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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 Ke Studánce 1050, 735 14 Orlová-Lutyně 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 48004219 
Identifikátor školy 600135888 
Vedení školy ředitel:                 Mgr. Milan Fus 

zástupce ředitele: Mgr. Ivana Janíková 
Kontakt tel.: 596511789, 558847913, 731074472 

fax: 596511789 
e-mail: kestudance@kestud.cz 
www: kestud.cz 

 
 

1.2 Zřizovatel 
 

 

Název zřizovatele Město Orlová 
Adresa zřizovatele Osvobození 796, 725 14 Orlová-Lutyně 
Kontakt tel.: 596 581 111 

fax: 596 581 123 
e-mail: urad@muor.cz 

 
1.3 Součásti školy 
 

 

Základní škola kapacita 660 žáků 
Školní družina kapacita 90 žáků 
Školní jídelna ZŠ kapacita 600 žáků 
 
 
 
 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 237 23.7 
2. stupeň ZŠ 7 143 20.4 
Školní družina 3 83 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. 
V červnu byly otevřeny dvě nově zrekonstruované učebny přírodních věd – přírodopisu a 
chemie se špičkovým vybavením.  
 
 
                                                                                                                                    
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 (končící mandát), v lednu (nové složení) 
a v červnu.  Projednávala nejen záležitosti vyplývající ze zákona, ale vyjadřovala se i 
k ostatním aktivitám a plánovaným akcím. Seznámila se s přípravami oslav 30. výročí 
založení školy, prohlídla si nové přírodovědné učebny.  
 
  
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. V průběhu roku byla ustanovena 
nová Správní rada NF v tomto složení: 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 380 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 (7.- 9.ročník) 
            2) s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů ( 6.ročník) 
 
3. Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem 51 
Počet učitelů ZŠ 24 
Počet vychovatelů ŠD 3 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 10 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 13 + 1RD 
 
 
Ředitel školy: Mgr. Milan Fus       Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Janíková 
 
Třídnictví: 
 
1. A - Mgr. Anatoli Březná     5. B - Mgr. Lea Dudová 
1. B - Mgr. Šárka Malcharová   6. A - Mgr. Radka Václavíková 
1. C - Šárka Šteffková    6. B - Mgr. Jana Klčová 
2. A - Mgr. Světluše Foltýnová   7. A - Mgr. Robert Kaleta 
2. B - Mgr. Soňa Ochmanová   7. B - Mgr. Hana Dumbrovská 
3. A - Mgr. Alena Szczepanská   8. A - Mgr. Martina Jaglařová      
4. A - Mgr. Vlasta Kramná         9. A - Miroslava Ociepková 
4. B - Mgr.Jarmila Folvarčná        9. B - Dagmar Murová     
5. A - Mgr. Martin Ošelda 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Netřídní učitelé: Mgr. Eliška Ulmanová 
   Mgr. Martina Šostoková 
   Mgr. Barbara Tyrajová     

Mgr. Jela Široká 
   Filip Janík  
 
ŠD 1 : Liběna Greplová – vedoucí vychovatelka 
ŠD 2 : Renáta Křehlíková – vychovatelka 
ŠD 3 : Martina Šostoková - vychovatelka 
 
Celkem pedagogických pracovníků: 27 
       
 
THP:      
Jitka   Pavelková  -     tajemnice  školy                                                                              
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Bc.  Petra Slavíková  -     ekonomka školy     
        
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA:                             ÚKLID: 
                                                                      
Křehlíková Dagmar -    vedoucí ŠJ   Kaduch Petr   -  školník 
Michalcová Věra -    kuchařka    Bubová Marie 
Jurčeková Dagmar -   kuchařka   Fábryová Pavla 
Sedláčková Vlaďka -    kuchařka   Vejvalková Božena 
Kotrlová Lenka -   prac.provozu   Galgaňáková Eva 
Bocková Šárka -    dtto    Hudečková Jarmila 
Durčáková Monika -    dtto    Spáčilová Pavlína 
Gojná Kristina -    dtto    Wróblová Eva 
Kleiberová Zdeňka -    dtto                                                       
Konvičková Alena -    dtto          1 + 7 
Malerzová Renata -    dtto 
Szeligová Renata -   dtto 
Kolková Radka -   dtto 
Sečková Lucie-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 Úvazek Stupeň vzdělání 
Kuchařka 3,0 SOU 
Pracovnice provozu 7,8 SOU 
Školník 1,0 SŠ 
Uklízečka 5,6 SOU 
Vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 
Účetní 1,0 SŠ 
Sekretářka 1,0 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 
z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 
po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2014/2015 
3 57 6 1 

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

gymnázia zřizovaná krajem 3 
soukromá gymnázia 0 
  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 
z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

Celkem 
  

3 3 0 5 10 8 29 
  
 
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

Celkem 

 1 0 0 0  1 2 4 
  
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
10 1 

 
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  

33 1 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 
 
1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. A 18 1 17 0 0 
I. B 19 1 18 0 0 
I. C 20 2 18 2 0 
II. A 28 7 21 0 0 
II. B 28 9 19 0 0 
III. A 22 10 12 0 0 
IV. A 23 9 13 1 0 
IV. B 25 9 16 0 0 
V. A 27 13 14 0 0 
V. B 26 5 19 2 0 
Celkem 236 66 167 3 0 
 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenání
m 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. A 19 10 8 1 0 
VI. B 19 13 6 0 0 
VII. A 21 12 8 1 0 
VII. B 21 11 10 0 0 
VIII. A 29 17 12 0 0 
IX. A 17 11 6 0 0 
IX. B 16 12 3 1 0 
Celkem 142 86 53 3 0 
 
 
 
Celkový přehled 
 

 Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 236 66 167 3 0 
2. stupeň 142 86 53 3 0 
Celkem 378 152 220 6 0 
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Přehled o chování 
 
1. stupeň       
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtky 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

I. A 18 8 16 0 0 0 0 0 
I. B 19 6 20 0 0 0 0 0 
I. C 20 16 24 0 0 0 0 0 
II. A 28 6 23 0 0 0 0 0 
II. B 28 2 22 0 0 0 0 0 
III. A 22 9 17 1 1 0 0 0 
IV. A 23 9 15 0 0 0 0 0 
IV. B 25 6 23 4 0 0 0 0 
V. A 27 5 0 0 1 0 0 0 
V. B 26 8 18 0 2 2 2 0 
Celkem 236 75 178 5 6 2 2 0 
 
 
 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

VI. A 19 5 8 0 1 0 0 1 
VI. B 19 7 8 2 6 1 1 0 
VII. A 21 1 22 0 3 3 0 0 
VII. B 21 4 24 0 0 0 0 1 
VIII. A 29 0 13 0 3 1 0 0 
IX. A 17 7 20 0 0 0 0 0 
IX. B 16 3 16 0 0 0 0 0 
Celkem 142 27 111 2 13 5 1 2 
 
 
 
 
 
Celkový přehled: 
 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 236 75 178 5 6 2 2 0 
2. stupeň 142 27 111 2 13 5 1 2 
Celkem 378 102 289 7 19 7 3 2 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 17098 72,44 5 0,02 

2. stupeň 16959 119,52 164 1,15 

Celkem 34057 90,1 169 0,44 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 0 0 
Zrakové postižení 6 1 
S vadami řeči 1,4 3 
Tělesné postižení 0 0 
S kombinací postižení 7 1 
S vývojovými poruchami učení 2,3,4,5,6,7,9 31 
S vývojovými poruchami chování 4,5,7 3 
 
 
 
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 2014/2015 pracovaly při škole 3 sportovní, 2 výtvarné –  
-keramické kroužky, 1 matematický kroužek, kroužek kreativity, zdravotnický kroužek, 
kroužek šachu a kroužek němčiny. 
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 2014/2015 proběhly tři pětidenní ozdravné pobyty a jeden lyžařský kurz. 
Všechny akce se uskutečnily v Beskydech: Staré Hamry – 42 žáků, Hrádek nad Olší – 42 
žáků, Morávka – 57 žáků a Horní Bečva (LVVZ) – 48 žáků. 
Všem účastníků se na akcích líbilo a jsou připraveni k účasti i v dalších letech. 
 
 
5.5 Průběh a výsledky vzdělávání, motivace žáků 
 
Ve školním roce 2014/2015 ubylo žáků majících laxní přístup k výchovně – vzdělávacímu 
procesu, kteří v minulosti narušovali výuku. Tato skutečnost se odrazila na zlepšení 
celkového klimatu jak ve třídách, kterých se to týkalo, tak v celé škole. 
Většina našich žáků se snažila přistupovat k výuce zodpovědně a připravovala se tak na další 
profesní růst, což dokládá počet vyznamenaných a počet přijatých na střední školy ukončené 
maturitní zkouškou. 
Situace na 1. stupni školy je značně odlišná z důvodu snadnější motivace a přirozené 
soutěživosti dětí, která je u této věkové skupiny běžná. I v tomto školním roce byly otevřeny 3  
málopočetné první třídy, čímž byly vytvořeny podmínky kvalitnější výuky.  
 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků     
     školy: 
 
 
 

 

pracovník instituce 
(VŠ/zařízení 
pro další 
vzdělávání) 

název akce Financování 

Studium ke splnění 
kvalifikačních předpokladů 

1 
 
1 

UK Praha 
 
UP Olomouc 

učitelství 1. st. 
NJ – ICT  
učitelství 2. st. 

Samofinancování 
 
Samofinancování 
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Účast na DVPP : 
 
 

 
 
 
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 2014/2015 pokračovala spolupráce s MŠ Radost formou společných akcí za 
účelem prezentace naší školy. Stejně jako v minulém školním roce Žákovská rada pod 
vedením učitelů připravila pro děti z MŠ Radost několik akcí. Mezi nejúspěšnější se řadí „ 
Počítač – nástroj k vzdělávání“, „Sportovní odpoledne“, „ Den Země“, „ Den aktovek“ pro 
předškoláky, „ Dopoledne s pohádkou“. Pro rodiče předškoláků jsme zorganizovali schůzku 
s učitelkami budoucích 1. tříd na téma „ Školní zralost“. V rámci celostátní akce „72 hodin“, 
pomohli naši starší žáci spolu s dětmi z MŠ uklidit okolí školky. 
Vydařenou akcí byl i Den otevřených dveří, který byl hlavně určen našim potenciálním 
prvňáčkům a jejich rodičům a blízkým. 
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. 
Dlouhodobě 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. Naše děti 

Datum Název akce Místo konání 
 
 

30.9. 014 Naše zahrada Karviná 

7.10.. SPU v hodinách matematiky KVIC-KA 

18. – 20.11. Jak učit přírodovědné a technické předměty NaT Tech 

12.12. Aktivizační metody KVIC-OVA 

16.-17.2.15 Škola badatelské výuky NaT Tech OVA 

26.3. Tradiční matematika netradičně KVIC-OVA 

16.4. Setkání s vědou NaT Tech OVA 

23.4. Motivační hry na podporu čtenářství KVIC-OVA 

27.4. Životní prostředí a já KVIC-OVA 

5.5. Finanční gramotnost na II.stupni KVIC-KA 

19.5. Řešení šikany z pohledu právních předpisů KVIC-OVA 
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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. 
 
 
 
 
 
7.1 Zpráva MS za 1. - 3. ročník ve školním roce 2014/2015 
 
Práce MS se probíhala dle předem schváleného plánu ze dne 28. 8. 2014. 
 
1. Sebevzdělávání učitelů 
Vyučující během školního roku navštívili tyto akce: 
- Školení GMAIL - všichni vyučující 
- E-beam                - p. uč. Malcharová 
- Učitelé on-line    - všichni vyučující 
- Motivační hry pro podporu čtenářské gramotnosti   - p. uč. Šteffková 
 
2. Zápis do 1. tř. 
- Všichni vyučující se zapojili do příprav na zápis do 1. tř. 
- Příprava jednotlivých stanovišť na Den otevřených dveří ve škole 
- Beseda s rodiči v MŠ Radost před zápisem do 1. tř. – Š. Malcharová, S. Ochmanová 
 
3. Soutěže 
- Školní kolo recitační soutěže 
  1. místo S. Budová 3. A - postup do měst.kola 
  2. místo J. Lízal 2. A  - postup do měst.kola 
  3. místo K. Matlaková  3. A 
- Zaslání soutěžních kartiček do soutěže Zdravé zuby. 
- Účast a zaslání výtvarných prací do soutěže Hasík. 1. B 
- Účast v městském kole výtvarné soutěže. 
  1. místo J. Lízal 2. A 
  2. místo K. Dudová 1. A 
  3. místo V. Kolářová 2. B 
- Školní kolo v matematické – Cvrček 2. - 3. roč.  
 
4. Třídní projekty 
Třídní projekty - 1. B Š. Malcharová 
Ve školním roce proběhly tyto projekty 
- Jablíčkový den 
- Čertí škola 
- Velikonoční hrátky 
- Čarodějnická škola - společně s 2. B  S.Ochmanová 
 
5. Spolupráce s Městskou knihovnou v Orlové 
- beseda v knihovně 1. A, B, C 
- beseda v knihovně s Janem Opatřilem 2. A, B 
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- beseda v knihovně - Vánoční tradice v literatuře 1. C 
- pasování na čtenáře s L. Rožnovskou 1. A, B, C 
- celoroční projekt pro 1. tř. - Čtení pomáhá 
- sobotní akce 1. C - Hastrmani a vodní říše  
 
 
6. Filmové a divadelní představení 
- filmové představení -Tučňáci z Madagaskaru -1. B, 2. B 
- filmové představení -Tři bratři -1. B, C, 2. B 
- loutkové divadlo v Ostravě - Štědrý večer malého Jakuba -1. A, B, C, 3. A 
- divadelní představení DK Orlová - Princezna se zlatou hvězdou - 1. A, 2. A 
- divadelní představení DK Orlová - O čarodějnici Chytrolíně - 1. B, C, 2. B 
- výukové divadlo z projektu Ovoce do škol se soutěžemi a odměnami pro 1. st. – všichni 
- divadelní přestavení Z pohádky do pohádky – 1. A, B, C 
- vystoupení KMITU -1. C 
 
7.  Akce v Muzeu Těšínska 
- výtvarný workshop Klaun Smíšek - výroba plastického obrázku veselého klauna ke 
Světovému dni  
   úsměvu -1. B 
- výtvarný workshop - vánoční tradice - výroba čertíka - 1. C 
- soutěž Orlová naše město - 3. A 
 
8. Sportovní akce 
- bruslení 3. lekce   -1. - 3. tř. 
- plavecký výcvik - 2. - 3. tř. 
- soutěž ve šplhu Veverka - M.Huračová 2. B - 2. místo 
 
9. Ostatní akce 
- Dravci - všichni 
- Den země - ukázka pokojových rostlin 
- nácvik na Školní akademii k 30. výročí školy 
   1. tř.  Malí kuchtíci 
   2. tř.  Večerníček 
   3. tř.  Hraná scénka 
- výlety 1. B, 2. B – ZOO 
             3. A         - Štramberk 
             1. C        -  Nový Jičín 
             1. A         - Škola v přírodě 
 
 
 
     Vypracovala ved. MS 1. –  3. roč. Mgr. Š. Malcharová 
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7.2 Hodnocení práce MS 4. -5. tříd za školní rok 2014/2015 
 
Práce MS probíhala podle předem stanoveného plánu pro šk. rok 2014/15.  
Všechny dané úkoly se podařilo splnit, některé akce proběhly nad rámec stanoveného plánu. 
 
Práce MS byla zaměřena především na: 

1. další sebevzdělávání pedagogů 
2.  návštěvu kulturních akcí 
3. organizaci matematických soutěží 
4. přípravu žáků na výtvarné, literární a sportovní soutěže 
5. přípravu žáků na přijímací zkoušky na gymnázium 
6. organizaci ozdravných pobytů a školních výletů 
7. nácvik vystoupení k 30. výročí založení školy 
8. spolupráci s rodiči 
9. různé akce 

 
ad 1) Další sebevzdělávání pedagogů 
V rámci dalšího sebevzdělávání pedagogů navštívili vyučující tyto akce: 

• Účast na školení Google – používání pošty 
• Učitelé on – line – Tablety a dotykové notebooky / používání a využívání dotykové 

techniky/. Školení proběhlo v několika termínech: 13. 1., 12. 2., webinář 25. 3., 8. 4., 
14. 4., 27. 5. – webinář. 

• Práce s elektronickou třídní knihou, vložení tematických plánů do ETK. 
• Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství / KVIC Ostrava/ - p. uč. Kramná 

 
ad 2) Kulturní akce 
Žáci 4. B se zúčastnili besedy v knihovně, kde se seznámili s literárním žánrem bajka a spolu 
s 5. A navštívili pořad Vojáci, zbraně a hrdinové v literatuře.  
Třídy 4. A a 4. B zhlédly v DKMO pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele v podání 
Liduščina divadla z Prahy.  
Všechny třídy se zúčastnily divadla z projektu Ovoce do škol, kde se žáci nejen dobře 
pobavili, ale naučili se také mnoho zajímavých věcí z oblasti zdravé výživy. 
Žáci 4. A, 5. A, 5. B navštívili Výstavu spolkové a klubové činnosti v DKMO, Vánoční 
výstavu si prohlédla třída 4. A. 
 
ad3) Matematické soutěže 
 
Z matematických soutěží jsme se zúčastnili MATESa, kde Karel Holeksa z 5. B v kategorii 
6. tříd obsadil 2. místo. 
V měsíci březnu se konala Pythagoriáda, které se zúčastnilo 10 žáků z obou pátých tříd. 
Jediným úspěšným řešitelem se stal opět Karel Holeksa, který získal 12 bodů a postoupil do 
okresního kola. Výsledky tohoto kola nebyly doposud zveřejněny.  
Další soutěží s celostátní působností byl Matematický klokan, kde v kategorii Klokánek 
bylo následující umístění. 

1. místo Karel Holeksa, 5. B 
2. místo Marek Korta, 5. B 
3. místo Adam Krutiok, 5. A 

Celkem se do soutěže zapojilo 23 žáků. 
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ad4) Výtvarné, literární a sportovní soutěže 
 
Nemalou pozornost věnovali vyučující přípravě žáků na výše uvedené soutěže, v některých 
z nich získali velmi pěkná umístění. 
XX. ročník soutěže Svět dětské duše - Vanessa Kobierská, 4. A – 3. místo 
Výtvarná soutěž v DDM Orlová – Nella Obadalová, 4. B - 2. místo 
Žákům 4. A a 4. B bylo zveřejněno 15 výkresů v Deníku, kde kreslili na téma Štědrý den. 
V recitační soutěži proběhlo školní, městské a okresní kolo. 
Výsledky městského kola: Vanessa Kobierská, 4. A – 1. místo a postup do okresního kola. 
V Domě dětí a mládeže v Orlové proběhla i pěvecká soutěž pod názvem Orlovská písnička. 
Zde si velmi dobře vedly žákyně 5. B Gabriela Gorolová a Zuzana Kalinová, které se obě 
umístily na pěkném druhém místě. 
Ze sportovních soutěží jsme se jako každoročně zúčastnili soutěže ve šplhu Veverka. Na naší 
škole proběhlo městské kolo, v němž byli úspěšní tito žáci: 

1. místo - Nella Michalíková, 4. A 
2. místo – Jakub Siekiera, 4. B 
1. místo – Gabriela Gorolová, 5. B 

Zúčastnili jsme se i městského kola ve vybíjené, kde výběr žáků pátých tříd obsadil 5. místo. 
Na podzim se konalo městské kolo v šachu, kde byli úspěšní žáci T. Kunčický, M. Noska, J. 
Siekiera ze 4. B třídy a T. Mirkovský z 5. A, kteří se umístili na 4. místě. 
 
ad 5) Přijímací zkoušky na gymnázium 
 
Zvýšená pozornost byla věnována žákům, kteří se hlásili ke studiu na gymnázium. Přijímací 
zkoušky úspěšně zvládli a ke studiu byli přijati tito žáci: Zuzana Juráková, 5. A, Marek 
Korta, 5. B, Tereza Podzemná, 5. B. 
 
ad 6) Výlety a ozdravné pobyty 
 
4. A – školní výlet do Nového Jičína – prohlídka expozice klobouků, expozice generála 
Laudona, komentovaná prohlídka zahrad a návštěva centra města 
4. B – školní výlet na Štramberk, návštěva jeskyně Šipka, komentovaná prohlídka exotických 
zvířat 
5. A – ozdravný pobyt Hrádek 
5. B – část žáků ozdravný pobyt Chata sv. Josefa 
 
ad 7) Oslavy 30. výročí založení školy 
 
V letošním šk. roce oslavila naše škola 30. výročí jejího založení. Na úspěšné organizaci této 
akce se podíleli i žáci 4. a 5. tříd, kteří si pro oslavu vybrali taneční vystoupení. 
4. ročník – skladba Párty začíná 
5. ročník – skladba To máme mládež 
 
ad 8) Spolupráce s rodiči 
 
Třídní schůzky a informační dny proběhly 23. 9., 25. 11., 21. 4. 
Pro rodiče byl 2. 12. zorganizován Den otevřených dveří, kde si rodiče mohli prohlédnout 
učebny, prostory a vybavení školy. 
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Jelikož od 1. 9. 2015 bude zavedena ETK(elektronicná třídní kniha), která rodičům umožňuje 
prohlížení známek, zasílání omluvenek atd., byla všem rodičům na e-mailovou adresu zaslána 
přístupová hesla do ETK.  
Do 30. 6. probíhá zkušební verze. 
 
ad 9) Různé 
 
Žáci 4. a 5. r. se rovněž zúčastnili akce Tonda obal, kde se dověděli mnoho informací o 
správném třídění a recyklaci. 
Při příležitosti oslav Dne Země se podíleli na výstavě květin a jejich prezentaci, nakreslili i 
pěkné obrázky. Nejvíce se líbily práce A. Řimankové a N. Kopáčkové ze 4. B třídy. V soutěži 
o nejkrásnější květinu zvítězil J. Krupa ze 4. B třídy. 
Za žáky naší školy zavítala i sokolnická skupina Vancoš, jejíž vystoupení bylo zaměřeno na 
soužití člověka s přírodou, ukázala i historii lovu s dravými ptáky. 
 
 
 
 
     Vypracovala ved. MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná 
 
 
 
  7.3 Zpráva PK Přírodní vědy: 
 

 
1. Předmětová komise se v průběhu školního roku sešla 3 x 
2. V měsíci září jsme se zabývali kontrolou tematických plánů v souladu se ŠVP Tvořivá 

studánka – přírodovědné zaměření, stanovili jsme si cíle – účast na matematických 
soutěžích a soutěžích, souvisejících s výukou informatiky 

3. V lednu jsme vybírali žáky – schopné matematiky - kteří se zúčastni školního kola 
matematických soutěží:  

a) Mates 
b) Pythagoriáda     
c) Klokan 

4. Ve středu 11. března 2015 se konala na orlovském gymnáziu  pro žáky 2. Stupně 
matematická soutěž MATES. Soutěžící řešili netradiční matematické úlohy. 
V kategorii 6. tříd se na prvním místě umístila Sabina Czudková z 6. A a na 2. 
místě Karel Holeksaz 5. B. 
Mezi účastníky, kteří nenasbírali dostatečný počet bodů na postup, byli další žáci 4. 
ročníku - Lukáš Gavlas a Tomáš Kunčický, 6. ročníku – Jakub Matuška, Christian 
Tvrdý, 7. ročníku – Tobiáš Kropáček, Filip Truhlář, Roman Ogrocki a 8. ročníku – 
Tomáš Kříž a Vojtěch Sakmar. 

V měsíci březnu proběhly i další soutěže: 

• Pythagoriády se zúčastnilo 9 žáků 6. ročníku, 10 žáků 7. ročníku a 6 žáků 8. 
ročníku. Žádnému z nich se nepodařilo získat příslušný počet bodů k postupu 
do okresního kola. 
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• KLOKANu se v kategorii Benjamín zúčastnilo 16 žáků, Kadet – 16 žáků.Ani 
v této soutěži nebyl nikdo, kdo by dosáhl vyššího počtu bodů, které by zajistilo 
postup do okresního kola. 

 
5. V pátek dne 20. března 2015 se na Gymnáziu a OA Orlová uskutečnil již 6. ročník 

městské soutěže Orlová očima školáků pro žáky ZŠ Orlové a okolních obcí a 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Letošní ročník proběhl na téma Orlová a 
okolí v číslech, které školáci zpracovali ve formě prezentace. Cílem soutěže bylo 
podpořit aktivní přístup žáků k aplikované matematice, zpracování číselných 
údajů a současně zvýšit jejich zájem o dění ve svém městě či obci. 
Naši školu reprezentovala trojice žáků 9 A – Adam Blanik, Nikol Kuncová a Eliška 
Peterková. 
Jejich prezentace si od odborné pětičlenné poroty vysloužila krásné 3. místo. 
 

6. Pro každého vyučujícího matematiky byla pořízena sada rýsovacích potřeb na tabuli.  
 

7. V oblasti ICT se v průběhu 2. poloviny školního roku uvedlo do provozu: 
• Nový antivir Kapersky – na 3 roky/60 PC 
• Čištění dataprojektorů – počítače Orlová 
• Čištění PC z projektu města – Internetizace do škol – Počítače Orlová 
• Projekt Učitelé online, výzva 51 – jako partnerská škola SŠ Dakol (11 tabletů, 7 

notebooků) – 2014/2015 
• Zajištění bezpečného chodu PC – učebny- Master Eye – licence 20 + 1 
• Nové wifi připojení – 1.patro/I.stupeň  Počítače Orlová;  učebny chemie, přírodopisu -

 V rámci výzvy č. 30 ROP MSK 2.1.1. - modernizace vybavení škol pro výuku 
přírodovědných a technických předmětů – město Orlová 

• Zavedení E – Beam:  učebna cizích jazyků/ II. Stupeň; odborná učebna/I. Stupeň  - 
Počítače Orlová 

• Nová technika – 2x Smart tabule s licencí Smart Notebook 2014, 2x dataprojektor + 
Notebook, kamera, digitální zrcadlovka, 15 x tablet HP - V rámci výzvy č. 30 ROP 
MSK 2.1.1. - modernizace vybavení škol pro výuku přírodovědných a technických 
předmětů – město Orlová 
 

 
                                                                               Za vedení PK: Mgr. Jana Klčová 
 

        Metodické sdružení – Člověk a příroda 
 
- Účast v projektu NatTech MSK - Projekt „Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) realizovaný v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2013 - 2015.  

o Fyzikální kroužek GOA Orlová, Robotika – GOA Orlová, technické kroužky: 
elektro, truhlář, ruční a strojní obrábění kovů, modelářství – SŠTaS Karviná – 
celoročně 

o Sdílená výuka, závěrečné workshopy/květen a červen 
o Dvoudenní exkurze – PVE Dlouhé Stráně, muzeum sýrů Loštice, pivovar Litovel, 

papírny Velké Losiny, květen 
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- přírodovědná soutěž Karvinská stezka, říjen 
- ekologická akce 72 hodin - říjen 2014 – žákovská rada 
- soutěž ZOO Ostrava  
- exkurze ZOO Ostrava, 7. ročníky  
- ekologický workshop pro celou školu – Tonda Obal na cestách ve spolupráci s EKO- 

kom, a.s. Praha, listopad 
- exkurze pro 6. ročníky do stanice mladých přírodovědců v Karviné  
- Beseda šelmy – Richard Valko/ Přírodovědný seminář 
- Zeměpis: akce pro 5. až 9. třídy – Planeta Země 3000 – Východní Afrika: Kolébka 

lidstva, březen 2015 
- exkurze pro 7. ročníky do záchranné stanice v Bartošovicích – stanice pro záchranu volně 

žijících živočichů, květen  
- Den Země 22. 4. 2015 – výstava květin 
- Recyklohraní – celoročně  
- Exkurze ze Zeměpisného semináře – Dolní oblast Vítkovic, Svět techniky, duben 
- rekonstrukce učeben chemie a přírodopisu z projektu  

 
        Zpracoval: Mgr. Robert Kaleta 

 
 
7.4   Zpráva kabinetu tělesné výchovy 

 
   V rámci tělesné výchovy bylo žáky naší školy ve školním roce 2014-2015 dosaženo mnoho 
hezkých sportovních a výkonnostních výsledků. Hodiny TV a sportovní výuka probíhají ve 
dvou tělocvičnách školy, přilehlém venkovním areálu a také na různých ozdravných a 
sportovních pobytech. 
   Proběhla rekonstrukce šaten a sprch v areálu tělocvičen. Žáci jsou tedy mnohem 
intenzivněji vedeni ke správné hygieně a návykům po sportovním výkonu. 
   V rámci školy byly dětem nabízeny nepovinné sportovní kroužky. Žáci se tak mohli účastnit 
sportovních her, florbalového kroužku a pohybových her.  
   Žáci se účastnili ve šk. roce 2014-2015 těchto sportovních a výkonnostních závodů a 
turnajů: 
září 2014  
   K tradičním závodům s naší účasti patří Zátopkova štafeta v běhu, která se koná na počest    
E. Zátopka. Závodu se účastnilo celkem 50 závodníků z naší školy. Mladší žáci obsadili 
krásné 3 místo. 
říjen 2014 
   Účast starších a mladších chlapců na městském turnaji ve stolním tenise. Starší chlapci 
dosáhli na příčku nejvyšší a postoupili do okresního kola. 
Vybraní žáci z 3. – 9. tříd se zúčastnili tradiční „Plavecké štafety měst“. Za školu a naše 
město plavalo celkem 38 žáků. 
listopad 2014 
   Účast na městském florbalovém turnaji. V kategorii 6. - 7. tříd dosáhli chlapci v celkovém 
umístění na 3. místo. Starší chlapci 8. - 9. tříd se tohoto turnaje zúčastnili také. Zvítězili 
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a postoupili do okresního kola. V kole okresním chlapci skončili na krásném 2. místě a 
postoupili do kola krajského. 
prosinec 2014 
   Proběhla městská soutěž ve skoku vysokém „Mikulášská laťka“ na níž někteří naši atleti 
dosáhli na medaile.  
 Dívky druhého stupně se zúčastnily městského kola ve vybíjené. Bohužel letos však na 
výkony svých soupeřek nestačily. 
leden 2015 
   Turnaj v sálové kopané pro starší i mladší hochy. Starší chlapci skončili na 3. místě. 
Naše škola již tradičně pořádala závody orlovských škol ve šplhu „Orlovská veverka“. Žáci 
naší školy získali mnohé medailové umístění. 
únor 2015 
   Lyžařský kurz pro 7. ročník. Výcvikový pobyt v Beskydech na Horní Bečvě. 
březen 2015 
   Atletické závody jednotlivců „Pohár rozhlasu“, kterých se účastnilo 28 sportovců II. stupně. 
Žáci dosáhli krásných sportovních výsledků a někteří si odnesli medaile. 
duben 2015 
   Turnaj v kopané na umělém povrchu Slávie Orlová. Žáci skončili 3. v celkovém pořadí. 
květen 2015 
   Tradiční mezinárodní běh „Běh ulicemi města“. Běžci, kteří reprezentovali naší školu 
dosáhli v mezinárodní konkurenci, hezkých umístění - v kategorii 7. tříd 3. místo a v kategorii 
9. tříd 2. místo. 
V měsíci květnu a červnu proběhly také menší sportovní turnaje mezi žáky naší školy v rámci 
30. výročí školy. 
červen 2015 
   Žáci 6., 8. a 9. tříd vyjeli na 5- ti denní ozdravný pobyt do Beskyd. Zde se zapojili do 
sportovně - ozdravného programu v rámci menších a větších tůr, lesních her a různých 
pohybových aktivit. 
  
 
    Za kabinet Tv:  Mgr. Radka Václavíková 
 
 
 
7.5 Školní družina              
 
Nestačí jen vědět, vědění se musí prožít. Goethe   
Výchovně vzdělávací plán ŠD na rok 2014/2015 
 
Září - Ve hře hledej zábavu 

- seznámení se ŠD, poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s Vnitřním řádem ŠD 
- Vzpomínka na prázdniny - odpoledne s výběrem aktivit a oddělení 

Říjen - Tajemství podzimu 
- Bramborový den - výroba čehokoli z brambor - soutěž 
- Podzim v lese - hry a pozorování lesa 
- Svátek ježečků - výtvarná soutěž 

Listopad - Barvy a chutě podzimu 
- Den skřítků - diskotéka s hrami 
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- Výprava za dinosaury - vědomostní a výtvarná soutěž 
Prosinec - Prskavky pro štěstí 

- Školou chodí Mikuláš - nadílka s diskotékou 
- Když se kapři mrskají - Vánoce jinak 

Leden - Zima nás nezebe 
- Strom přání - výtvarné tvoření 
- Modrá planeta - co víme o životě lidí a zvířat - soutěž 

Únor - Pohádkový měsíc 
- Zlatý slavíček - pěvecká soutěž 
- Pohádka je náš svět - karneval 

Březen - Jaro ťuká na dveře 
- Zelený den - zábavné soutěžní odpoledne v zeleném 
- Slepička nám dává vajíčka - příprava na Velikonoce 
- Toulky loukou - vycházky s pozorováním probouzející se přírody 

Duben - Jak se rodí jaro 
- Sluneční královna - výtvarná soutěž, diskotéka 
- Příroda bez hranic - vědomostní soutěž 

Květen - Barevná zahrada 
- Výtvarné tvoření, vycházky, práce s encyklopedií, soutěže  
- Bez pedálů - soutěž na kolečkových bruslích 
- Hrajeme si na zvířátka - zábavné odpoledne s přespáním ve ŠD 

Červen - Prázdniny jsou za dveřmi 
- Být přírodě kamarádem - úklid v okolí školy 
- Letní diskotéka 

      Liběna Greplová – vedoucí vychovatelka 
 
7.6 Oslavy 30. výročí založení školy 
 
   Ve školním roce 2014/2015 oslavila naše škola 30 let od svého vzniku. Všichni zaměstnanci 
i žáci byli pro uskutečnění důstojných oslav tohoto jubilea. Již během prvního pololetí 
vznikaly na pravidelných schůzkách organizačního týmu nápady a návrhy k realizaci těchto 
oslav. Druhé pololetí již bylo obdobím tvrdých příprav a nácviků. 
   Žáci si pod vedením svých učitelů zodpovědně připravovali svá vystoupení na Školní 
akademii. Ve třech červnových dnech vystoupili se svými programy celkem 7 krát před cca 
1500 diváky. Akademie měla u diváků obrovský úspěch, což byla ta pravá odměna pro 
účinkující. 
   Vyvrcholení oslav proběhlo v sobotu 6. 6. 2015 v areálu školy. V prostorách jídelny se 
dobře bavili současní i bývalí zaměstnanci školy. Pro ostatní zúčastněné byl připraven velmi 
pestrý program v areálu školy, který se spolu s nádherným letním počasím podepsal na 
kladném hodnocení akce z řad široké veřejnosti. 
   Aby vzpomínky na výročí přetrvávaly, byl vydán Almanach školy, rozdala se spousta 
drobných dárků s logem školy, trička s logem a pořizoval se dokumentární materiál.  
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8.   Projekty 
 
 V rámci výzvy č. 30 ROP MSK 2.1.1. - Modernizace vybavení škol pro výuku 
přírodovědných a technických předmětů, které odpovídá současnému vývoji a moderním 
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování, proběhla na naší škole pod záštitou 
zřizovatele rekonstrukce učeben přírodopisu a chemie. Nové učebny byly vybaveny 
nejmodernější technikou včetně tabletů pro žáky a spoustou pomůcek. Učebna přírodopisu 
bude zároveň odbornou učebnou na výuku zeměpisu. Slavnostní otevření učeben proběhlo v 
červnu 2015 a naplno začnou sloužit žákům a učitelům v novém školním roce. 
 V červnu jsme reagovali na dotační program vyhlášený MŠMT „Podpora zabezpečení 
škol a školských zařízení“. Cílem tohoto projektu bylo zajistit a zlepšit fyzickou bezpečnost 
žáků naší školy a zabránit vniknutí nežádoucích osob do budovy a areálu školy. Vzhledem 
k tomu, že nám chybí ucelená kontrola vstupu do budovy a areálu školy, pokusili jsme se tuto 
situaci řešit pomocí dotačního programu, tentokrát bohužel neúspěšně. 
 Ve stejném měsíci jsme slavili úspěch, když jsme získali dotaci z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvy č. 56 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  zúčastní 7 denního 
zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Londýn a okolí), který má za úkol 
zlepšit jazykové kompetence žáků a prohloubit jejich znalosti o zemích EU. Žáci absolvují 
jazykovou výuku na Oxford International Scholl v Greenwichi a seznámí se s významnými 
reáliemi daného místa.  
 Spolu s výzvou č. 56 se nám podařilo získat také dotaci v rámci výzvy č. 57, která je 
určena rozvoji technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a individuálních 
ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Do 
realizace projektu se zapojí 5 skupin žáků různých tříd 2. stupně pod vedením zkušených 
učitelů. Díky projektu můžeme dovybavit školní dílny a podpořit technické dovednosti žáků, 
což je smyslem této výzvy. 
 
 
 
9.  Hodnocení plnění MPP za školní rok 2014/15 
 

Školní prevence sociálně patologických jevů je kontaktní a záměrné působení na žáky, 
které slouží k jejich ochraně před možnými negativními důsledky způsobenými například 
užíváním návykových látek, šikany, či asociálního chování. 

Za velmi důležitý v této činnosti je třeba považovat malý preventivní program školy 
(MPP), který vychází z filozofie naší školy a je zaměřený na její potřeby, Jeho základním 
prvkem je komplexnost z hlediska obsahu a začlenění do ŠVP. 

Vzhledem k tomu, že MPP nelze považovat nikdy za ukončený, zaměřili jsme se 
v minulém školním roce hlavně na respektování individuality každého žáka a snažili se o co 
nejširší nabídku činností, které upevňuji seberealizaci a rozvoj každého jednotlivce.  

Tohoto cíle bylo dosaženo hlavně úzkou spolupráci všech pedagogických pracovníků, 
kteří prostřednictvím cíleného a komplexního vzdělávání a výchovy žáků společně dosáhli, že 
prevence na naší škole není jen formální předávání informací, ale vede žáky ke zdravému 
životnímu stylu a kvalitnějšímu trávení volného času. 

Jak již bylo uvedeno v minulém školním roce, cílem byl rozvoj každého žáka, zaměřili 
jsme se také na vytvoření pozitivního klimatu ve třídách a ve škole. 
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Dlouhodobě právě ve vztahu k předchozím informacím pracujeme na kultivanosti 
vztahů mezi žáky navzájem a jejich učiteli a rodiči. Ke splnění stanoveného cíle přispěla řada 
stmelovacích a adaptačních akcí například ozdravné pobyty, sportovní akce, akce pořádané 
žákovskou radou, zájmové kroužky a další aktivity. 

 
   Zpracovala Dagmar Murová, met. prevence 
 

 
 
10. Hodnocení práce výchovného poradce ve šk.r. 2014/2015 
 
 
1.  Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy 
V září 2014 proběhla kontrola a úprava databáze žáků s výchovnými problémy, dále také 
kontrola integrovaných žáků, platnosti vyšetření, byly provedeny změny v evidenci a žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami byly zajištěny potřebné pomůcky do výuky. Vyučující 
zajistili vypracování 

- Individuálního vzdělávacího plánu 
- Podpůrného vzdělávacího plánu 
- Vyrovnávacích opatření 
- Individuálního plánu podpory 

pro žáky, podle potřebnosti – na základě vyšetření (PPP, SPC, pediatra, psychologa, apod.) 
Třídní učitelé podchytili děti zdravotně znevýhodněné, které mají být v průběhu školního roku 
zohledňovány. Seznamy těchto žáků jsou uloženy u výchovné poradkyně. 
 
2.  Pracovní náplň VP 
Na začátku školního roku byl vypracován  Plán práce vých.poradce, byly upraveny a 
obnoveny tiskopisy VP, zajištěna reedukace žáků a zajištěny podklady pro vyšetření žáků na 
PPP, SPC, konzultace s psychologem, psychiatrem, SVP, apod. 
Již v září 2014 proběhly konzultace IVP  zohlednění se žáky, učiteli a rodiči. 
Ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli se VP podílel na zajištění besed pro 
žáky (rizikové chování, šikana, nebezpečí drog, anorexie, umění učit se, exkurze na Úřad 
práce v Karviné, apod) 
Po celý školní rok poskytovala výchovná poradkyně poradenskou podporu nejen žákům, ale 
také učitelům a rodičům. 
Ve školním roce 2014/2015 proběhly 4 výchovné komise se žáky, jichž se pravidelně 
zúčastňovalo vedení školy, metodik prevence, třídní učitelé, ale i vyučující, žáci se 
zákonnými zástupci a často také pracovnice OSPODu, které byly nápomocny při řešení 
problémů. Také ve spolupráci s SPC Karviná byly vedeny konzultace o žácích, které mají 
v evidenci. Proběhlo nesčetně konzultací se žáky i zákonnými zástupci. 
 
 
3.  Volba povolání a kariérové poradenství 
V měsíci září proběhla první informační schůzka s rodiči vycházející žáků. Zákonní zástupci 
byli informováni o dílčích krocích při volbě školy, podání přihlášek a významu Zápisových 
lístků. Také se seznámili s časovou posloupností jednotlivých kroků. Byli upozorněni na 
konzultační hodiny VP a možnost kontaktu nejen s VP, ale také s odborníky z PPP Orlová , 
PÚ Karviná a MÚ Orlová-odboru školství. 
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Aktuální informace získávali rodiče prostřednictvím žáků. 
Během školního roku probíhalo několik dlouhodobých projektů, jichž se žáci naší školy 
účastnili. Podnikli tak mnoho besed, exkurzí, testů a zájezdů. Jedná se o spolupráci s SOŠ 
Dakol v projektu TECHKOM, dále pak účast v projektu NATTECH. Žáci měli možnost 
dostat se přímo do odborných učeben a dílen na učilištích, navíc také přímo do provozů. 
Ke zdokonalení výchovně poradenské práce VP jistě přispělo další vzdělávání a seznamování 
se s novinkami v legislativě. 
Výchovný poradce se aktivně po celý školní rok účastnil všech pracovních schůzek 
s institucemi ( PPP, SPC, SVP,OSPOD, YMCA, MěK). 
 
         Mgr.Eliška Ulmanová 
 
                              
 
11. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 
 
Ve školním roce 2014/2015 proběhla pravidelná dohlídka zřizovatele na hospodaření  
se státními prostředky – bez závad.  
22.6.2015 byla na naší škole Odborem kontroly a sdílených služeb Moravskoslezského kraje 
provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky.  
 
 
 
 
 
12. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 
 
Základní škola hospodařila podle schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 
a stanoveného rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2014 ze dne 25. dubna 2014, 
včetně vázání výdajů státního rozpočtu pro rok 2014 a rozpočtových úprav. 
V průběhu celého kalendářního roku byl zajištěn bezproblémový chod školy. 
 
 
 
 
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 
 
Příjmy : příspěvek města na provoz                 2 520 000,--  Kč 
 
  vlastní příjmy : stravné                 2 710 634,--  Kč
     školní družina - školné        82 380,--  Kč 
     pronájem tělocvičny         86 640,--  Kč 
     jiné ostatní výnosy         12 263,--  Kč 
     úroky                    7,25 Kč 
  použití rezervního fondu            94 001,-- Kč         
  použití investičního fondu                74 857,-- Kč
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Příjmy   c e l k e m     :       5 580 782,25 Kč 
 
Výdaje : nákup potravin      2 710 613,86 Kč 

materiálové náklady          374 445,39 Kč 
  spotřeba energie      1 240 001,13 Kč 
  údržba a opravy         260 538,84 Kč 
  cestovné – provozní pracovníci           2 030,--  Kč 
  ostatní služby          807 476,62 Kč 
  zákonné sociální náklady          23 022,--  Kč 
  ostatní náklady z činnosti          22 359,12 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku           6 768,--  Kč 
  náklady z drobného dlouhodobého majetku      138 491,--  Kč 
  snížení nákladů o doplňkovou činnost    -   60 830,--  Kč 
 
Výdaje   c e l k e m     :       5 524 915,96 Kč 
 
Za rok 2014 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 
55 866,29 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 :  45,77 
Skutečný přepočtený stav dle výkazu P 1-04   45,02 
 
Škola dodržela veškeré závazné ukazatele stanovené rozpisem přímých výdajů na vzdělávání 
pro rok 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
DOTACE NA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Příjmy : příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání             15 908 000,--  Kč 
  
  vlastní příjmy : tržby od žáků – LVZ          69 696,-- Kč 
     tržby od žáků – ŠVP        148 714,-- Kč 
 
  použití fondů :  fond odměn           19 831,-- Kč 

    fond rezerv             7 251,-- Kč  
na zákonné odvody ve výši              6 941,-- Kč 
Soc. poj.              4 958,-- Kč 
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Zdrav. poj.    1 785,-- Kč 
FKSP        198,-- Kč  

- dokrytí ostatních neinvestičních výdajů – ONIV (učební pomůcky nad 3 tis. Kč)  
ve výši            310,-- Kč 

 
Příjmy    c e l k e m     :            16 153 492,-- Kč 
  
 
Výdaje   : materiálové náklady           148 645,--  Kč 
  cestovné                8 899,--  Kč 
  programové vybavení           149 637,--  Kč 
  pracovní oděvy             21 710,--  Kč 
  vzdělávání zaměstnanců            14 506,--  Kč  
  služby LVZ – žáci             69 696,--  Kč 
  služby ŠVP – žáci            148 714,-- Kč 
  ostatní náklady z činnosti                  500,-- Kč 
                       mzdové náklady       11 475 831,-- Kč 
  - ze státního rozpočtu  11 456 000,-- Kč 
  - z fondu odměn         19 831,-- Kč 
   
  DNP – náhrady             57 616,--  Kč  
                        sociální pojištění        2 863 143,--  Kč 
  zdravotní pojištění        1 031 135,--  Kč 
  příděl FKSP            114 954,--  Kč  
                       zákonné pojištění zaměstnanců           48 506,--  Kč 
   
Výdaje   c e l k e m     :       16 153 492,-- Kč 
 
Za rok 2014 vykazuje škola nulový hospodářský výsledek.  
 
DOTACE Z OP „VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST“ 
 
V říjnu 2014 se naše škola zapojila do Projektu "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. 
 
 
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 2014 bylo v rámci 
doplňkové činnosti odebráno celkem 5 796 obědů. 
 
Za rok 2013 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ve výši  
18 458,-- KČ.  
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Za rok 2014 činil hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti celkem 
74 324,29 Kč.  
 
Usnesením Rady města Orlová ze dne 24. 6. 2014 byly schváleny výsledky hospodaření 
včetně přídělu rezervního fondu. 
 
 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA 
 
V dubnu 2014 proběhla na škole veřejnosprávní kontroly 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 25. 8. 2015               Výroční zprávu zpracoval:     Mgr. Milan Fus                      
                                                                                                                         ředitel školy 
 


