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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

Kontakt

tel: 596 511 789, 558 847 913, 731 074 472
fax: 596 511 789
e-mail: kestudance@kestud.cz
www: kestud.cz
datová schránka: f45hv7r

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

224
171

22,4
24,4

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. Předsedou je Bc. Jan Koláček, členové: Ing. Tomáš
Kuča, Ing. Mgr. Daniel Cigánek (od 19. 12. 2018 Ing. Miroslava Šromková), Ing. Hana
Jiříčková, Mgr. Robert Kaleta a Mgr. Martin Ošelda.
Školská rada se ve školním roce 2018/2019 sešla v září a v červnu. Projednávala nejen
záležitosti vyplývající ze zákona, ale vyjadřovala se i k ostatním aktivitám a plánovaným akcím
(projekty, MŠ Ke Studánce, volnočasové aktivity, 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 395 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

55
25
3
4
10
13
Zástupkyně ředitele: Mgr. Ivana Janíková

Třídnictví:
1.A

Mgr. Anatoli Březná

6.A Mgr. Robert Kaleta

Mgr. Andrea Gemmelová
6.B Mgr. Veronika Tobolová
1.B
Mgr. Jana Schmidová
7.A Mgr. Hana Dumbrovská
2.A
Mgr. Iveta Tobolová
8.A Mgr. Veronika Otisková
2.B
Mgr. Soňa Ochmanová
8.B Mgr. Martina Jaglařová
3.A
Mgr. Martin Ošelda
9.A Filip Janík
3.B
Mgr. Světluše Foltýnová
9.B Mgr. Monika Kozubková
4.A
Mgr. Alena Szczepanská
4.B
Mgr. Vlasta Kramná
5.A
Mgr. Jarmila Folvarčná
5.B
Netřídní učitelé:
Mgr. Eliška Ulmanová
Mgr. Jela Široká
Mgr. Lenka Gráfová
Mgr. Monika Kozubková
Dagmar Murová
Mgr. Soňa Fantová
Asistentky pedagoga:

Jana Kuzníková, Barbora Zapletalová, Barbora Čupajová, Marie
Otaševičová (Eva Wroblová – od 15. 11. 2018)

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

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Celkem pedagogických pracovníků: 32 + 1 MD + 1 RD
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Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na 1. stupni 100%, na 2. stupni 96%
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
Badurová Radomíra
Gojná Kristina
Kleiberová Zdeňka
Plachá Monika
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
Galgaňáková Eva
Hudečková Jarmila
Olahová Tomášková Martina
Spáčilová Pavlína
Vejvalková Božena
Prokopovská Darina
Lukačovičová Marta
1 + 7 + 1 MD

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

Celkem nepedagogických pracovníků: 23
Celkem zaměstnanců: 55 + 1 RD + 2 MD

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 4. – 5. 4. 2019)

Počet prvních tříd

počet dětí
přijatých do
prvních tříd

2

35

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

7

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia

1)
1)

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

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
obchodní
gymnázia
akademie
5

zdravotní
školy

průmyslové
školy

1

5

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

0

0

0

2

ostatní
střední
školy
23

střední
odborná
učiliště
0

celkem

ostatní
střední
školy
8

střední
odborná
učiliště
3

celkem

36

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
0

11

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
19

z nižších ročníků
1

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
46
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

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem

24
22
16
16
26
27
20
20
26
28
225

2
0
3
2
5
11
8
10
13
10
64

Třída

počet žáků

prospělo

6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkem

29
26
25
22
22
25
21
170

11
20
18
9
10
19
11
98

prospělo s
vyznamenáním
21
21
13
13
21
16
12
10
13
18
158

neprospělo

nehodnoceno

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

neprospělo

nehodnoceno

0
0
1
0
0
0
0
1

0
2
0
0
0
0
0
2

neprospělo

nehodnoceno

1
1
2

2
2
4

2. stupeň
prospělo s
vyznamenáním
18
4
6
13
12
6
10
69

Celkový přehled

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

počet žáků

prospělo

225
170
395

64
98
162

prospělo s
vyznamenáním
158
69
227
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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
24
22
16
15
26
27
20
20
26
28
225

pochvala pochvala
TU
ŘŠ
0
13
16
0
2
9
11
8
2
12
0
7
7
6
10
7
6
6
4
7
58
75

počet
žáků
29
26
25
22
22
25
21
170

pochvala pochvala
TU
ŘŠ
8
15
2
3
0
7
6
7
8
3
0
6
0
12
24
53

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

důtka
TU
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
6

důtka
ŘŠ
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

2.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka
TU
0
0
3
0
0
0
0
3

důtka
ŘŠ
1
0
4
0
0
0
0
5

2.
stupeň
1
0
1
0
0
0
0
2

3.
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka
TU
6
3
9

důtka
ŘŠ
1
5
6

2.
stupeň
0
2
2

3.
stupeň
0
0
0

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

NTU
0
0
1
0
0
0
0
1

Celkový přehled:

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet pochvala pochvala
žáků
TU
ŘŠ
225
58
75
170
24
53
395
82
128

NTU
3
1
4
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
omluvených
hodin
21484
18801
40285

počet
omluvených
hodin na žáka
95,9
110,6
102,2

počet
neomluvených
hodin
0
20
20

počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0,117
0,05

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
lehké mentální postižení

ročník

počet žáků

2,3,5,8,9
5

9
1

3,5,6,7,8,9

30

3

1

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 (vzhledem k zaměření naší školy) vyučovány 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 5 žáků 4
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.
O přestávkách a před odpoledním vyučováním využívají žáci k relaxaci prostory herny dle
daného rozpisu. V případě pěkného počasí mohou trávit hlavní přestávku ve školním atriu.
Napomáhá to vytěsňování sociálně patologických jevů, jakými jsou záškoláctví, rasismus či
užívání návykových látek.
10
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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 2018/2019
probíhaly tyto kroužky: kreativní, matematický, šachový, sportovní, keramický, chovatelský
přírodovědný, kroužky doučování.
Vzhledem ke špatnému 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 2018/2019 proběhl jeden lyžařský kurz a pět pětidenních ozdravných pobytů
pro žáky 1. i 2. stupně. Všechny aktivity se uskutečnily v Beskydech.

5.5 Průběh a výsledky vzdělávání, motivace žáků
Ve školním roce 2018/2019 se snížil počet žáků s výraznými neúspěchy ve vzdělávacím
procesu. Všichni vyučující se snažili motivovat slabší žáky k lepším studijním výsledkům. Plně
jsme využívali podpůrná opatření u žáků se speciálně-vzdělávacími potřebami. Nápomocen byl
i projekt „Hravé šablony“. Žáci se spolupodíleli na mnoha mimoškolních akcích, čímž utužovali
vzájemné vztahy jak ve třídách, tak na celé škole. Významnou roli v tom sehrála Žákovská rada
pod vedením paní učitelky Mgr. Veroniky Tobolové. Žákovská rada připravovala zajímavé
akce jak pro spolužáky, tak i pro družební Mateřskou školu Ke Studánce 1033, která v době
rekonstrukce její budovy, našla azyl na naší škole. To vše mělo vliv na 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:
DVPP 2018/2019
Datum

Jméno

Název

Dotace

10/2018 Mgr. Folvarčná
10/2018 Janík

Projektová výuka

7 hod

Inspiromat pro AJ

6,5 hod

10/2018 Mgr. Schmidová
11/2018 Mgr. Schmidová

Didaktické hry

7 hod

Metody jolly phonics

7 hod

11/2018 Mgr. Kaleta
Mgr. Tobolová I.
Mgr. Schmidová
12/2018
Mgr. Tobolová V.
Mgr. Václavíková
1/2019 Mgr. Szczepanská

Školení administrace DM soft

8 hod

Reedukace dysortografie

6 hod

Valentýnské tvoření

4 hod
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1/2019

Mgr. Kozubková

Společné vzdělávání - ŠVP

4 hod

3/2019

Mgr. Szczepanská

Zábavná angličtina

7 hod

Mgr. Tobolová V.

Psychologie šikany, včasná intervence ve
škole
I němčina může bavit

7 hod

3/2019
3/2019

Mgr. Kozubková

6,5 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 2018/2019 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.
Jako každý rok 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 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 2018/2019
Práce MS probíhala podle plánu práce.
Pro 1. - 3 tř. se uskutečnily celkem 3 schůzky metodického sdružení.
Dle plánu na celý školní rok jsme se zaměřili na:
1) sebevzdělávání učitelů
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

přípravu na výtvarné, literární a sportovní soutěže a ostatní soutěže
návštěvu kulturních akcí - divadla
přípravu na Den otevřených dveří a na zápis do 1. tříd
návštěvy muzea a knihovny
třídní projekty
sběr starého papíru
kontrolu platnosti doložek u všech učebnic



V rámci dalšího sebevzdělávání pedagogů navštívili vyučující tyto akce:

- Seminář dopravní výchovy – Mgr. I. Tobolová
- Didaktické hry (KVIC Ostrava) – Mgr. J. Schmidová
- Metoda Jolly Phonics AJ na 1. st. (KVIC Ostrava) – Mgr. J. Schmidová
- Aktivizující metody v literární výchově na 1. st. (KVIC Ostrava) – Mgr. I. Tobolová
- Reedukace dysortografie (KVIC Ostrava) – Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová
- Čtenářská gramotnost v 1. ročníku (DVPP z MAP II) – Mgr. J. Schmidová,
Mgr. A. Gemmelová


Výtvarné soutěže:

Městská výtvarná soutěž v DDM
1. kategorie: žáci 1. tříd ZŠ:
1. místo: Ema Sedláčková
3. místo: Liliana Gráfová, Vanesa Pučoková
2. kategorie: žáci 2. a 3. tříd ZŠ:
2. místo: Kristýna Schmidová, 3. A
3. místo: Natalia Benko, 3. B
Tématu HODINY se měli zhostit účastníci celoměstské výtvarné soutěže Svět dětské duše,
kterou každoročně organizuje ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě. I v tomto XXIV. ročníku
soutěže se žákům naší školy dařilo. Výtvarné práce dětí od 1. až po 9. třídu čelily konkurenci
všech orlovských škol.
Denisa Mrázková – žákyně 3. B třídy ZŠ Ke Studánce, která navštěvuje ZUŠ – obor výtvarná
výchova, vyhrála v celoměstské výtvarné soutěži Svět dětské duše - 1. místo ve II.
kategorii.



Matematické soutěže: Klokan pro 2. - 3. tř. – kategorie Cvrček

1. místo: Hana Vavříčková, 3. A
2. místo: Lukáš Kunc, 2. A
3. místo: Martina Matušková, 3. B
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Literární soutěže

-

Školní kolo recitační soutěže: 1. kategorie pro 2. - 3. ročník

1. místo: Simona Válková, 2. A – postup do městského kola
2. místo: Viktorie Truhlářová, 3. A – postup do městského kola
3. místo: Valérie Truhlářová, 3. A
Školního kola se zúčastnili i naši prvňáčci (i když nesoutěžili).
Městské kolo recitační soutěže v DDM Orlová

-

1. místo: Simona Válková, 2. A – postup do okresního kola


Sportovní soutěže, akce

Bruslení 1. – 2. ročník
Plavecký výcvik 2. – 3. ročník
1. – 5. tř. - Nábor do baseballu
1. – 3. tř. - Nábor – basketbal
- Soutěž MK ve střelbě ze vzduchové pistole
- Mrštná veverka – městská soutěž ve šplhu (1. – 9. roč.)
- MC Donald´s CUP – městské kolo
- Atletický trojboj – městské kolo lehkoatletických závodů: zúčastnilo se 21 žáků 1. – 3. tříd:
1. místo: Klára Štebelová 1. A, Valérie Truhlářová 3. A
3. místo: Ondřej Ptáček 1. A, Daniela Litnerová 1. A
Celkové umístění naší školy – 3. místo
- Plavecká soutěž v rámci měst Orlová


Ostatní soutěže

„Známe Orlovou“ – vědomostní městská soutěž žáků 3. tříd. Na 3. místě se umístil žák 3. B
– Tomáš Kupczak.


Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Tak jako každoročně se všichni vyučující podíleli na přípravě a průběhu Dne otevřených dveří
(dne 21. 3. 2019) a zápisu do 1. tříd, který se konal ve dnech 4. – 5. dubna 2019.
 Různé akce
Návštěva psího útulku v Orlové – 2. A, B
Zdravík – prevence úrazů, kouření – 3. A, B
Výstava spolkové a klubové činnosti
Vánoční výstava
Adventní a vánoční dílny – 1. B, 2. A, B (Muzeum Těšínska)
Vánoční besídky ve třídách
Valentýnská výtvarná dílna – 1. B (Muzeum Těšínska)
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Sběr starého papíru – zúčastnily se všechny třídy 1. stupně
1. místo 3. A (944,5kg)
2. místo 2. A (904kg)
Veselé zoubky – 1. A, B
Velikonoční výstava – 1. B
Den Země
Den dětí
Program z Ovocentra
Dravci
Divadla, taneční představení
Pyšná princezna – DKMO – 1. A, B, 3. B
Muminci: Čarodějův klobouk - Divadlo loutek Ostrava – 1. A, B; 2. A, B; 3. A, B
O kocouru Mikešovi – DKMO – 2. A, B
Vánoční čas – DKMO – 3. A
Vánoční show KMIT – DKMO – 1. A, 3. A, B
Akademie DDM Orlová – 2. A, B a 3. A
Dance academy tanečních klubů – DDM Orlová – 1. B
ZUŠ Orlová – Výchovný koncert – 2. A, B a 3. A
Projekty
Jablíčková slavnost – 1. A, B
Bál podzimních skřítků – 1. A, B
Hasík – 2. A, B
Čertí škola – 1. B
Kdopak by se čerta bál – 3. A, B
Letem hudebně pohádkovým světem – 2. A, B
Vánoční zvyky a obyčeje – 3. A
Pohádkové jaro – 1. B
I když jsme odlišní, přesto jsme stejní – 2. A, B
Městská knihovna Orlová (celoroční spolupráce s knihovnou): třídy 1. A, B a 2. A, B
Komiksový workshop – 2. A, B
Poprvé do knihovny – 1. A, B
Pohádkový svět – 1. A, B
Jak vzniká kniha – 2. A, B
Pasování prvňáčků na čtenáře – 1. A, B
Ozdravné pobyty
Ozdravný pobyt – chata Hrádek (obec Hrádek ve Slezsku) – 2. A, B (Mgr. I. Tobolová,
Jana Kuzníková)
Ozdravný pobyt – Excelsior, Horní Lomná – 1. A, 3. B (Mgr. A. Březná, Mgr. M. Ošelda,
Mgr. L. Gráfová, E. Wroblová, J. Kuzníková)
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Školní výlety, exkurze
ZOO Ostrava – 1. A, B
Kopřivnice, Štramberk – 3. A
Exkurze OVOCENTRUM Valašské Meziříčí – 2. A, B
Exkurze u profesionálních hasičů v Orlové – 2. A, B


Kontrola platnosti doložek u učebnic

Platnost doložek byla zkontrolována u všech učebnic, pracovních sešitů a písanek
pro 1. – 3. ročníky.
Zapsala: Mgr. Jana Schmidová

7.2 Zpráva metodického sdružení 4. – 5. ročník ve školním roce 2018/2019
Metodické sdružení pracovalo ve složení: Mgr. Světluše Foltýnová, Mgr. Alena Szczepanská,
Mgr. Vlasta Kramná, Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Lenka Gráfová
Práce MS v letošním šk. roce byla zaměřena především na:
1. Další vzdělávání pedagogů
2. Přípravu žáků k přijímacím zkouškám na GOA Orlová
3. Organizaci matematických soutěží
4. Přípravu na výtvarné, literární a sportovní soutěže
5. Kulturní akce
6. Spolupráci s městskou knihovnou, Muzeem Těšínska
7. Exkurze, výlety, ozdravné pobyty
8. Péči o školní zookoutek
9. Projektové dny
10. Různé
11. Spolupráci s rodiči
ad1) Další vzdělávání pedagogů
8. 3. 2019 – DVPP „Zábavná angličtina“ p. uč. Szczepanská
8. 10. 2018 – DVPP – Projektová výuka – p. uč. Folvarčná
ad2) 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. Žáci 5. A byli připravováni
ráno před vyučováním. Celkem absolvovali 9 hodin, kde si vyzkoušeli práci s testy Cermatu
z minulých let. K přijímacím zkouškám se hlásilo 5 žáků z 5. A a 4 žáci z 5. B. V silné
konkurenci 104 žáků zkoušky úspěšně složili a byli přijati tito žáci:
5. A – Karolína Dudová, Štěpán Slavík, Martina Kožušníková
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5. B – Elena Hanzelová, Eliška Nosková, Petr Kopal
ad3) Matematický klokan - školní kolo 22. 3.
1. m. – Martin Dustor, 4. A
2. m. – Elena Hanzelová, 5. B
3. m. – Petr Kopal, 5. B
Pythagoriáda – školní kolo, 5. ročník
Úspěšnými řešiteli se stávají žáci, kteří dosáhnou minimálně 10 bodů a postupují do
okresního kola. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků 5. tříd a 2 žáci 4. A třídy.
Do okresního kola postoupili: Robin Gorol, 5. B, Martin Dustor, 4. A, Martina
Kožušníková, 5. A.
Okresní kolo Pythagoriády
Úspěšným řešitelem se stal Martin Dustor, který získal 10 bodů.

ad4) Výtvarné, literární, pěvecké a sportovní soutěže
Svět dětské duše – výtvarná soutěž ZUŠ Orlová
1) skupinová práce, 5. B
2) Marie Oláhová, 5. A
3) Bára Tomanová, 5. A
Výtvarná soutěž DDM Orlová, 20. 3.
3. m. – Jiří Koláček, 4. A
3. m. – Eliška Nosková, 5. B
2. m. – Kateřina Staňková, 5. B
Recitační soutěže
Školní kolo
1) Veronika Slívová, 5. A
2) Natálie Novotná, 4. B
3) Věra Lišková, 4. B
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Do městského kola postoupily první dvě žákyně. Obě žákyně byly úspěšné i v městském
kole a postoupily do kola okresního. Tam na umístění N. Novotná nedosáhla, V. Slívová
se soutěže nezúčastnila.
Sportovní soutěže
Plavecká soutěž měst
V DDM Orlová byl vyhodnocen Jakub Banot z 5. A.
MK ve střelbě ze vzduchovky
10. m. Matěj Balajka, 5. A, 19. m. David Warta, 5. B, 23. m. Petr Kopal, 5. B.
Florbal
3. m (výběr žáků 4. A, 5. A, 5. B)
„Veverka“ – městské kolo, 7. 3.
1. m. - Daniel Götze, 5. B
MK ve vybíjené 4. a 5. tříd
Soutěže se zúčastnilo družstvo žáků pátých tříd, obsadili 3. místo.
Mc Donald´s Cup - 7. 5.
Družstvo žáků 5. tříd vybojovalo krásné 1. místo.
ad5) Kulturní akce
11. 11. – Pyšná princezna – divadelní představení v DKMO, třída 4. A, 5. A
Listopad – Výstava spolkové a klubové činnosti v DKMO, třída 5. A
Vánoční čas – div. představení v DKMO, 4. B, 5. B
6. 12. – Mikuláš ve škole
13. 12. – Vánoční výstava v DKMO, 5. A
10. 4. – Velikonoční výstava v DKMO, 4. B, 5. A
25. 4. – Muminci: Čarodějův klobouk, DLO – 5. A, 5. B
ad6) Spolupráce s městskou knihovnou, Muzeem Těšínska, Městskou policií Orlová
1. 11. – Halloween v DDM Orlová, 5. A
Vánoční tvoření v Muzeu Těšínska, 5. B
Malování baněk v Muzeu Těšínska, 4. B
8. 4. – výtvarná dílna v Muzeu Těšínska – výroba papírového králíčka, 5. B
Velikonoční dílničky v Domě dětí, 5. A
Návštěva přírodovědné sekce DDM, 5. B
Akce Živá knihovna v MěK v Orlové – vybraní žáci 4. A, 5. A, 5. B
ad7) Výlety, exkurze, ozdravné pobyty
Exkurze zámek Fryštát, 4. B, 5. B
TATRA Kopřivnice, Štramberk – šk. výlet 5. A, 3. A
Rožnov pod Radhoštěm – šk. výlet 4. B, 5. B

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2018/2019

ad8) Péče o školní zookoutek
Žáci čtvrtých a pátých tříd se zapojili do péče o školní zookoutek. Po dobu určených
měsíců se střídali v donášce krmiva a steliva pro zvířátka chovaná v našem zookoutku.
ad9) Projektové dny
Halloween v hodině anglického jazyka – p. uč. Gráfová
Projekt Zdravík – prevence úrazů, kouření – 4. A, 4. B
ČR slaví – projekt 4. B, 5. B,
Čertí den – projektový den 5. B
Andělské čertoviny – projektový den 4. B
ad10) Různé
Den Země – vystoupení sokolníků s dravci, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
Řekni ne drogám, řekni ano životu – 10. 6., třídy 5. A, 5. B
19. 6. – Branný den – projektové dopoledne Š II – 4. + 5. ročník
Na „Hravých šablonách“ se podílely p. uč. Szczepanská, Kramná, Folvarčná a p. as.
Zapletalová.
ad11) Spolupráce s rodiči
18. 9. Třídní schůzky
13. 11. Konzultační třídní schůzky
16. 4. Konzultační třídní schůzky
21. 3. Den otevřených dveří
Paní učitelky 4. a 5. tříd se rovněž podílely na organizaci zápisu dětí do 1. tříd ve
dnech 4. a 5. dubna 2019.
Vypracovala Mgr. Vlasta Kramná, ved. MS 4.
7.3 Zpráva předmětové komise Matematika a informační a komunikační technologie ve
školním roce 2018/2019
Předmětová komise pracovala ve složení: Mgr. Ivana Janíková, Mgr. Robert Kaleta, Mgr.
Soňa Fantová, Mgr. Hana Dumbrovská, Dagmar Murová.
Matematika
V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili městské matematické soutěže MATES
pořádanou GOA Orlová. Úspěšnými řešiteli se stali ze 7. ročníku: 2. místo Adrian Opluštil (7.
A), 3. místo Jan Jeziorski (7. A) a z 8. ročníku: 3. místo Nela Obadalová (8. B).
35 žáků z 6. - 9. ročníku se zapojilo do celorepublikové matematické soutěže KLOKAN a 27
žáků z 6. - 8. ročníku do matematické soutěže PYTHAGORIÁDA, kde úspěšnou řešitelkou
s postupem do okresního kola se stala Nela Obadalová (8. B).
Talentovaní žáci 6., 8. a 9. ročníku řešili Matematickou olympiádu - školní kolo. Žák Jan
Raszka (6. B) postoupil do okresního kola.
Za sekci matematiky Mgr. Soňa Fantová
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Informační a komunikační technologie (ICT)
V průběhu roku byly využívány IT služby a plněny následující úkoly:


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 mají zřízeny cloudové účty a poštovní schránky
ve službě Google Apps., dále probíhala sdílená výuka a výuka v rámci tzv. Google
učeben (virtuální učebna);



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;



v září 2018 byl na naší škole na dvoutýdenní praxi ICT student střední školy Net Office
Orlová. Pomáhal s pravidelnou údržbou a aktualizacemi OS, pravidelným čištěním
PC, s kontrolou bezpečnosti všech PC v prostorách školy apod.;



byla prodloužena licence antivirového softwaru Eset Endpoint od roku 2019 do roku
2022; 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, nyní bude hrazen roční poplatek za zprostředkování služby;



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



v rámci předmětu projektu Hravé šablony, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ bylo
pořízeno 10 notebooků do PC učebny;



v průběhu roku probíhá pravidelně údržba, opravy a potřebné instalace;



byla zakoupena nová síťová tiskárna Canon do PC učebny.
Za sekci ICT Mgr. Robert Kaleta
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7.4 Zpráva předmětové komise Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura,
anglický jazyk, německý jazyk ve školním roce 2018/2019
INFORMACE O ČINNOSTI PK ČJL – školní rok 2018/ 2019
Předmětová komise pracuje ve složení Mgr. Eliška Ulmanová, Mgr. Veronika Otisková a
Mgr. Monika Kozubková.
Schůzky a konzultace k činnosti PK probíhají dle potřeby.
1) Výuka cizinců: pokračuje spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě, společností Meta,
NIDV Ostrava (p. Půdová) a PPP v Orlové pro zajištění výuky cizinců bez znalosti českého
jazyka v naší škole, v této oblasti se dále vzdělává Mgr. Otisková.
V tomto školním roce byla také zakoupena nová učebnice českého jazyka pro cizince na
úrovni SERR B 2.
2) Spolupráce s Městskou knihovnou v Orlové: žáci 6. – 9. tříd během 1. pololetí 1-2x
navštívili besedy v MěK, např. Mýty, báje a legendy, 2. světová válka v literatuře, Lásky
českých spisovatelů apod., na 2. pololetí se připravuje pro žáky 9. tříd interaktivní prohlídka
knihovny včetně skladu knih.
V květnu 2019 se vybraní žáci (celkem 24) zúčastnili akce „Živá knihovna“, kde měli
možnost setkat se a hovořit s lidmi ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, kteří
přesto dosáhli významných úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě.
3) Recitační soutěž: ve třídách proběhl výběr a příprava žáků na recitační soutěž, školní kolo
proběhlo na konci února 2019, městské kolo 7. března 2019. Do okresního kola postoupila
Zuzana Kalinová z 9. B, na 2. místě v kategorii III. se umístila Petra Janošková z 6. B.
4) Olympiáda z českého jazyka: školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo v prosinci
2018, vzhledem k bodovým výsledkům bez postupu do okresního kola.
5) Práce se žáky se SVP, SPU a IVP: průběžně probíhá kontrola plnění individuálních
vzdělávacích plánů vyučujícími v jednotlivých třídách. Vyučující průběžně vyhodnocují
výsledky vzdělávání, konzultace s PPP a SPC probíhají dle potřeby i mimo termín řádných
kontrolních vyšetření.
6) Učební pomůcky: v hodinách literatury pokračuje využívání knih a elektronických čteček
získaných v rámci Výzvy č. 56.
7) Divadelní představení: žáci se účastnili divadelních představení v Divadle loutek
v Ostravě a dalších vybraných představení v DKMO dle plánu.
8) DKMO a DDM: z nabídky DKMO a DDM jsou průběžně vybírány akce, výstavy,
workshopy související s výukou českého jazyka a literatury.
9) DVPP: vyučující ČJ využívají k dalšímu vzdělávání nabídky NIDV Ostrava a KVIC, dle
vlastního zájmu nebo potřeb školy.
Mgr. Monika Kozubková

Anglický jazyk
1) Ve výuce jsou nadále používány pomůcky získané z evropských projektů, slovníky,
mapy apod.
2) Hodnocení žáků se SVP – při hodnocení žáků se SVP dodržovat pokyny obsažené v
Doporučení PPP, SPC nebo v IVP, zejména u žáků se SPU (DX, DG, DOG) zohledňovat
např. fonetický zápis slov, pokud to je v Doporučení požadováno.
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3) DVPP: 19. 10. se F. Janík zúčastnil školení “Inspiromat pro angličtináře aneb nové
nápady k výuce angl. jazyka“ (NIDV Ostrava).
DVPP: 23. 11. 2019 F. Janík se zúčastnil Konference pro učitele cizích jazyků v
jazykové škole Hello.
Mgr. Monika Kozubková
Mgr. Veronika Tobolová
PK CJ
Zpráva o činnosti rok 2018/19
Předmětová komise pracuje ve složení: Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Veronika Tobolová, Filip
Janík – AJ, Mgr. Monika Kozubková, Mgr. Jela Široká, Dagmar Murová – NJ
1) Schůzky a konzultace členů PK CJ probíhaly dle individuální potřeby, cca 1x měsíčně.
2) Klett maximal – v 8. i 9. třídách je používána nová učebnice Klett maximal, je doplněna
výukovým CD a interaktivním výukovým programem v PC; vzhledem k rozsahu učiva,
doplňujícím materiálům v el. podobě a grafickému zpracování vyhovuje i žákům se SVP,
nově je možno využívat Klett Blätter – pravidelně zasílané materiály a pracovní listy
k probíraným tématům i aktuálním událostem a svátkům.
3) Hodnocení žáků se SVP – při hodnocení žáků se SVP jsou dodržovány pokyny obsažené
v Doporučení PPP, SPC nebo v IVP, zejména u žáků se SPU (DX, DG, DOG) je
zohledňován např. fonetický zápis slov, pokud to je v Doporučení požadováno; jsou
odlišovány chyby z neznalosti od chyb způsobených vlivem VPU.
4) Vzdělávání žáků s MR – dle doporučení SPC je žákům s MR druhý cizí jazyk nahrazen
učivem jiné vzdělávací oblasti, doporučuje se vzdělávací oblasti českého jazyka.
5) Trvá požadavek na nákup nového vybavení učebny cizího jazyka – lavice a židle pro žáky,
katedra a židle pro učitele a koberec alespoň do středové části třídy (pro aktivity sloužící
k rozvoji komunikačních dovedností) – pokud bude možné s ohledem na nově vznikající
kmenové třídy.
6) Ve výuce jsou používány pomůcky získané z evropských projektů, slovníky, mapy apod.
7) Dle možností využíváme nabídek a akcí, které slouží k rozvoji komunikačních dovedností
žáků v cizím jazyce (německé divadlo, filmy, knihy…), rozšiřujeme povědomí žáků o
německy mluvících zemích a potřebě znalosti německého jazyka pro budoucí povolání.
8) DVPP – 13. 3. 2019 – I němčina může bavit, NIDV Ostrava, seminář k metodám výuky NJ
jako 2. jazyka na 2. stupni ZŠ - Kozubková
9) Anglické divadlo v DKMO - 17. 5. 2019: “Jack and Joe” pro 6. - 9. ročníky
Mgr. Monika Kozubková
Mgr. Veronika Tobolová
7.5. Zpráva předmětové komise Člověk a příroda – přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie
ve školním roce 2018/2019
Příspěvek do výroční zprávy za Metodické sdružení – Člověk a příroda 2018/2019
II. stupeň – 6. - 9. třída
-

Po celý školní rok probíhala činnost 2 přírodovědných kroužků, kroužek zeměpisný a
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-

přírodovědný.
Žáci 8. ročníku navštívili Besedu o historii ochrany přírody od starověku po současnost,
(Muzeum Těšínska, říjen 2018).
Proběhla exkurze do planetária Ostrava, 6. ročníky (prosinec 2018).
U příležitosti oslav Dne Země se uskutečnilo v měsíci dubnu vystoupení sokolníků.
V měsíci květnu proběhly 3 ozdravné pobyty, ve kterých měli žáci tematicky zaměřené
týdny se soutěžemi z oblasti přírodních věd.
V měsíci červnu navštívili žáci druhého stupně cestovatelskou projekci PLANETY 3000
věnovanou Kolumbii.
Žáci 7. ročníku navštívili rovněž v červnu interaktivní výstavu Barevný svět v DKMO.
V hodinách přírodovědných kroužků žáci absolvovali přírodovědné vycházky do okolí
školy.
Mgr. Hana Dumbrovská

7.6

Zpráva předmětové komise Člověk a společnost – dějepis, občanská výchova ve
školním roce 2018/2019

Program:
1) V hodinách dějepisu jsme používali pracovní sešity, AVT, mapy, atlasy, DVD - výukové
programy, odbornou literaturu (Dějiny umění, Diderot, Kronika lidstva,...), využívali
nabídku z internetu "Moderní dějiny" - prezentace, dumy,...
2) Během škol. roku žáci navštívili výstavy a expozice v Muzeu Těšínska v Orlové.
3) Zdravotně postižení žáci pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu a byli
zohledňováni podle dg. a doporučení odborníka PPP, SPC, …
4) V říjnu 2018 se uskutečnil projektový den, který byl zaměřen na 100 - leté výročí vzniku
ČSR. Žáci si připravovali projekty, prezentace, referáty a různé zajímavosti z tohoto období,
např. móda 20. století, nejslavnější sportovci, významné osobnosti, přehled prezidentů
ČSR, věda a technika, film, divadlo, kultura…Jejich práce byly vystaveny v galerii školy,
kde si je mohli prohlédnout i rodiče.
5) Do školy byly pozvány i pracovnice Muzea Těšínska v Orlové, které si při příležitosti 100.
výročí připravily zajímavé přednášky pro žáky 8. a 9. ročníků.
6) V listopadu 2018 se konalo školské kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci 8.
a 9. ročníku, celkem 20 žáků. Okresního kola v Karviné se zúčastnila Kristýna Šnapková,
žákyně 9. A třídy.
7) Na Den otevřených dveří byli v učebně dějepisu pro žáky připraveny projekty žáků 9.
ročníku, různé soutěže spojené s výročími a událostmi, které se slaví v roce 2019, např. 30.
výročí „sametové revoluce“, 500 let úmrtí Leonarda da Vinci, 220 let založení firmy na
výrobu klobouků v Novém Jičíně, 100 let, kterých se dožil Stanislav Zikmund – cestovatel
->velký projekt jeho putování s J. Hanzelkou po Africe…Žáci 1. stupně měli např. poznávat
různé druhy klobouků (pana Tau, kocoura v botách, Garfielda, králíků z klobouku Boba a
Bobka,…) a žáci 2. stupně měli za úkol složit obrázek Mony Lisy.
8) Z projektů a obrázků ze Dne otevřených dveří byla vytvořena nástěnka u učebny dějepisu,
kterou si mohou žáci prohlédnout a informace využít v hodinách dějepisu a občanské
výchovy.
Vypracovala: Mgr. J. Široká
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Informace o činnosti PK Ov – šk. rok 2018/2019
Program:
1. V listopadu 2018 navštívili žáci společně se svými vyučujícími výstavu Klubové a
spolkové činnosti města Orlová v DKMO.
2. Žáci navštívili v DKMO vánoční výstavu s možností zapojit se ve workshopechprosinec 2018.
3. Žáci průběžně navštěvovali výstavy, besedy v Muzeu Těšínska v Orlové.
4. Pro žáky 6. A třídy, byl připraven na 6. 12. preventivní program „Šikana“.
5. Pro žáky 6. B třídy, byl připraven projekt „Nenech to být“ a beseda o šikaně.
6. V lednu a únoru 2019 se pro žáky 8. AB tříd konala přednáška „Láska je láska“.
7. Hlavními tématy jednotlivých hodin byly: ochrana životního prostředí, ochrana
přírodního a kulturního bohatství, ochrana člověka za mimořádných okolností, stát,
cesta k demokracii, volby, lidská práva v dokumentech, svoboda a autorita,
mravnost a morálka, euthanasie, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina
základních práv a svobod.
8. V hodinách jsme často řešili problematiku drog. závislosti, šikany a jiných společ.
patologických jevů (gamblerství, alkoholismus, kouření ), hlavně byla zdůrazněna
škodlivost návykových látek u mladistvých - nebezpečí rychlé a nezvratné
závislosti. V průběhu školního roku se konaly ve všech ročnících besedy zaměřeny
na sexuální výchovu, užívání drog, návykových látek.
9. V květnu a červnu 2019 se konaly besedy s Mgr. Šarochem na téma Závislosti
obecně, nikotinismus a alkohol pro žáky 7. A třídy, Nealkoholová toxikomanie,
Prevence kriminality pro žáky 8. a 9. tříd.
10. Průběžně jsme navštěvovali výstavy a workshopy v DDM v Orlové, v DKMO a
v Muzeu Těšínska.
Vypracovala: Mgr. Jela Široká
7.7. Zpráva předmětové komise Umění a kultura – výtvarná výchova, hudební výchova
ve školním roce 2018/2019
Práce v oblasti předmětů výtvarná výchova a hudební výchova probíhala v souladu
s tematickými plány. Vyučujícím se dařilo spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti, metody
práce a náměty. Žáci se velmi úspěšně zapojovali do různých soutěží. Zejména v celoměstských
soutěžích organizovaných Domem dětí v Orlové a Základní uměleckou školou v Orlové
(Ohrožená zvířata, Když nemůžeš, tak přidej víc, Mé toulky za zvěří a Hodiny) obsazovali první
příčky a dokázali tím kvalitu výuky na naší škole.
Během školního roku jsme tradičně spolupracovali s Muzeem Těšínska, kde jsme se zapojovali
do projektů a pracovních dílen, s Městskou knihovnou v Orlové a Domem kultury v Orlové.
Žáci se aktivně pod vedením vyučujících podíleli na estetizaci školního prostředí a do
celoškolních projektů (výročí vzniku samostatného čs. státu, Den Země).
V rámci hudební výchovy se dařily žákům prezentace s hudební tematikou. Kromě lidových
písní nacvičili žáci také písně trampské a několik moderních hitů.
Za PK UK Mgr. Eliška Ulmanová
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Zpráva předmětové komise Člověk a zdraví + Člověk a svět práce – tělesná výchova,
pracovní činnosti, rodinná výchova ve školním roce 2018/2019

7.8

Metodické sdružení – Člověk a zdraví, Člověk a svět práce
II. STUPEŇ – 6. – 9. TŘÍDA
PŘEDMĚTY: Tělesná výchova, sportovní hry, rodinná výchova a pracovní činnosti
Členové předmětové komise: školní rok 2018/19
Předseda:
Mgr. Robert Kaleta
TV - 8. AB, 6. AB
Mgr. Radka Václavíková
TV - 6. AB, 7. A, 9. AB, SH - 6. AB,
RV - 9. B, PČ - 8. AB
Mgr. Milan Fus
SH - 6. AB, 7. A; PČ - 6. A, 7. A, 8. AB
Mgr. Veronika Tobolová
RV - 6. B, PČ - 6. B
Filip Janík
TV - 8. AB, 9. AB, RV - 9. A
Mgr. Eliška Ulmanová
PČ - 8. AB
Mgr. Veronika Otisková
RV - 6. A
Proběhlo: 19. 6. 2019
Základní úkoly:
 Diskuze k tematickým plánům v jednotlivých ročnících – úkoly, které jsme zvládli,
stihli, sumarizace výsledků.
 Kontrola a přehled používaných učebnic a pomůcek.
 Připomínky k pomůckám a vybavení – diskuze na zakoupení nových.
 Tělesná výchova: Souhrn výsledků, úspěchů a neúspěchů – školní turnaje v návaznosti
na městská kola, okresní kola v období: září 2018 – červen 2019.
 Shrnutí spolupráce se SŠ v rámci volby povolání – sdílená výuka v rámci projektu
OKAP – průběžně na SŠTaS, Týden řemesel, techniky a technologií aneb „i malé kolo
roztočí ta velká“, Den řemesel SŠ Bohumín, září 2018, Akce školy – Den řemesel ve
spolupráci SŠTaS Karviná, leden 2019, závěrečný zájezd Liberec, Mladá Boleslav
(Iqlandia, Škoda MB), MAP II Orlová.
 Diskuze k projektu Sportuj ve škole.
 Stali jsme se členy AŠSK ČR.
 Ukončení soutěže sportovec roku ZŠ Ke Studánce.
 Diskuze, návrhy k projektu zřizovatele – vnitřní školní hřiště. Schůzka se
zástupcem zřizovatele 20. 6. 2019.
 Byly zkontrolovány platnosti doložek, učebnice RV/OV vydání 2013 jsou platné.
Splněné a odehrané soutěže 2018/19: školní, městská kola, okresní kola: září 2018 červen 2019.




Schůzka TV – DDM Orlová, konec září 2018, Mgr. Robert Kaleta
Školní kolo ve Stolním tenise, kategorie: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci,
starší žákyně, 1. října 2018, Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo ve Stolním tenise, ZŠ U Kapličky, kategorie: mladší žáci, mladší žákyně,
starší žáci, starší žákyně, 12. 10. 2018. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali
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Matyáš Vítek, Richard Láznička a David Chrástecký. V kategorii starších žáků Martin
Rylko, Matěj Zelníček a Kristián Kováč. Za starší žačky Vanessa Kováčová, Lucie
Pakostová a Julie Černeková. Za mladší žákyně sestry Kateřina a Ludmila Boďové.
Mladší žákyně 2. a starší 3. místo. Mladší chlapci 1. místo, Mgr. Radka Václaviková























Školní kolo ve florbalu, mladší žáci, starší žáci, listopad 2018, Mgr. Robert Kaleta
Plavání měst, celorepubliková soutěž – výběr cca 50 žáků, bazén Doubravan, říjen
2019, Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo Střelba ze vzduchové pistole, ZŠ Školní, žáci 2. až 9. třída, 3. místo,
individuální výkony, Jan Raszka 1. místo, Matěj Zelníček – 1. místo, listopad 2018,
Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo chlapců ve Florbalu, GOA Orlová, mladší žáci – 6. místo, starší žáci – 4.
místo, prosinec 2018, Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo děvčat ve Florbalu, ZŠ K. Dvořáčka Orlová, mladší žákyně, starší žákyně,
1. místo obě kategorie, 30. 11. 2018, Filip Janík
Okresní kolo děvčat ve Florbalu, ZŠ Nábřeží Havířov, mladší žákyně, 5. 12. 2018, 1.
místo, ZŠ Nábřeží Havířov, Barbora Čupajová
Krajské kolo mladší dívky – Opava, ZŠ Mařádkova, 5. místo, 24. 1. 2019, Filip Janík
Školní kolo Skok vysoký, všechny kategorie 1. 12. 2018, Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo Skok vysoký, ZŠ K. Dvořáčka 6. 12. 2018, Kristián Bartoš – 2. místo,
Nela Kopáčková 3. místo, Mgr. Robert Kaleta
Vánoční žabák 2018 – skok vysoký ZŠ Ke Studánce 1050
Školní kolo Halová kopaná chlapců, mladší žáci, starší žáci, listopad, Mgr. Robert
Kaleta
Lyžařský kurz, Horní Bečva, 44 žáků – 14. 1. – 19. 1. 2019, Mgr. Robert Kaleta, Mgr.
Radka Václavíková, Mgr. Veronika Otisková, Filip Janík, Tomáš Palonci
Městské kolo Halová kopaná chlapců – GOA Orlová, mladší žáci, starší žáci, listopad
2018, Mgr. Robert Kaleta
Městské kolo Soutěž ve šplhu - Mrštná veverka ZŠ Ke Studánce, všechny kategorie, 4.
místo, individuálně: 3. místo Valerie Truhlářová – 3. A, 1. místo Daniel Götze – 5. B,
2. místo Markéta Huráčová – 6. B, 3. místo Karolína Klotová – 7. A, 2. místo Kristian
Bartoš – 8. A, 1. místo Sabina Pěgřimočová – 8. A, 1. místo Gabriela Gorolová – 9. B.
7. 3. 2019.
Okresní kolo děvčat ve Florbalu, ZŠ Nábřeží Havířov, starší žákyně, 16. 1. 2019,
4. místo, ZŠ Nábřeží Havířov, Barbora Čupajová
Městské kolo Minikopaná – Slávia Orlová, mladší žáci – 4. místo, starší žáci – 3. místo,
Mgr. Robert Kaleta
Okresní kolo Vybíjená dívek – ZŠ Mendelova, Karviná, 1. místo, Vítězné družstvo: K.
Rybová, D. Solichová, N. Michalíková, N. Kleprlíková, M. Rusnáková, G. Gorolová,
H. Hubincová, D. Hadvizdžáková, M. Stankušová, M. Volfová, J. Svatá a V. Kováčová.
21. 5. 2019, Mgr. Robert Kaleta
Běh Osvobození – štafetový běh, město Orlová, Slávia Orlová, Mladší chlapci 1. místo
(Vítek, Štebel, Randus, Halko), starší chlapci 2. místo (Zelníček, Krutiok, Motloch,
Bartoš), 3. místo (Vágner, Jureček, Rylko, Mirkovský), starší dívky 3. místo
(Kopáčková, Gorolová, Solichová, Ogrocká). 2. květen 2019, Mgr. Radka Václaviková
Městské kolo – Pohár rozhlasu – atletické závody, ZŠ K. Dvořáčka, 6. – 9. třídy,
mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. 2. místo starší žákyně, 6. června
2019, Mgr. Robert Kaleta
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O pohár starosty, Rychvald 2019 – kopaná, ZŠ Rychvald, starší žáci, Mgr. Robert
Kaleta
Turnaj v minikopané dívek – kopaná, Slávia Orlová, starší dívky, Mgr. Radka
Václaviková
Mgr. Robert Kaleta
Zpráva o činnosti Školní družiny ve školním roce 2018/2019

7.9

Ve školním roce 2018/2019 měla školní družina 3 oddělení, které navštěvovaly děti z 1. - 5.
třídy.


O děti se staraly 3 kvalifikované vychovatelky a jedna p. asistentka.



Výchovně vzdělávací plán Družina plná pohody obsahoval i projektové dny ze Šablon.



Děti si užily spoustu krásných akcí - pexesový turnaj, soutěž v netradičních disciplínách,
fotbalový turnaj, hádankové odpoledne, vánoční tradice, karneval a spoustu dalších.



Přijel za námi kouzelník, navštívilo nás Divadlo Beruška s ekologickou tematikou, tělo
si děti protáhly na diskotékách se soutěžemi, mozek procvičily ve vědomostních
soutěžích jako třeba Moje město.



Měli jsme tři projektové dny ze Šablon - navštívili jsme dva krát policejní stanici a přišli
mezi nás myslivci s vycpanými zvířaty a živými psy. Obě akce byly velmi hezké.
Myslivci naše děti pochválili za obrovské znalosti z oblasti přírody.



Krásná byla také beseda o zdravém ovoci a zelenině Ovoce do škol.



Letos poprvé měly děti v rámci družiny kroužky zábavné logiky a deskových her.



Na závěr školního roku proběhla nejvíce oblíbená akce - zábavné odpoledne s hrami,
soutěžemi, táborákem a přespáním ve školní družině.
Liběna Greplová – vedoucí vychovatelka

8.

Projekty ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 jsme ukončili zpracováním Závěrečné monitorovací zprávy
poslední část projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, který jsme realizovali od ledna roku 2017.
Do projektu se zapojili žáci a učitelé 1. i 2. stupně prostřednictvím čtenářských klubů, klubů
zábavné logiky a doučování v rámci všech vyučovacích předmětů.
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Pro jednotlivé kluby jsme zajistili pomůcky, které dětem usnadňují lépe zvládnout danou
problematiku a zajišťují také příjemné prostředí.
Po ukončení projektu můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má
pozitivní efekt na jejich výsledky.
Od 1. 1. 2019 jsme navázali na předchozí Šablony 2016 projektem ŠABLONY II – HRAVÉ
ŠABLONY, které budou ukončeny 31. 12. 2020.
Při jejich realizaci hodláme využít předchozích zkušeností a připravit pro žáky nabídku toho,
co je bude bavit a hlavně přinese žádaný efekt.
Hravé šablony jsme rozšířili o Kluby cizích jazyků, Badatelské kluby a 14 školních
projektových dnů organizovaných v rámci školy a školní družiny. V průběhu prvního pololetí
proběhlo již pět projektových dnů:
- 2 besedy s policií ČR na téma bezpečnosti a protidrogové prevence (ŠD)
- Beseda zajištěná Okresním mysliveckým spolkem na téma Máme rádi přírodu (ŠD)
- Přednáška o rapu (2. stupeň ZŠ)
- Branný den pro 4. až 7. ročník zajištěný Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem.
Nadále jsme součástí celoměstského projektu MAP I a MAP II ve dvou realizačních skupinách
– rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti a rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém
vzdělávání.
V rámci udržitelnosti projektu (2015 - 2020) důsledně využíváme 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.
Mgr. Ivana Janíková, hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy
ZŠ Ke Studánce v Projektu OKAP aneb spolupráce se SŠTaS Karviná na tři roky
V předcházejících letech jsme byli partnerskou školou SŠTaS Karviná v projektu
NatTech, „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“.
V letošním školním roce 2018/19 započala nová spolupráce v projektu OKAP, Odborné,
kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Tyto smysluplné projekty jsou
směřované k podpoře přírodovědných a technických oborů a studií, a budoucímu zajištění jak
pracovních míst v našem regionu, tak i udržování průmyslových odvětví technického a
přírodovědného rázu.
Naši žáci 8. a 9. tříd se zapojili do několika aktivit projektu OKAP. Již na začátku školního
roku proběhla velkolepá akce Týden řemesel, techniky a technologií aneb „i malé kolo roztočí
ta velká“. Dále vybraná skupina devíti žáků navštěvovala celoročně odborné kroužky na naší
partnerské škole, Střední škole techniky a služeb v Karviné. Byly to kroužky – Elektrikář,
truhlář, 3D modelování a jiné.
V posledních 3 měsících se 4 třídy zúčastnily sdílené výuky, kde se seznámili s prostředím
střední školy, učebnami, mistry a samotnou praktickou výukou oborů – elektrikář, mechanik
strojů a zařízení, zámečník, truhlář, prodavač/prodavačka a optik.
Třešničkou na dortu a odměnou naší spolupráce byl červnový zájezd do Liberecké IQ Landie a
Mladoboleslavské Škodovky pro 20 žáků.
Mgr. Robert Kaleta, koordinátor projektu
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9.

Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce 2018/2019
1) Spolupráce s výchovným poradcem (VP)
a) vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s problémovým chováním (šikana, úrazy)
častější konzultace s VP – cca 1x týdně
b) účast na jednáních s rodiči žáků s problémovým chováním a výchovných komisích
c) spolupráce se Střediskem výchovné péče při vedení výchovných komisí
d) zadávání údajů do SVI (systém včasné intervence) Havířov
2) DVPP pro MP
29. 3. 2019 - Školení Psychologie šikany, včasná intervence ve škole, Ostrava, NIDV
3) Spolupráce s OSPOD Orlová
Setkání zástupců OSPOD a metodiků prevence: 1. 10., 17. 10., 14. 1., 10. 4.
4) Spolupráce se Středisky výchovné péče (SVýP)
- nově vznikla potřeba spolupráce se SVýP v Karviné a Havířově – zajištění konzultací
pro rodiče a žáky, zasílání Hodnocení žáka pro SVýP – spolu s VP (duben – červen
2019)
5) Preventivní aktivity:

1. pololetí
Akce ŽR:
 72 hodin v MŠ Ke Studánce
 Stoleté výročí
 Halloween
 Barevný týden
 Mikuláš v MŠ, ZŠ a družině
 Vánoční výzdoba
 Sbírka – Fond Sidus
Beseda „Šikana“ – 6. A – 6. 12.
2. pololetí
Akce ŽR:
 Sběr papíru – leden
 Valentýnská pošta + výzdoba – únor
 Velikonoční výzdoba – duben
 Sbírka „Srdce dětem“
Projekt „Nenech to být“ – škola zapojena do aplikace, která slouží jako schránka důvěry mezi
žáky, rodiči a školou (od února řešeno 6 hlášení)
Beseda „Šikana“ – 6. B - 11. 1.
Přednáška „Láska je láska“ – 8. A – 24. 1., 8. B – 22. 2.
Přednášky „Řekni ne drogám - řekni ano životu“ – 5. - 6. ročníky – 10. 6.
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Besedy s Mgr. Šarochem (Městská policie Orlová)
20. 5.: 7. A (Závislosti obecně, nikotinismus a alkohol)
24. 5.: 7. A (Závislosti obecně, nikotinismus a alkohol)
27. 5.: 8. A (Nealkoholová toxikomanie)
29. 5.: 8. A (Nealkoholová toxikomanie)
10. 6.: 9. B (Prevence kriminality)
11. 6.: 9. A (Prevence kriminality)
12. 6.: 9. B (Prevence kriminality)
8. B (Nealkoholová toxikomanie)
14. 6.: 8. B (Nealkoholová toxikomanie)
17. 6.: 9. A (Prevence kriminality)
Za MPP Mgr. Veronika Tobolová, metodik prevence
10. Hodnocení práce výchovného poradce ve školním roce 2018/2019
3) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - průběžně
a) konzultace s rodiči a zákonnými zástupci žáků k novým Doporučením/rediagnostikám
b) konzultace s rodiči a zákonnými zástupci žáků k IVP
c) konzultace s rodiči a zákonnými zástupci žáků se SVP k volbě povolání
d) spolupráce s PPP a SPC – konzultace k doporučeným podpůrným opatřením
e) spolupráce s PPP a SPC – kontrola správnosti nastavení IVP a jejich vyhodnocení
f) tvorba a kontrola PLPP – konzultace s třídními učiteli, PPP a SPC
g) zajišťování podkladů pro vyšetření na PPP a SPC, konzultace s psychologem a
speciálním pedagogem
h) příprava a zajišťování besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů (ve
spolupráci s metodikem prevence)
i) příprava a vedení jednání s rodiči a výchovných komisí
j) zadávání dat do školní matriky (1x měsíčně ve spolupráci s ředitelem školy)
k) zajištění výukových materiálů žákům s navýšeným financováním z MŠMT (listopad
2018, předáno žákům a vyučujícím)
4) Zajištění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
a) výuka cizinců bez znalosti českého jazyka (Vietnam) – pokračuje spolupráce s KÚ
Ostrava – p. Plchová, společnost Meta – p. Vágnerová, CPIC – p. Vývoda, NIDV
Ostrava – p. Půdová a PPP – p. Jelínková
b) výuka cizinců s OMJ (Slovensko) – spolupráce s PPP, p. Jelínková, zajištění PLPP a
pedagogické intervence (Kozubková, Otisková), informace pro rodiče těchto žáků
s ohledem na další vzdělávání na SŠ
5) Volba povolání
a) poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně dle požadavků
rodičů)
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b) poskytování informací o studijních možnostech (nástěnky v 9. třídách, besedy a
rozhovory se žáky, školní stránky na webu, apod.)
c) základní informace pro rodiče byly poskytnuty na úvodních třídních schůzkách v září
2018 (vyplňování přihlášek, podmínky a termíny přijímacího řízení, lékařská potvrzení
o zdravotní způsobilosti, zápisové lístky, odvolání apod.)
d) vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně)
e) zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při Úřadu práce v Karviné (proběhlo
v prosinci 2018 – TU Janík, Václavíková)
f) zajištění exkurzí k volbě povolání (Den řemesel S0Š Bohumín, Dny řemesel SŠTaS
Karviná Kozubková, Kaleta, OKAP – Mgr. Kaleta)
g) zajištění prezentací středních škol (průběžně září - prosinec, SŠTaS Karviná, GOA
Orlová, SŠ Havířov-Lidická, SŠ Havířov-Sýkorova, SPŠ Elektrotechnická Havířov,
SOŠ Bohumín apod.)
h) zpracování a tisk přihlášek na SŠ (leden - únor 2018)
i) tisk a distribuce Zápisových lístků pro vycházející žáky (březen 2019)
j) dokončení evidence škol, na které byli vycházející žáci přijati (červen 2019)
6) Spolupráce s asistenty pedagoga (AP)
a) koordinátorkou AP stanovena p. Barbora Zapletalová, pravidelné schůzky cca 1x za 14
dní
b) doporučení dalšího vzdělávání pro AP:
i) zejména v oblasti žáků s PAS (Kuzníková, Zapletalová, Wróblová, Čupajová)
v SPC Kpt. Vajdy, Ostrava
ii) v oblasti žáků s MR (Čupajová) v SPC Karviná pro MR
c) vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření s ohledem na úvazek AP – požadavky na
navýšení úvazků v souvislosti s navýšením počtu vyučovacích hodin ve vyšším ročníku
a při přechodu žáka na 2. stupeň – řešeno individuálně s rodiči, AP a SPC (květen červen 2019)
7) Spolupráce s metodikem prevence (MP)
a) vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s problémovým chováním (šikana, úrazy) častější
konzultace s MP – cca 1x týdně
b) účast na jednáních s rodiči žáků s problémovým chováním a výchovných komisích
c) spolupráce se Střediskem výchovné péče při vedení výchovných komisí
d) spolupráce při zadávání údajů do SVI (systém včasné intervence) Havířov
8) DVPP pro VP
a) DVPP Školní poradenské pracoviště – NIDV Ostrava, 9. ledna 2019
b) DVPP Legislativa a rizikové chování ve škole – KÚ Ostrava, 20. 5. 2019
9) Spolupráce se Středisky výchovné péče (SVýP)
a) nově vznikla potřeba spolupráce se SVýP v Karviné a Havířově – zajištění konzultací
pro rodiče a žáky, zasílání Hodnocení žáka pro SVýP – spolu s MP (duben – červen
2019)

Zpracovala Mgr. Monika Kozubková
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11. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
Dne 20. 9. 2018 prošetřila ČŠI stížnost na právnickou osobu ZŠ Ke Studánce 1050. Stížnost
se týkala chybějící odborné kvalifikace učitele anglického jazyka. Stížnost byla vyhodnocena
jako důvodná. Vedení školy přijalo na základě šetření ČŠI opatření k nápravě, se kterým byli
seznámeni ČŠI, zřizovatel školy a stěžovatel.
Dne 21. 3. 2019 byla provedena v sídle školy veřejnosprávní kontrola Městského úřadu Orlová,
controlling, 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).
Údaje o této kontrole se nacházejí v kapitole o hospodaření školy.
12. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
Základní škola hospodařila podle schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz
a stanoveného rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018 ze dne 25. dubna 2018, včetně
vázání výdajů státního rozpočtu pro rok 2018 a rozpočtových úprav.
Provozní činnost
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
Příjmy:

příspěvek města na provoz

2,363.000,00 Kč

vlastní příjmy:

2,746.424,00 Kč
107.700,00 Kč
131.250,00 Kč
8.708,00 Kč

stravné
školné – školní družina
pronájem tělocvičny
jiné ostatní výnosy

Příjmy c e l k e m:

5,357.082,00 Kč

Výdaje:

2,976.290,51 Kč
161.089,14 Kč
9.611,00 Kč
1,495.747,85 Kč
142.980,21 Kč
278,00 Kč
572.664,29 Kč
52.504,10 Kč
8.407,00 Kč
20.328,00 Kč
77.383,00 Kč
12.942,00 Kč
- 315.549,00 Kč

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

Výdaje c e l k e m:

5,214.676,10 Kč
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Základní škola hospodařila podle schváleného příspěvku zřizovatele na provoz a daný
kalendářní rok. Z příspěvku byly pokryty nezbytně nutné výdaje, převážná část finančních
prostředků byla použita na úhradu energií, nákup služeb, materiálové náklady, nákup hmotného
majetku, opravy a údržbu, revize a další výdaje s úzkou vazbou na zabezpečení chodu školy.
Hospodaření organizace za kalendářní rok 2018 hodnotíme jako dobré, za sledované období
nedošlo k žádným výkyvům a problémům s finanční likviditou.
Závěrem roku jsme pořídili z prostředků investičního fondu školy dvě myčky nádobí s čelním
plněním pro výdejnu stravy v prostorách Mateřské školy Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni
v hodnotě 95.324,00 Kč.
Za rok 2018 vykázala škola kladný hospodářský výsledek ve výši 168.564,90 Kč, který je
tvořen hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 142.405,90 Kč a ziskem z doplňkové
činnosti ve výši 26.159,00 Kč.
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

48,97
49,15

Škola dodržela veškeré závazné ukazatele stanovené rozpisem přímých výdajů na vzdělávání
pro rok 2018.
STÁTNÍ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ
ÚZ 33 353
Příjmy:

příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání
příspěvek na podpůrná opatření
předepsaná výše vrátky dotace
mezisoučet přímých výdajů na vzdělávání
vlastní příjmy:

tržby od žáků – LVZ
tržby od žáků – OP
mezisoučet vlastních příjmů
Příjmy c e l k e m:
Výdaje:

22,254.400,00 Kč
6.300,00 Kč
22,260.700,00 Kč
- 2.080,00 Kč
22,258.620,00 Kč
144.339,00 Kč
275.484,00 Kč
419.823,00 Kč
22,678.443,00 Kč

materiálové náklady
nákupy podpůrných opatření
cestovné pedagogických zaměstnanců
ostatní služby, plavání žáků
preventivní prohlídky zaměstnanců
pracovní oděvy
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vzdělávání pedagogických zaměstnanců
náklady z učebních pomůcek nad 3 tis. Kč
služby LVZ – žáci
služby OP – žáci
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
- ze státního rozpočtu

11.099,00 Kč
56.677,00 Kč
144.339,00 Kč
275.484,00 Kč
16,042.313,00 Kč
32.000,00 Kč

16,010.313,00 Kč

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

100.035,00 Kč
4,011.326,00 Kč
1,444.098,00 Kč
322.238,00 Kč
67.603,00 Kč

Výdaje c e l k e m:

22,678.443,00 Kč

Ve školním roce 2018/2019 byly součástí pedagogického sboru také čtyři asistentky pedagoga
k žákům se zdravotním postižením. Délka jejich úvazku vychází z rozhodnutí speciálních
pedagogických institucí.
U čerpání mzdových prostředků v rámci podpůrných opatření byl k datu 30. 11. 2018 ukončen
nárok na finanční podporu pro jednoho žáka v předmětu Speciálně pedagogická péče. Změna
byla v prosinci zaznamenána do příslušné evidence prostřednictvím výkazu R 44-99. Výše
uvedená předepsaná vrátka dotace souvisí s touto změnou.
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 byl realizován ve dvou kalendářních letech, a to od 1. ledna 2017 do 31. prosince
2018. Předpokládané finanční náklady projektu činily 1,036.771,- Kč a byly přiděleny formou
průtokového transferu od zřizovatele.
Finanční prostředky byly průběžně čerpány na úhradu nákladů spojených s realizací cílů
projektu. 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.
Pro finanční vypořádání transferu na projekt je připravena vrátka v celkové výši 47.264,00 Kč,
která je tvořena 85% podílem finančních prostředků z EU ve výši 40.174,40 Kč, zbývající 15%
podíl dokrytý ČR je vyčíslen na 7.089,60 Kč.
Vrátka bude realizována po schválení závěrečné monitorovací zprávy dvouletého projektu a po
obdržení pokynů k odvodu finančních prostředků.
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
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zpracování účetní závěrky. Za kalendářní rok 2018 bylo v rámci doplňkové činnosti odebráno
celkem 8.091 obědů.
Za rok 2018 vykazuje organizace v doplňkové činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši
26.159,00 Kč.
Usnesením Rady města Orlové č. 449/13 ze dne 12. 6. 2019 byla schválena účetní závěrka
naší příspěvkové organizace, současně byl schválen výsledek hospodaření a jeho příděl do
rezervního fondu.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
Dne 21. 3. 2019 byla provedena v sídle školy veřejnosprávní kontrola Městského úřadu Orlová,
controlling, 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).
Kontrolovaným obdobím byl rok 2018.
Kontrole bylo podrobeno hospodaření s veřejnými finančními prostředky v oblastech:
a) fungování a účinnost vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace;
b) dodržování obecně platných předpisů a interních předpisů příspěvkové organizace;
c) dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a
finančními prostředky, přidělenými příspěvkové organizaci.
Při kontrole bylo zjištěno, že příspěvková organizace má zaveden vnitřní kontrolní systém
podle § 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který je popsán v příslušné vnitřní
směrnici a je realizován v praxi.
1. Vnitřní předpisy, veřejné zakázky
Byla provedena kontrola výběrového řízení na nákup 2 ks myček s čelním zakládáním, cena
78.780,00 Kč bez DPH. Byly zkontrolovány Záznamy o zadání VZ malého rozsahu, vše
s výsledkem v pořádku.
2. Inventarizace
Fyzická a dokladová inventura v části plánu inventur, inventarizační zprávy, inventárních
soupisů účtů při namátkové kontrole nevykazuje žádné nedostatky. Určitý objem majetku
dosud není naveden dle konkrétního umístění v majetkovém modulu systému Fenix, což bude
dle návrhu opatření k nápravě provedeno.
3. Účetní doklady a účetní záznamy
Dle návrhu opatření k nápravě bylo doporučeno doplnění vnitřní směrnice určující postupy
v účetnictví o specifikaci postupu při účtování časového rozlišení výnosů a postup při účtování
pokladních operací z pokladny školní jídelny a v souladu s tímto uspořádat pokladní knihu.
V průběhu veřejnosprávní kontroly a při výběrovém způsobu ověřování nebylo zjištěno
porušení zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními
prostředky přidělenými příspěvkové organizaci.
Za úsek ekonomiky Ing. Zdeňka Valová, ekonom

V Orlové dne 26. 9. 2019

Výroční zprávu zpracoval: Mgr. Milan Fus - ŘŠ
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