlová – městské kolo
1. místo Viktorie Truhlářová 2. A
1. místo J. Koláček
3. A
2. místo M. Dustor
3. A
V celkovém hodnocení škol jsme získali 2. místo.
Účast 2. třídy na akci Městského sportovního klubu Orlová s názvem Můj první gól.
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Ostatní soutěže
V tomto školním roce opět probíhala soutěž Naše město Orlová. Této akce se zúčastnili žáci
3. A.
Účast na dalších akcích
Výstava spolkové a klubové činnosti
Velikonoční jarmark
Vánoční jarmark
Zubní hygiena 1. – 2. ročník
celoměstský Den dětí
program Ovocentra v rámci projektu Ovoce do škol
ukázka dravců
Sférické divadlo v tělocvičně školy
- Přátelé uvnitř těla
- Původ života
Vánoční show Tanečního klubu KMIT účast 1. – 3. tříd
vánoční besídky ve třídách
beseda o Orlové
3. A
textilní dílna – Nadace Sova
2. B
Dance academy v domě dětí a mládeže 1. A,B, 3. B
Ztracené vejce v domě dětí a mládeže 1. A,B
vánoční besídka pro rodiče a prarodiče 1. A, B
Návštěva Městské knihovny Orlová
Jak se dělá kniha
2. B
Knihožrouti
2. B
Pasování na čtenáře
1. A,B
Výroba knížky
1. A, B
O malém slůněti
1. A, B
Návštěva divadel
Čertův švagr – Dům kultury města Orlové
1. – 3. tř.
Královna Koloběžka první – Divadlo loutek Ostrava 3. A, B
Malá Mína zmlsaná – Divadlo loutek Ostrava
1. A,B, 2. A, B
Školní výlety
Rožnov pod Radhoštěm – Skanzen
ZOO Ostrava

2. A, B
1. A, B

Zdroj: https://www.obrazky.cz/?q=ZOO+ostrava&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=nXkvXAIY_SxMRcAnRtCxhwoknzbziwvzipiYGp7kL%3D%3D&oq=ZOO+ostrava&aq=-1&su=b#id=58c361926eff2158
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hrad Helfštýn, divadlo
3. B
Kunín, Záchranná stanice Bartošovice 3. A
Ozdravný pobyt – Škola v přírodě
Na konci dubna byl uspořádán ozdravný pobyt na hotelu Jelenovská – pedagogický dozor
Mgr. Iveta Tobolová, Mgr. Lenka Gráfová, JanaKuzníková.
Třídní projekty
V průběhu školního roku byla připravena pro děti celá řada projektů:
Podzimní kořeníčko
1. A, B
Halloween
3. A, B, 4. B
Kočičí hrátky
2. A, B
Den s čerty a anděly
3. B
Čertí škola
1. A, B, 3. A
Tvůrčí textilní dílna
2. B
Zimní hrátky
3. B
Velikonoční pomlázka
2. B
Velikonoční den
3. A
Jahodový den
2. A, B
Olympijský den
1. A, B
Z pohádky do pohádky
1. A, B
Veselé zoubky ve spolupráci s drogerií DM 1. A, B
Pancakeday, englishday
anglický jazyk při výuce s Mgr. Ivetou
Tobolovou a Mgr. Lenkou Gráfovou
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčky
1. A, B
Za metodické sdružení Mgr. Šárka Malcharová
7.2 Zpráva metodického sdružení4. – 5. ročník ve školním roce 2017/2018
Metodické sdružení pracovalo ve složení: Mgr. Vlasta Kramná, Mgr. Martin Ošelda,
Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Lenka Gráfová, Mgr. Martina Jaglařová.
Průběžná činnost sdružení byla v tomto školním roce zaměřena především na:
 další vzdělávání pedagogů;
 přípravu žáků k přijímacím zkouškám na Gymnázium a Obchodní akademii Orlová;
 organizaci matematických soutěží;
 přípravu na výtvarné, literární, pěvecké a sportovní soutěže;
 návštěvu kulturních akcí;
 spolupráci s městskou knihovnou, domem dětí a mládeže, Muzeem Těšínska
a Městskou policií Orlová;
 exkurze, výlety, ozdravné pobyty;
 péči o školní zookoutek;
 projektové dny;
 přípravu na „Orlovské hry“;
 spolupráci s rodiči.
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V rámci dalšího vzdělávání pedagogů navštívili vyučující tyto akce:
školení v rámci projektu EU „Šablony 2016“ srpen
– všichni;
školení Městské policie Orlová
březen
– všichni;
školení k zahájení GDPR
květen
– všichni.
Příprava žáků k přijímacím zkouškám na GOA Orlová
Žáci byli k přijímacím zkouškám připravováni nejen v přípravných kurzech na místním
gymnáziu, ale rovněž i zvýšenou péčí ve vyučovacích hodinách.
Celkem se ke studiu hlásilo 7 dětí, přijato bylo 5 dětí z 5. B. Jedná se o tyto žáky:
Kamila Frejová, David Hrudnák, Nela Jiříčková, Filip Mlkvik, Anna Kondělková.
Matematické soutěže
Klokan pro 4. – 5. třídy
1. místo Kristýna Obadalová
2. místo Kamila Frejová
3. místo Robin Gorol

4. B
5. B
4. B

Pythagoriáda – školní kolo, 5. ročník
Úspěšnými řešiteli se stávají žáci, kteří dosáhnou minimálně 10 bodů a postupují do
okresního kola.
Kamila Frejová 13 b;
Filip Mlkvik
13 b;
Jakub Lízal
11 b;
Nela Jiříčková 10 b.
Okresní kolo Pythagoriády
Jedinou úspěšnou řešitelkou se stala žákyně Kamila Frejová z 5. B.
Výtvarné, literární, pěvecké a sportovní soutěže
Výtvarné soutěže
Hrátky se zvířátky – Základní umělecká škola Orlová
1. místo Markéta Huráčová
5. B
1. místo Petra Janošková
5. B
3. místo kolektivní práce žáků
4. B
Výtvarná soutěž Domu dětí a mládeže Orlová
1. místo Veronika Slívová
4. A
Kateřina Staňková
4. B
Jakub Lízal
5. A
Markéta Huráčová
5. B
2. místo Karolína Dudová
4.A
Petra Janošková
5. B
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Recitační soutěž – školní kolo
1. místo Kristýna Obadalová
2. místo Veronika Slívová
3. místo Vendula Stašová

4. B
4. A
4. B

Do městského kola postoupily první dvě žákyně, do okresního kola se jim postoupit již
nepodařilo.
Celoškolní talentová soutěž Studánka má talent
1. místo Petra Janošková, zpěv
2. místo Adriana Slamjáková, zpěv

5. B
5. A

Pěvecká soutěž – Superstar
Do městského kola postoupily tyto žákyně:
Adriana Slamjáková
5.A
Petra Janošková
5. B
Nela Jiříčková
5. B
Finále městského kola
Vítězkou městského kola Superstar se stala Petra Janošková z 5. B.
Sportovní soutěže
Plavecká soutěž měst – Orlové
2. místo Tomáš Zelníček
3. místo Nela Wróblová

5. A
5. B

Florbal
3. místo výběr žáků 4. a 5. tříd
Sálová kopaná - městské kolo uspořádané na naší škole
4. místo výběr žáků 4. a 5. tříd
Veverka, soutěž ve šplhu
1. místo David Götze
1. místo Eliška Nosková
2. místo Markéta Huráčová
5. místo Vojtěch Ďuriš

4. B
4. B
5. B
5. A

Vybíjená – městské kolo
2. místo družstvo žáků

5. A a 5. B

Vybíjená – okresní kolo
4. místo družstvo žáků

5. A a 5. B
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McDonald´s Cup – městské kolo
4. místo výběr žáků

4. a 5. tříd

Lehkoatletický trojboj – městské kolo – 4. ročníky
1. místo Eliška Nosková
4. B
3. místo Jakub Dorňák
4. B
Lehkoatletický trojboj – městské kolo – 5. ročníky
1. místo Matyáš Vítek
5. A
Celkově škola obsadila v lehkoatletickém trojboji krásné 2. místo.
Účast na kulturních akcích
Královna Koloběžka První – Divadlo loutek Ostrava
Velikonoční výstava v DKMO
Čertův švagr – Dům kultury města Orlové
Výstava spolkové a klubové činnosti v DKMO
Sférické divadlo v tělocvičně školy
výstava betlémů v Domě dětí a mládeže Orlová
Mikuláš ve škole
Vánoční show Tanečního klubu KMIT
vánoční besídky
filmové představení Čertoviny v DKMO

4. a 5. třídy
4. A
5. A
4. B, 5. A, B
4. A
4. třídy
4. A, 5. B

Spolupráce s městskou knihovnou, domem dětí, Muzeem Těšínska, Městskou policií
Orlová
beseda o pověstech v knihovně
4. B
beseda Zvířata v zimě v domě dětí a mládeže
4. B
Výtvarná dílna v Muzeu Těšínska
4. B
interaktivní program ke Dni Země v Muzeu Těšínska 4. A
Výlety, exkurze, ozdravné pobyty
ozdravný pobyt Dolní Bečva (duben)
ozdravný pobyt Chata Sv. Josefa Grúň (červen)
školní výlet Záchranná stanice Bartošovice,
zámek Bartošovice, zámek Kunín
školní výlet hrad Helfštýn

5. B
5. A
4. A
4. B

Péče o školní zookoutek
Žáci čtvrtých a pátých tříd se zapojili do péče o školní zookoutek. Po dobu měsíce května
a června se střídali v donášce krmiva a steliva pro zvířátka chovaná v našem zookoutku.
Projektové dny
Zimní olympijské hrátky

4. B

19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2017/2018

Pancakeday
Gráfovou
Traditional English Day
Gráfovou
Třída plná strašidel
Čertí den
Christmasday – projektová hodina

anglický

jazyk

při

výuce

s Mgr.

Lenkou

anglický

jazyk

při

výuce

s Mgr.

Lenkou

4. B
4. B
4. a 5. třídy

Orlovské hry
Orlovské hry se uskutečnily 22. června 2018. Žákům byly přiděleny jednotlivé státy, které
měli žáci svým oblečením a výzdobou reprezentovat. Žáci nesli nápis státu, jeho vlajku
a v rukou malé vlaječky.
4. A – Šalamounovy ostrovy
4. B – Malajsie
5. A – Botswana
5. B – Tanzanie
Žáci 4. a 5. tříd se zapojili do těchto soutěží:
 atletika v Základní škole Karla Dvořáčka;
 vybíjená dívek 5. tříd v Základní škole Školní;
 fotbal chlapců 4. a 5. tříd v Základní škole Slezská.

Spolupráce s rodiči
V průběhu školního roku se konaly pravidelné třídní schůzky včetně konzultačních třídních
schůzek.
Paní učitelky 4. a 5. tříd se ve dnech 19. a 20. dubna 2018 rovněž podílely na organizaci
zápisu dětí do 1. tříd.
Za metodické sdružení Mgr. Vlasta Kramná
7.3 Zpráva předmětové komise Matematika a informační a komunikační technologie ve
školním roce 2017/2018
Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Martina Šostoková, Dagmar Murová, Mgr.
Martina Jaglařová, Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Šárka Malcharová.
Matematika
V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili městské matematické soutěže MATES pořádané
Gymnáziem a Obchodní akademií Orlová. Úspěšnými řešiteli se stali žáci ze třídy 8. B, kdy
se na 1. místě umístil Karel Holeksa a na 2. místě Kristián Kováč.
Za sekci matematiky Mgr. Martina Šostoková
20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2017/2018

Informační a komunikační technologie (ICT)
V průběhu roku byly využívány IT služby a plněny následující úkoly:


všichni zaměstnanci byli ředitelem školy proškoleni v návaznosti na novou
legislativu EU, týkající se obecné ochrany osobních údajů – zkratka GDPR, která je
účinná od 25. 5. 2018, smlouvy týkající se softwaru a IT služeb byly v rámci GDPR
aktualizovány;



pedagogický sbor má přístup k administrativnímu programu DmSoft (Evidence
a vysvědčení) a EDUPAGE (třídní kniha, žákovská knížka), kde mají zároveň
zřízeny své vlastní účty také rodiče a žáci pro každodenní komunikaci se školou;



zaměstnanci školy využívají své cloudové účty a poštovní schránky ve službě Google
Apps;



žáci 7. ročníku v rámci Informatiky a Praktikum práce na PC mají zřízeny cloudové
účty a poštovní schránky ve službě Google Apps., dále probíhala sdílená výuka a
nově výuka v rámci tzv. Google učeben (virtuální učebna) pod vedením Mgr.
Roberta Kalety a Mgr. Martiny Šostokové;



probíhá pravidelná výuka v předmětech Informatika (3. a 7. ročníky) a Praktikum
práce na PC (6. a 9. ročníky);



s využitím ICT poskytujeme efektivní výuku v učebně přírodopisu/zeměpisu (tablety
a interaktivní tabule), učebně chemie (interaktivní tabule Smart) a učebně cizích
jazyků (interaktivní přenašeč E-beam);



je prováděna pravidelná a aktuální prezentace školy na webových stránkách naší
školy, příspěvky zasíláme také ke zveřejnění na webových stránkách města;



pracujeme na zmapování sítě, prvků sítě, racků a jejich popisu a zavedení do
technické dokumentace prostřednictvím smluvního správce, společností POČÍTAČE
ORLOVÁ;



v září 2017 a únoru 2018 byli na naší škole na dvoutýdenní praxi ICT dva studenti
střední školy Net Office Orlová. Pomáhali s pravidelnou údržbou a aktualizacemi
OS, pravidelným čištěním PC, s kontrolou bezpečnosti všech PC v prostorách školy
apod.;



zřizovateli jsme zaslali požadavek na prodloužení licence antivirový software
EsetEndpoint od roku 2019;
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probíhala spolupráce s preventistou školy v rámci nebezpečí číhajícího na Internetu
(kyberšikana apod.), zvýšení informovanosti žáků, rodičů a učitelů – formou
přednášek ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR;



zakoupili jsme on-line licence k užívání vzdělávacího software, který je šířen
prostřednictvím internetového portálu www.didakta.cz, jako upgrade ke všem již
zakoupeným aplikacím, v roce 2018 se jedná o první část upgrade v počtu 10
programů;



nadále pokračuje spolupráce s externí společností POČÍTAČE ORLOVÁ, s.r.o.,
která nám poskytuje odborný servis a poradenství;



v rámci předmětu Praktikum práce na PC jsme na podzim roku 2017 navštívili
workshop Robotika a programování na střední škole Net Office Orlová.
Za sekci ICT Mgr. Robert Kaleta

7.4 Zpráva předmětové komise Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a
literatura, anglický jazyk, německý jazyk ve školním roce 2017/2018
Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Monika Kozubková, Mgr. Veronika Otisková,
Mgr. Eliška Ulmanová, Filip Janík, Mgr. Robert Kaleta, Dagmar Murová, Mgr. Jela
Široká, Mgr. Veronika Tobolová.
Schůzky a konzultace k činnosti předmětové komise probíhají dle potřeby. Je věnována
pozornost především těmto aktivitám:
Český jazyk a literatura


v rámci výuky cizinců byla navázána spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě,
společností Meta a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Orlové pro zajištění výuky
cizinců bez znalosti českého jazyka v naší škole, Mgr. Otisková vede výuku češtiny jako
cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně pro žáka z Vietnamu a v této oblasti se i nadále
vzdělává, např. formou e-learningového studia metodiky výuky českého jazyka pro
cizince, které v tomto školním roce úspěšně absolvovala, dále probíhala pedagogická
intervence pro žákyni s odlišným mateřským jazykem (slovenština) v rámci přípravy na
PZ;



dlouhodobá spolupráce s Městskou knihovnou v Orlové pokračovala také v tomto
školním roce, žáci 6. – 9. tříd během prvního pololetí navštívili 2 besedy v městské
knihovně, Svět fantasy a Po stopách zločinu, na 2. pololetí byla pro žáky 9. tříd připravena
interaktivní prohlídka knihovny včetně skladu knih;
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ve třídách probíhal výběr a příprava žáků na recitační soutěž, termíny třídních kol stanoví
dle uvážení jednotliví vyučující, školní kolo proběhlo na konci února 2018, z kterého
postoupili úspěšní recitátoři do městského kola, Zuzana Kalinová z 8. B postoupila do
okresního kola, kde se umístila na 4. místě;



v prosinci 2017 jsme připravili školní kolo Olympiády v českém jazyce, získané bodové
výsledky neumožnily další postup do okresního kola;



žáci se zúčastnili několika divadelních představení, a to jak ostravském v Divadle
loutek, dle také vybraných představení v Domě kultury města Orlové, velký úspěch mělo
představení Těšínského divadla s názvem Jedna noc na Karlštejně, kterého se zúčastnili
žáci 7. – 9. tříd.



z nabídky Domu kultury města Orlové a orlovského Domu dětí a mládeže jsme v průběhu
školního roku vybrali a navštívili několik výstav a workshopů, které souvisely s výukou
českého jazyka a literatury;



kontinuálně pokračuje práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
specifickou poruchou učení a individuálním vzdělávacím plánem, v průběhu školního
roku probíhala kontrola plnění individuálních vzdělávacích plánů, v červnu byla
provedena dvě vyhodnocení plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích
plánů pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny Orlová, kontrolou nebyly ve výuce
českého jazyka a literatury shledány nedostatky;



učební pomůcky: v hodinách literatury pokračuje využívání knih a elektronických čteček
získaných v rámci Výzvy č. 56;



učebnice: členové předmětové komise vyhodnotili potřebnost vyhledat novou vhodnou
čítanku pro žáky 9. ročníků, stávající učebnice již vykazují větší poškození vazby,
proběhla také kontrola platnosti doložek MŠMT, přičemž bylo zjištěno, že je potřeba
ověřit platnost doložky pro Čítanku 6. ročník (SPN), která není uvedena ve Věstníku;



v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) mají vyučující českého
jazyka zájem o další vzdělávání ve svém oboru.
Za PK ČJL Mgr. Monika Kozubková

Cizí jazyky
Předmětová podkomise pro cizí jazyky:
pro AJ – Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Veronika Tobolová a Filip Janík;
pro NJ - Mgr. Monika Kozubková, Mgr. Jela Široká a Dagmar Murová.
Anglický jazyk
 Žáci 7. – 9. ročníků se v prosinci 2017 zúčastnili divadelního představení v anglickém
jazyce – TheWinter´sTale.
 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v listopadu 2017 zúčastnila
Mgr. Tobolová školení Angličtina pro práci s dyslektiky. V únoru 2018 se jako členka
poroty zúčastnila Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III. na
Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová.
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Německý jazyk
 V 8. ročnících je používána nová učebnice Klett maximal interaktiv, která je doplněna
výukovým CD a interaktivním výukovým programem v PC. Vzhledem k rozsahu
učiva, doplňujícím materiálům v elektronické podobě a grafickému zpracování je
učebnice vhodná také pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Byl vznesen požadavek na nákup 2. dílu učebnice pro žáky včetně 3 ks metodiky
s CD/DVD pro vyučující, aby bylo možné zcela nahradit dosud používanou učebnici
Mach mit.
 Mgr. Kozubková se opět zúčastnila Konverzační soutěže v německém jazyce na
Gymnáziu Studentská v Havířově-Podlesí jako členka poroty.
Ve výuce obou cizích jazyků jsou nadále používány pomůcky získané z evropských projektů,
např. mapy, slovníky apod., což napomáhá názorné a kreativní výuce.
U žáků se speciálním výukovým programem, zejména u žáků se specifickou poruchou učení
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.), je dbáno na dodržování pokynů obsažených
v doporučeních Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálního pedagogického centra nebo
uvedených v individuálním výukovém plánu. V těchto případech je také zohledňován např.
fonetický zápis slov.
Komise navrhla případný nákup nového vybavení učebny cizího jazyka na 2. stupni – lavice
a židle pro žáky, katedra a židle pro učitele a koberec, alespoň do středové části učebny.
Za PK CJ Mgr. Monika Kozubková

7.5. Zpráva předmětové komise Člověk a příroda – přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie
ve školním roce 2017/2018
V rámci činnosti předmětové komise Člověk a příroda jsou soustředěny předměty přírodopis,
zeměpis, fyzika, chemie a přírodovědné semináře.
Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Hana Dumbrovská, Mgr. Radka Václavíková,
Mgr. Martina Šostoková, Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Martina Jaglařová.
V tomto školním roce se pro 6. – 9. třídy uskutečnily následující aktivity.
Účast na akcích
 žáci 6. ročníků navštívili chovatelský kroužek v orlovském Domě dětí a mládeže;
 pro 9. ročníky byla připravena exkurze s názvem Poznej správnou techniku na Vysoké
škole báňské v Ostravě;
 6. a 7. třídy se zúčastnily exkurze do Stanice pro záchranu volně žijících živočichů
v Bartošovicích;
 zajímavou besedu o plazech připravil p. Valko pro žáky 6. ročníků;
 v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 byl připraven pořad Mynamar,
divoká cesta do barmské říše.
Další aktivity
 v rámci předmětu chemie se uskutečnil na prvním i druhém stupni projekt Výroba
mýdla a svíček;
 do výuky zeměpisu bylo zakoupeno 30 digitálních atlasů ČR;
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 při celoškolní akci Den Země připravilo sdružení výstavu květin a zvířat,
 vztah k přírodě byl se žáky utužován také při vycházkách do přírody, do různých her
a soutěží byly zapojeny také tablety, žáci si užili turistické výšlapy a ozdravné pobyty
v Beskydech plné zeměpisných a dalších her;
 v průběhu roku probíhala činnost ve dvou přírodovědných kroužcích, zeměpisný vedl
Mgr. Robert Kaleta a chemický Mgr. Martina Jaglařová.
Za PK Člověk a příroda Mgr. Hana Dumbrovská

7.6

Zpráva předmětové komise Člověk a společnost – dějepis, občanská výchova ve
školním roce 2017/2018

Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Jela Široká, Mgr. Veronika Otisková, Darmar
Murová, Mgr. Hana Dumbrovská, Mgr. Martina Jaglařová, Filip Janík, Mgr. Martina
Šostoková, Mgr. Radka Václavíková, Mgr. Monika Kozubková.
Ve výuce jsou používány nejenom pracovní sešity, ale také audiovizuální technika, mapy,
atlasy, DVD s výukovými programy, odbornou literaturu – Dějiny umění, Diderot, Kronika
lidstva apod., využíváme nabídky na internetu Moderní dějiny – prezentace, dumy atd.
Během školního roku navštívili žáci výstavy a expozice věnované dějinám v orlovské
pobočce Muzea Těšínska.
Účast na akcích
V listopadu 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 11
žáků z 9. tříd. Na 1. místě se umístila Terezie Zamišková z 9. B, která tak dále postoupila do
okresního kola, pořádaného v lednu 2018 v Karviné.
V prosinci 2017 se konala beseda žáků 8. a 9. tříd s ing. Gilem, který se zajímavou a poutavou
formou podělil o vzpomínky ze svého mládí, které prožil v koncentračním táboře. Závěrem
besedy také odpověděl na otázky, které mu žáci položili.
Dějepisné aktivity
V dubnu 2018 jsme pořádali Den otevřených dveří, do kterého se aktivně zapojila také sekce
dějepisu. V učebně byly pro žáky připraveny různé soutěže věnované 100. výročí vzniku
ČSR, např. seřadit módu 20. století, přiřadit správné údaje k letům, které obsahují „osudové
osmičky“.
Ke stému výročí byla připravena také velká nástěnka s projekty a pracemi žáků obou
devátých tříd. Nástěnka byla tematicky rozdělena do několika celků – naši prezidenti, móda
20. století, významné osobnosti: politici, vědci, sportovci, nositelé Nobelovy ceny. Druhá
polovina byla věnována politickým událostem uplynulých 100 let – první republika,
Mnichovská dohoda, Únorové události, 50. léta, 60. léta, Sametová revoluce až po rozdělení
naší země na dva samostatné státy. Na tvorbě nástěnky se aktivně podílely především tyto
žákyně – M. Černoušková, L. Miková, M. Urbánková a N. Wartová.
Projekty, informace a obrázky se staly přínosem i pro další žáky především v hodinách
dějepisu a občanské výchovy.
Za PK Člověk a společnost Mgr. Jela Široká
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7.7. Zpráva předmětové komise Umění a kultura – výtvarná výchova, hudební výchova
ve školním roce 2017/2018
Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Eliška Ulmanová, Mgr. Monika Kozubková,
Mgr. Veronika Otisková, Mgr. Radka Václavíková, Mgr. Hana Dumbrovská, Mgr. Martina
Jaglařová.
Práce v oblasti umění a kultury probíhala ve výuce v souladu s tematickými plány.
Oblast výtvarného umění
Ve školním roce žáci navštívili řadu výstav v Domě kultury města Orlové, orlovské Základní
umělecké škole a Domě dětí a mládeže. Pokračovala také spolupráce s pobočkou Muzea
Těšínska, kam v rámci výuky výtvarné výchovy docházeli žáci na tvůrčí dílny, vernisáže
výstav organizovaných muzeem a besedy s jednotlivými vystavovateli.
Kolektivy jsou zapojovány do estetizace školního prostředí, žáci se podílejí na tvorbě plakátů
na celoškolní akce, např. Den otevřených dveří, Den Země, kterých se také účastní.
Žáci všech tříd se zapojili do nejvýznamnějších soutěží v rámci našeho města. Pravidelně
v nich získávají přední místa, např. v listopadu 2017 na akci pod patronátem Základní
umělecké školy obsadili žáci 6. tříd téměř všechna místa v oblasti kolektivní a skupinové
práce, ve 4. kategorii pro 8. a 9. třídy získali žáci umístění na 1., 2. a 3. místě.
V březnu 2018 získali naši žáci na postupové soutěži v Domě dětí a mládeže pět 1. míst, dvě
2. místa a čtyři 3. místa. Jednoznačně obhajujeme pomyslné prvenství ve výtvarné práci
a kreativitě v rámci celého našeho města.
Oblast hudební výchovy
Důraz byl kladen nejen na upevnění vztahu ke zpěvu jako takovému, ale žáci měli možnost
v učebně hudební výchovy ukázat spolužákům své dovednosti – pěvecké i muzikální –
dovednost hrát na hudební nástroj a doprovázet žáky ke zpěvu.

Žáci pracovali na projektech Hudební žánry formou powerpointové prezentace.
V rámci mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou si žáci vytvořili vlastní CD nosiče
a vyzkoušeli si grafický záznam vážné hudby.
Za PK UK Mgr. Eliška Ulmanová
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7.8

Zpráva předmětové komise Člověk a zdraví + Člověk a svět práce – tělesná
výchova, pracovní činnosti, rodinná výchova ve školním roce 2017/2018

Předmětová komise pracovala v tomto složení: Mgr. Robert Kaleta, Filip Janík, Mgr. Radka
Václavíková, Mgr. Martina Jaglařová, Mgr. Milan Fus, Mgr. Eliška Ulmanová, Mgr. Hana
Dumbrovská, Mgr. Veronika Otisková, Mgr. Monika Kozubková.
Předmětová komise kladla důraz především na tyto úkoly:
 diskuze k tematickým plánům v jednotlivých ročnících – návaznost, mezipředmětové
vztahy;
 diskuze ke konaným sportovním akcím;
 Edupage – zápis tematických plánů daných předmětů, rozdělení mezi jednotlivé učitele;
 kontrola a stav používaných učebnic a pomůcek, návrhy na jejich obnovu.
Kabinet Člověk a zdraví – tělesná výchova
V tomto školním roce se uskutečnily následující sportovní aktivity doplněné o přehled
výsledků a úspěchů:
Školní turnaje
Stolní tenis – září 2017 - všechny věkové kategorie,
florbal – listopad 2017 – mladší, starší chlapci,
futsal – prosinec 2017 – mladší, starší chlapci,
skok vysoký – prosinec 2017 - všechny kategorie.
Školní turnaje připravil Mgr. Robert Kaleta.
Městské turnaje a soutěže
Stolní tenis – říjen 2017 na ZŠ U Kapličky – všechny kategorie
1. místo
starší děvčata (Regecová Veronika, Svobodová Natálie a Gabzdylová Anna),
2. místo
starší chlapci (Zelníček Matěj, Rylko Martin, Kováč Kristián a Kapias Matěj);
Střelba ze vzduchové pistole – říjen 2017 na ZŠ Školní – všechny kategorie, účast 25 žáků;
Plavecká soutěž měst – říjen 2017 na Krytém bazénu Orlová, 52 plavců, 1.–9. třída
2. místo
Martin Koláček 2. B, kategorie 0–7 let,
2. místo
Jiří Koláček 3. A, kategorie 8–9 let,
2. místo
Tomáš Zelníček 5. A, kategorie 10–11 let,
1. místo
Matěj Zelníček 8. A, kategorie 12 – 14 let;
Městské kolo ve florbalu – listopad 2017 na GOA Orlová pro kategorie starší a mladší
chlapci, na ZŠ K. Dvořáčka pro kategorie mladší a starší dívky
1.místo
družstva v obou kategoriích;
Mikulášská laťka – prosinec 2017 na ZŠ K. Dvořáčka, všechny kategorie, účast 70
soutěžících
4. místo
Michal Liška (158 cm),
1. místo
Aneta Gebková (148 cm);
Sálová kopaná – leden 2018 na GOA Orlová pro kategorie mladší a starší chlapci
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3. místo

mladší žáci, družstvo: Kristián Bartoš, Michal Burzyk, David Kellner, Patrik
Kovačík, Jakub Krupa, Dominik Kubatko, Matyáš Mlýnek, Jakub Motloch,
Jakub Smejkal a Jakub Zawadzki;

Mrštná veverka – soutěž ve šplhu na tyči – únor 2018 na ZŠ Ke Studánce, všechny kategorie
s účastí žáků orlovských škol, Petřvaldu, Rychvaldu a Doubravy.
1. místo
v celkovém hodnocení zúčastněných škol.
Vybíjená – březen 2018 na ZŠ Karla Dvořáčka pro kategorie mladší a starší dívky
1. místo
mladší dívky, družstvo: Stankušová, Kleprlíková, Godulová, Michalíková,
Kováčová, Wolfová, Hubincová, Pakostová, Hadvizdžáková, Svatá,
Římanková, Pěgřimočová;
1. místo
starší dívky, družstvo: Regecová, Černoušková, Bařinová, Matějovičová,
Solichová, Svobodová, Gabzdylová, Vágnerová, Urbánková, Kalinová,
Gorolová, Rybová, Nováková, Erhardtová.

Malá kopaná – duben 2018 na Slávii Orlová pro kategorie mladší a starší chlapci
4. a 5. místo.
BĚH OSVOBOZENÍ – štafetový běh městem Orlová – květen 2018 ve sportovním areálu u
Zimního stadionu Orlová, všechny kategorie
2. místo
starší žákyně: A. Gebková, Z. Kalinová, A. Gabzdylová a A. Ogrocká,
3. místo
mladší žákyně: H. Hubincová, V. Kováčová, N. Kopáčková a M. Stankušová;
Pohár rozhlasu – atletické závody družstev – květen 2018 na ZŠ v Rychvaldě, všechny
kategorie
Výsledky družstev:
1. místo
starší dívky
4. místo
mladší děvčata
Výsledky jednotlivců – starší žáci:
1. místo
Aneta Gebková – skok vysoký,
2. místo
Matěj Zelníček – vrh koulí,
2. místo
Ogrocká, Gebková, Gorolová, Gabzdylová – štafeta 4 x 60 m,
3. místo
Aneta Ogrocká – skok daleký;
Výsledky jednotlivců – mladšížáci:
1. místo
Kristián Bartoš – skok vysoký,
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2. místo
1. místo
2. místo
2. místo

Nela Kopáčková – skok daleký,
Vanessa Kováčová – hod kriketovým míčkem,
Hana Hubincová – hod kriketovým míčkem,
Dominik Kubátko – běh na 1000m.

Turnaj v kopané O pohár starostky Rychvaldu – červen 2018 na ZŠ v Rychvaldě, starší
žáci
1. místo
družstvo: Matuška J., Liška M., Machala M., Válek T., Jureček F., Tomeček
T., Kováč K., Slezák L.,Regecová V.
Městské turnaje a soutěže
Florbal starších dívek – prosinec 2017 na MSH v Havířově – Slávie
5. místo
družstvo: Regecová V., Svobodová N., Weglarzová K., Černoušková M.,
Urbánková M., Kalinová Z., Rybová K., Solichová D., Wróblová N., Gorolová
G., Ogrocká A., Stankušová M., Obadalová N. a Kopáčková N.
Florbal mladších dívek – leden 2018 na ZŠ Nábřeží v Havířově
2. místo
družstvo: Hadvizdžáková D., Hubincová H., Kleprlíková N., Kopáčková N.,
Kováčová V., Obadalová N., Pěgřimočová S. a Stankušová M.
Pohár rozhlasu – atletické závody družstev – květen 2018 na ZŠ Kudeříkové v Havířově
4. místo
družstvo: Gebková A., Gorolová G., Gabzdylová A., Kalinová Z., Rybová K.,
Michalíková K., Ogrocká A., Regecová V. a Svobodová N.
Vybíjená dívek – červen 2018 na ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné, kategorie mladší a starší
dívky
1. místo
družstvo mladších dívek,
1. místo
družstvo starších dívek.
Mezinárodní reprezentace města
Memoriál Jana Margicioka a Leopolda Halaczka / Polsko – duben 2018 v partnerském
městě Rydultowy, kategorie mladší a starší dívky, starší chlapci
4. místo
starší dívky – A. Gebková, Z. Kalinová, A. Gabzdylová, K. Rybová.
Další sportovní aktivity
Lyžařské kurzy 2018
V letošním školním roce se naší škole uspořádaly pro velký zájem dva lyžařské kurzy. První
kurz byl zaměřen na výuku již pokročilých lyžařů a druhý zejména na začátečníky. Více než
60 nadšenců lyžování a snowboardingu obsadilo ve dnech od 8. – 19. 1. 2018 hotel Mesit v
Horní Bečvě. Téměř ideální podmínky letos žáci našli v areálu Sachovy studánky. Jsme
velice rádi, že lyžařský kurz má u nás na škole již dlouholetou tradici a je mezi žáky velmi
oblíben. Věříme, že budeme pokračovat v následujících letech ve stejném stylu.
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Ozdravné pobyty 2018
V posledních dvou měsících školního roku 2017/2018 proběhly tři ozdravné pobyty žáků
2. stupně v Beskydech. Dva proběhly na hřebeni Grúň – Dům Sv. Josefa a jeden na Chatě
Hrádek v Hrádku. Těchto pobytů se zúčastnila více než stovka dětí. Po celou dobu se žáci
věnovali turistice, sportovním soutěžím a celotýdenním bojovým hrám ve stylu Pevnosti
Boyard apod.
Za sekci Člověk a zdraví Mgr. Robert Kaleta

7.9

Zpráva o činnosti Školní družiny ve školním roce 2017/2018

V tomto školním roce jsme měli tři plně obsazená oddělení.
V rámci činnosti byly realizovány následující aktivity:
 v každém oddělení s dětmi pracovala aprobovaná vychovatelka;


díky inkluzi jsme se museli potýkat s některými problémy žáků, také nekázní a kvůli
velkému počtu žáků ve třídě i s nadměrnou hlučností, což bylo dost vyčerpávající;



výchovně vzdělávací plán jsme pojmenovali S krtkem za poznáním;



letos byly činnosti zaměřeny na poznávání České republiky. To probíhalo různými
formami, besedami, vyhledáváním informací na internetu i v knihách – Zlatá brána, Kde
jsme doma, Krtek námořníkem, Krakonošova cesta aj.;



děti tvořily ve výtvarných činnostech a soutěžily např. O kohoutkovi a slepičce, Kde se
vzala strašidla, aj.;



fyzickou zdatnost děti rozvíjely na vycházkách a ve sportovních soutěžích – Den
pohybových her, Rychlejší vyhrává aj. Seznámily se s prvky zdravé životosprávy.
Z dalších akcí, které se uskutečnily, jmenujme např. dopravní soutěž, mikulášská
nadílka, vánoční večírek, účast na akcích města, spolupráce se školní družinou Základní
školy U Kapličky, děti navštívil kouzelník a přijelo za námi Divadlo Beruška;



na závěr školního roku se děti pobavily na zábavně vzdělávacím odpoledni spojeném
s přespáním v prostorách družiny. Tato akce se konala již sedmnáctým rokem a vždy
sklízí u dětí velký úspěch;



v družině probíhaly také další zábavné aktivity v jednotlivých odděleních a díky jejich
pestrosti si každé dítě našlo to své.

Za školní družinu Liběna Greplová, vedoucí vychovatelka
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8.

Projekty ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali ve 2. části projektu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, který jsme
započali v lednu školního roku 2016/2017.
Do projektu jsou zapojeni žáci a učitelé 1. i 2. stupně prostřednictvím čtenářských klubů,
klubů zábavné logiky a doučování v rámci všech vyučovacích předmětů. Zde se mohou žáci
nenásilným způsobem, při trávení volného času s kamarády ze školy, zbavit problémů
v různých předmětech a současně se vzdělávat.
Pro jednotlivé kluby jsme zajistili pomůcky, které dětem usnadňují lépe zvládnout danou
problematiku a zajišťují také příjemné prostředí.
Na konci realizace projektu snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování
děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky.
Po ukončení projektu bychom rádi pokračovali od 1. 1. 2019 navazujícím projektem
ŠABLONY II., kde hodláme využít předchozích zkušeností a připravit pro žáky nabídku toho,
co je bude bavit a hlavně přinese žádaný efekt.
Také jsme byli zapojeni do celoměstského projektu MAP I. ve dvou realizačních skupinách –
rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti a rozvoj kompetencí žáků
v polytechnickém vzdělávání.
Nadále využíváme v rámci udržitelnosti projektu odborné učebny přírodopisu - zeměpisu
a chemie modernizované v rámci výzvy č. 30 ROP MSK 2.1.1. - Modernizace vybavení škol
pro výuku přírodovědných a technických předmětů, která proběhla na naší škole pod záštitou
zřizovatele na jaře 2015 a pro výuku cizích jazyků například program blended learning, pro
který naše škola získala neomezenou licenci při realizaci výzvy 56 v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřenou na rozvoj čtenářské gramotnosti
žáků, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických
předmětů.

Mgr. Ivana Janíková, hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy

8.

Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/18 bylo základním principem preventivní strategie na naší škole
osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a
dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sociálně patologickému
chování.
Cílem primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupeň ZŠ –
prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk – bylo umět definovat svou rodinu, mít
základní sociální dovednosti, mít základní zdravotní návyky a znát důsledky užívání
návykových látek.
Vyučovací předměty 2. stupně ZŠ měly za cíl vést žáky k posílení sebevědomí, pojmenování
základních návykových látek, zaujímání zdravých životních cílů a bránění se různým formám
násilí.
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Cílů bylo dosaženo těmito způsoby:
 besedy organizované PČR - Drogy, právní odpovědnost, Mgr. V. Šaroch;
 Den otevřených dveří naší školy – Informace a poradna pro rodiče;
 preventivní programy pořádané PPP Orlová – Šikana?, Láska je láska, Stop AIDS;
 celorepublikový program – Cykloběh za ČR bez drog 2018;
 další školní aktivity - školní kroužky, žákovská rada, školy v přírodě, lyžařský výcvik.
Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem
(MPP) nejen na poradách. Na naší škole funguje kvalitní spolupráce mezi vedením školy,
výchovnou poradkyní, metodikem prevence a učiteli.
Za MPP Mgr. Martina Šostoková, metodik prevence

10. Hodnocení práce výchovného poradce ve školním roce 2017/2018
1) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - průběžně
 konzultace
s rodiči
a
zákonnými
zástupci
žáků
k novým
Doporučením/rediagnostikám;
 konzultace s rodiči a zákonnými zástupci žáků k IVP;
 konzultace s rodiči a zákonnými zástupci žáků se SVP k volbě povolání – 8.- 9.
ročníky;
 spolupráce s PPP Orlová a Karviná a SPC Karviná pro VŘ a MR, SPC Ostrava pro
PAS a SPC Frýdek-Místek – konzultace k doporučeným podpůrným opatřením;
 spolupráce s PPP a SPC – kontrola správnosti nastavení IVP a jejich vyhodnocení –
8. 6. 2018 PPP Orlová, ostatní v průběhu března – června 2018;
 tvorba, kontrola a vyhodnocení PLPP – konzultace s třídními učiteli, PPP a SPC;
 zajišťování podkladů pro vyšetření na PPP a SPC pro VŘ, MR, PAS, DEAF konzultace s psychologem a speciálním pedagogem, surdopedem (DEAF);
 zpracování IVP pro žáky s LMR;
 příprava a zajišťování besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů
(ve spolupráci s metodikem prevence);
 příprava a vedení jednání s rodiči a výchovných komisí;
 zadávání dat do školní matriky (1xměsíčně ve spolupráci s ředitelem školy);
 zajištění výukových materiálů žákům s navýšeným financováním z MŠMT - listopad
2017, předáno žákům a vyučujícím;
 výběr a zajištění pomůcek hrazených z NFN pro žáky se SVP ve spolupráci s TU;
 rozdělení žáků do skupin PSPP a PI pro příští školní rok – červen 2018.
2) Zajištění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
 výuka cizinců bez znalosti českého jazyka (Vietnam) – 3 hodiny češtiny jako cizího
jazyka, dle Doporučení PPP - výuku vede Mgr. Otisková;
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zajištění DVPP pro výuku češtiny jako cizího jazyka – e-learning, Mgr. Otisková –
splněno;
výuka cizinců s OMJ (Slovensko) – spolupráce s PPP, zajištění PLPP a pedagogické
intervence (Kozubková, Otisková) – 1x ukončeno v červnu 2018 (9. ročník), další žáci
s OMJ (slovenština) budou zřejmě pokračovat v příštím šk. roce dle doporučení PPP
(hodina PI).

3) Volba povolání
 poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně dle požadavků
rodičů);
 poskytování informací o studijních možnostech (nástěnky v 9. třídách, besedy
a rozhovory se žáky, školní stránky na webu, apod.);
 základní informace pro rodiče byly poskytnuty na úvodních třídních schůzkách v září
2017 (vyplňování přihlášek, podmínky a termíny přijímacího řízení, lékařská
potvrzení o zdravotní způsobilosti, zápisové lístky, odvolání apod.);
 vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně, ukončeno v červnu 2018);
 zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při Úřadu práce v Karviné (proběhlo
11. a 13. 12. 2017), práce s Atlasy školství v 9. ročníku;
 zajištění exkurzí k volbě povolání (SŠ Ostrava-Vítkovice, S0Š Bohumín);
 zajištění prezentací středních škol (průběžně září-prosinec, DAKOL, SŠTaS Karviná,
GOA Orlová, SŠ Havířov-Lidická, SŠ Havířov-Sýkorova, SPŠ Elektrotechnická
Havířov, NET OFFICE Orlová, SOŠ Bohumín apod.);
 zpracování a tisk přihlášek na SŠ - únor 2018;
 zpracování, tisk Zápisových lístků - březen 2018;
 pomoc při řešení odvolání – nepřijetí na SŠ - květen 2018
 pozn.: všichni žáci 9. tříd byli (někteří po odvolání) přijati v 1. kole přijímacího řízení,
ve 2. kole řešena jedna přihláška z 8. ročníku.
4) Metodické schůzky a spolupráce se ŠPZ a dalšími organizacemi
 účast na informativních a metodických schůzkách v PPP Orlová a SPC Karviná,
OSPOD;
 konzultace se SPC DEAF(pro neslyšící) – květen 2018;
 řešení situace s převedením AP – (SPC Kpt. Vajdy) – duben 2018;
 spolupráce s odborem sociální práce při MÚ Orlová – od února 2018;
 spolupráce s OSPOD – vyhotovení zpráv na jejich žádost – průběžně;
 spolupráce s DDÚ Olomouc – listopad – červen 2018;
 spolupráce s OSPOD „síťování“ – p. Mohyla – 24. 5. 2018;
 spolupráce FNO – dětská psychiatrie – březen 2018;
 účast na metodických setkáních pro VP organizovaných SŠ (SOŠ Bohumín, DAKOL).
5) Studium výchovného poradce
 Studium pro výchovné poradce (PdF OSU) ukončeno závěrečnou zkouškou 18. 5.
2018, Osvědčení předáno zaměstnavateli – květen2018;
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samostudium – zákony a vyhlášky související s činnostmi VP, průběžné sledování
novelizací a změn.

Mgr. MonikaKozubková, výchovná poradkyně

11. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
Dne 28. 8. 2018 byla vykonána na škole veřejnosprávní kontrola Městského úřadu Orlová,
Útvaru 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).
Kontrolou byla doporučena některá doplnění ve vnitřních směrnicích.
Při výběrovém způsobu ověřování nebylo zjištěno porušení zásad účelnosti, efektivnosti
a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky přidělenými příspěvkové
organizaci.
12. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Základní škola hospodařila podle schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz
a stanoveného rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2017 ze dne 25. dubna 2017,
včetně vázání výdajů státního rozpočtu pro rok 2017 a rozpočtových úprav.
Provozní činnost
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
Příjmy:

příspěvek města na provoz
vlastní příjmy:

2,373.000,00 Kč

stravné
školné – školní družina
pronájem tělocvičny
jiné ostatní výnosy
náhrady od pojišťovny
použití rezervního fondu

2,794.245,00 Kč
105.360,00 Kč
135.880,00 Kč
9.933,00 Kč
8.304,00 Kč
38.644,30 Kč

Příjmy c e l k e m:

5,465.366,30 Kč

Výdaje:

3,002.783,62 Kč
176.879,74 Kč
26.956,00 Kč
1,567.243,10 Kč
157.547,70 Kč
990,00 Kč

nákup potravin
materiálové náklady
náklady z drobného hmotného majetku
spotřeba energií
údržba a opravy
cestovné nepedagogických zaměstnanců
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ostatní služby
revize
ostatní náklady z činnosti
zákonné sociální náklady
pokuty a penále
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku
snížení nákladů o doplňkovou činnost

631.185,04 Kč
83.747,10 Kč
1.624,00 Kč
20.328,00 Kč
3.000,00 Kč
6.768,00 Kč
75.138,00 Kč
- 288.824,00 Kč

Výdaje c e l k e m:

5,465.366,30 Kč

V tomto roce byly z příspěvku pokryty nezbytně nutné výdaje, převážná část finančních
prostředků byla použita na úhradu energií, opravy ve školní jídelně, opravy tělovýchovného
nářadí a další výdaje s úzkou vazbou na zabezpečení chodu školy. Za sledované období jsme
měli zvýšené náklady na tepelnou energii, vodné a stočné a plyn, situaci jsme vyřešili
vzájemným přesunem na skupině položek energií. Zvýšené náklady na opravy a údržbu, které
přesáhly rozpočtovanou částku, jsme pokryli z rezervního fondu školy. Z rezervního fondu
bylo odčerpáno cca 39 tis. Kč. Do hospodaření organizace se promítl také investiční transfer
zřizovatele na nákup investičního majetku. Závěrem roku byl pořízen také další majetek
z účelové dotace zřizovatele.
V listopadu 2017 jsme obdrželi investiční transfer ve výši 733 tis. Kč, účelově poskytnutý
zřizovatelem na pořízení konvektomatu a myčky černého nádobí do prostor školní kuchyně.
V průběhu roku byly zajišťovány nákupy materiálu a služeb, které bezprostředně souvisely se
zajištěním bezproblémového chodu školy, školní družiny, školní kuchyně a pracovišť výdejen
stravy na třech mateřských školách na území města.
Za rok 2017 vykazuje organizace v hlavní činnosti nulový hospodářský výsledek.
Pedagogická činnost
Vzhledem k dostatečné výši finančních prostředků na ONIV – přímé výdaje na vzdělávání
bylo zakoupeno vybavení potřebné pro vzdělávání žáků i pedagogických pracovníků.
Stanovený závazný limit počtu pracovníků celkem:
Skutečný přepočtený stav dle výkazu P 1-04

47,50
48,691

Škola dodržela veškeré závazné ukazatele stanovené rozpisem přímých výdajů na vzdělávání
pro rok 2017.
STÁTNÍ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ
ÚZ 33353
Příjmy:

příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání
příspěvek na podpůrná opatření
mezisoučet přímých výdajů na vzdělávání
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vlastní příjmy:

tržby od žáků – LVZ
tržby od žáků – ŠVP
mezisoučet vlastních příjmů
Příjmy

19,870.995,00 Kč

c e l k e m:

Výdaje:

116.280,00 Kč
244.421,00 Kč
360.701,00 Kč

materiálové náklady
cestovné pedagogických zaměstnanců
plavání žáků
programové vybavení
pracovní oděvy
vzdělávání pedagogických zaměstnanců
náklady z učebních pomůcek nad 3 tis. Kč
služby LVZ – žáci
služby OP – žáci

180.862,90 Kč
16.412,00 Kč
52.080,00 Kč
25.199,00 Kč
24.217,00 Kč
18.056,00 Kč
106.319,10 Kč
116.280,00 Kč
244.421,00 Kč

mzdové náklady
ostatní osobní náklady
- ze státního rozpočtu

13,912.129,00 Kč
40.000,00 Kč
13,952.129,00 Kč

DNP – náhrady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
příděl FKSP
zákonné pojištění zaměstnanců
preventivní prohlídky

51.540,00 Kč
3,488.032,00 Kč
1,255.203,00 Kč
278.245,00 Kč
58.149,00 Kč
3.850,00 Kč

Výdaje c e l k e m:

19,870.995,00 Kč

ÚZ 33 063
Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 3. října 2016 rozhodlo MŠMT jako řídící orgán
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání o přidělení dotace naší škole na projekt s názvem „Šablony
2016“. Projekt je realizován ve dvou kalendářních letech, a to od 1. ledna 2017 do 31.
prosince 2018. Celkové finanční náklady projektu činí 1,036.771,- Kč a jsou přidělovány
formou průtokového transferu od zřizovatele.
Plánované aktivity byly rozčleněny do šesti šablon, např. čtenářský klub pro doplnění
volnočasových aktivit, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze.
Dne 24. března 2017 byla poukázána na účet školy ve výši 622.062,60 Kč, která je z 85 %
tvořena finančními prostředky z EU, zbývající 15% podíl dokrývá ČR. Finanční prostředky
byly průběžně čerpány, a to na úhradu nákladů spojených s realizací cílů projektu.
Závěrem roku jsme použili rezervní fond z ostatních titulů k překlenutí nedočerpané dotace
první splátky z projektu EU ve výši 64.973,70 Kč.
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ÚZ 33 073
Ve druhé polovině roku 2017 nám byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
poskytnuta dotace z rozvojového programu "Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců
regionálního školství". Dle usnesení kraje č. 17/1486 ze dne 18. července 2017 nám byly
přiděleny účelově vázané finanční prostředky ve výši 177.101,00 Kč. Jedná se o dopad,
vyplývající z nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato dotace byla poskytnuta ve dvou splátkách na období od července do prosince 2017 a
byla evidována pod ÚZ 33073. Nárok čerpání dotace nepedagogickými zaměstnanci byl
definován stanovenými podmínkami a měl návaznost na skutečně odpracované dny. Měsíčně
byl prováděn propočet skutečného nároku prostředků na platy, zákonných odvodů (zdravotní
pojištění a sociální pojištění) a přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Na konci
daného období bylo zpracováno vypořádání poskytnuté dotace a nedočerpaná alikvotní část
v celkové výši 11.640,- Kč byla poukázána zpět na účet poskytovatele dotace u ČNB.

ÚZ 33 052
V posledním čtvrtletí roku jsme obdrželi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
dotaci z rozvojového programu "Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství". Dle usnesení kraje č. 26/2396 ze dne 5. prosince 2017
nám byly přiděleny účelově vázané finanční prostředky ve výši 372.740,00 Kč. Tyto finanční
prostředky měly za cíl zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených ÚSC v souladu s nařízením vlády č.
340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dotace byla poskytnuta na období od listopadu do prosince 2017 a byla evidována pod
ÚZ 33052. Účelem poskytnutí dotace bylo pokrytí nárůstu platového tarifu včetně povinných
odvodů pro každého pedagogického pracovníka a každého nepedagogického zaměstnance dle
zařazení do platových tříd a platových stupňů od 1. listopadu 2017. Účelově vázaná dotace
byla použita k navýšení platů a při jejím čerpání bylo dodrženo členění dle závazných
ukazatelů prostředků na platy a orientačních ukazatelů pro zákonné odvody a příděl do FKSP.
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 prováděno zúčtování mezi hlavní a doplňkovou činností školy,
vždy při zpracování účetní závěrky. Za kalendářní rok 2017 bylo v rámci doplňkové činnosti
odebráno celkem 5 839, což je pokles oproti předchozímu roku o 196 obědů.
Za rok 2017 vykazuje organizace v doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši
28.180,00 Kč.
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Vzhledem k dosažení nulového hospodářského výsledku z hlavní činnosti představoval
hospodářský výsledek za rok 2017celkovou částku 28.180,00 Kč.
Usnesením Rady města Orlové č. 2344/61 ze dne 30. 5. 2018 byla schválena účetní
závěrka naší příspěvkové organizace, současně byl schválen výsledek hospodaření a jeho
příděl do rezervního fondu.
Za úsek ekonomiky Ing. Zdeňka Valová, ekonom

V Orlové dne 14. 9. 2018

Výroční zprávu zpracoval: Mgr. Milan Fus - ŘŠ
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