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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 

 

 

Sugata Mitra (laureát TED Prize) „Učitel je člověk, který říká: Tamhle je neznámo. 

Běžte tam, já půjdu s vámi.“ 

 

 

Vážení kolegové, rodiče, žáci a přátelé naší školy, 

  

výroční zpráva, která se Vám nyní dostává do rukou, by měla obsahovat hlavně 

poděkování a pokoru. Dovolte mi, abych touto cestou co nejupřímněji poděkovala… 

  

… všem žáků, kteří během školního roku pracovali pilně a svědomitě, kteří se snažili 

být maximálně samostatní, kteří se naučili komunikovat nejen s vyučujícími, ale také se svými 

vrstevníky, a dokázali tak sdílet nové vědomosti a dovednosti s ostatními. 

  

… všem zákonným zástupcům našich žáků, kteří se v maximální možné míře podpořili 

domácí vzdělávání svých dětí a byli jim za všech situací oporou. 

 

… všem kolegům, kteří se v nelehké a velice nejasné době poprali s nástrahami 

distanční výuky, kteří se přizpůsobovali stále se měnícím pravidlům školního roku, kteří mezi 

sebou sdíleli své zkušenosti a podporovali a motivovali se navzájem, kteří věnovali neskutečné 

množství energie nejen do komunikace se svými žáky, ale také s jejich rodinami, kteří se nebáli 

výzev. Jak říká úvodní motto této výroční zprávy – školní rok 2019/2020 byl obrovským 

krokem do neznáma. 

    

Uplynulý školní rok ovšem nebyl na Základní škole 1. máje v Havířově jen rokem 

s pandemií koronaviru, byl to také školní rok, kdy se naší škole podařilo získat mnoho úspěchů, 

realizovat projekty nebo úspěšně absolvovat rozsáhlou kontrolu České školní inspekce. Věřím, 

že následující stránky jsou toho nejlepším důkazem. 

 

 

 

      

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

         ředitelka ZŠ 1. máje Havířov 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 22. 10. 2020. 
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1. INFORMACE O ŠKOLE 

 

1.1. Představení základní školy 

 

Základní škola 1. máje Havířov mezi obyvateli města známá jako „Májovka“ je: 

 základní školou s dlouholetou tradicí a kvalitní vzdělávací institucí plnící školní 

vzdělávací program Brána života, 

 zaměřena na rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů, 

 školou se stabilně vysokým počtem žáků ve srovnání s dalšími základními školami na 

území města Havířova, 

 již 30 let vzdělává žáky 6.-9. tříd v matematických třídách, které jsou určené pro nadané 

žáky jako alternativa k víceletým gymnáziím, 

 více než 25 let zaměřena na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 

nadanými, 

 doplněna specializovaným Školským poradenským pracovištěm (spolupráce se 

speciálním pedagogem školy, metodikem prevence a výchovným poradcem), 

 aktivní v práci s třídními kolektivy v rámci prevence patologických jevů ve společnosti, 

 školou moderní, ve které naleznete nadstandardně vybavené kmenové třídy na I. i II. 

stupni (jak z hlediska vybavení nábytkem, tak také technikou), 

 zaměřena na využívání moderních výukových metod v souladu s trendy společnosti 21. 

století, 

 úspěšná díky žákům školy, kteří jsou úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží – jak na 

městské úrovni, tak také v úrovni okresní a krajské, 

 dlouhodobě typická výbornými výsledky žáků 9. ročníků při přijímacím řízení na 

střední školy, 

 propagátorem individuálního přístupu k žákům, 

 známá řadou mimoškolních aktivit (školní časopis, školy v přírodě, exkurze, přednášky 

a besedy, projektové dny),  

 od roku 2019 hrdou nositelkou statutu Fakultní školy Ostravské univerzity, 

 zapojena v projektu Hrdá škola (Schools United) a držitelka certifikátu Demokratická 

školy, 

 typická pro organizaci každoročních týdenních pobytů Z.E.B.R.A (pro žáky II. stupně) 

a škol v přírodě (pro žáky I. stupně). 

 

Ve školním roce 2019/2020 se nám navíc podařilo... 

 vzdělávat a vychovávat 606 žáků (stav k 30. 6. 2020), 

 zajistit mimoškolní aktivity v rámci školní družiny pro 151 žáků, 

 úspěšně absolvovat kontrolu České školní inspekce, 

 realizovat přes 100 on-line hodin týdně během distanční výuky způsobené celosvětovou 

pandemií koronaviru, čímž škola usnadnila domácí přípravu žáků během uzavření škol, 

 obnovit činnost školy po znovuotevření škol a připravit žáky 9. ročníků na přijímací 

zkoušky na SŠ, 

 zahájit kompletní rekonstrukce školního hřiště,  
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 získat spoustu úspěchů v soutěžích a olympiádách na městské, okresní i krajské úrovni, 

 zorganizovat okresní kolo olympiády z chemie, okresní kolo konverzační soutěž v AJ a 

Pythagoriády, 

 zorganizovat celoškolní akci k oslavě výročí Sametové revoluce a Evropský den jazyků, 

 zefektivnit komunikaci se zákonnými zástupci žáků pomocí nového systému 

pravidelných konzultačních hodin, 

 zrekonstruovat šatní prostory pro žáky II. stupně a tím navázat na rekonstrukci těchto 

prostor z předchozího roku,  

 zmodernizovat učebnu přírodních věd a postupně zvelebovat společné prostory školy, a 

zároveň získat sponzorský dar pro modernizaci dalších prostor školy, 

 realizovat projekt Šablony II, který finančně podporuje doučování žáků a projektové 

dny pro žáky I. a II. stupně školy a práci speciálního pedagoga školy, 

 realizovat projekt Mladý farmář, díky kterému škola získala nové prvky pro školní 

zahradu, 

 vydávat školní časopis Maják, pokračovat v práci s Žákovskou radou v rámci aktivit 

Hrdá škola, 

 nabídnout žákům školy nové kroužky v rámci mimoškolní činnosti, 

 získat projekt V souladu s přírodou na ZŠ 1. máje Havířov, který od roku 2021 umožní 

využívání prostor školní zahrady pro potřeby samotné výuky i volnočasových aktivit 

žáků, 

 zapojit se do velice úspěšné charitativní sbírky pro žáka třídy 1.B a během pandemie 

koronaviru se zapojit do pomoci spoluobčanům Statutárního města Havířova, 

 uspořádat konferenci pro ředitele škol Moravskoslezského kraje v rámci statutu fakultní 

škola Ostravské univerzity, 

 propagovat činnosti školy pomocí rozvíjejících se webových stránek, školního blogu a 

sociálních sítí školy. 

 
Budova základní školy pohledem z ulice 1. máje. 
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1.2. Základní údaje o škole 

 

Název školy dle zřizovací listiny 
Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres 

Karviná, příspěvková organizace 

Právní forma příspěvková organizace 

Sídlo školy 1. máje 956/10a, Havířov-Město 

Zřizovatel 
Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-

Město 

Ředitelka školy Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

Zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Kateřina Hujerová  

Zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Kateřina Hujerová 

Zástupkyně pro II. stupeň: Mgr. Pavla Wróblová 

Školská rada 

Mgr. Jolana Mütherová, Mgr. Yveta Guňková 

Pavlína Mattauschová, Kateřina Ďuriačová 

Miroslav Polak, Zbyněk Šenkýř 

Zařazení do sítě škol 24. 1. 1996 

Datum zápisu do rejstříku škol a 

školských zařízení 
1. 1. 2005 

IČO 70958122 

IZO 102156841 

RED_IZO 600136434 

Součásti školy 
Školní družina – kapacita 180 dětí 

Školní jídelna a kuchyně – kapacita 650 strávníků 

Odloučená pracoviště Školní jídelna, Havířov-Město, Majakovského 862/8 

Kapacita základní školy 760 žáků 

Webové stránky školy www.zs1maje.cz  

E-mailová adresa  adresa pro dálkový přístup – info@zs1maje.cz  

Datová schránka wwtmmat 

Rychlý kontakt telefon sekretariát školy – 596411135; 702196410 

 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku: 

Kód oboru Obor Forma vzdělávání Délka vzdělávání 9 r./5 r. 

79-01-C/01 Základní škola denní 9 r. 0 měs. 

 

Školní vzdělávací program: 

Název školního vzdělávacího programu  Počet zapojených žáků 

Brána života 606 žáků (stav k 30. 6. 2020) 
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1.3. Historie základní školy 

 

Naše škola zaujímá strategickou polohu v centru města, a to je její velkou předností. 

Nachází se v poměrně klidném místě v blízkosti městského parku.  

Své první žáky přivítala ve školním roce 1963/1964 a do školních lavic zasedli nejen 

prvňáčci, ale na dva roky také studenti střední všeobecně vzdělávací školy. Po celou dobu své 

existence se pyšní dobrým jménem, a jak dokládají pamětníci, bylo to zásluhou nejen 

vynikajících pedagogů, ale také ostatních zaměstnanců. Vzpomíná se na výborné obědy ve 

školní jídelně a na přátelský přístup dalších nepedagogických pracovníků.  

V posledních letech k dobrému jménu školy navíc přispěly její specifické profilace. Ve 

školním roce 1989/1990 byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů. Jejich absolventi pravidelně obsazují přední místa v přijímacím řízení na střední 

školy a úspěšně konkurují studentům gymnázií v různých soutěžích.  

Od školního roku 1993/1994 se začala škola věnovat integraci hendikepovaných dětí. 

Postupně byla budova školy bezbariérově upravena. Možnost zapojení v kolektivu vrstevníků 

tak dostaly i ty děti, které se dříve vzdělávaly ve speciálních školách.  

Ve stejném roce začal vycházet školní časopis Maják. Tvůrčím a smysluplným 

způsobem vyplňoval volný čas žáků, rozvíjel jejich literární i výtvarné schopnosti, zároveň 

bavil, informoval a sbližoval žáky a učitele.  

Od roku 1994 spolupracuje naše škola s dramacentrem při DDM v Ostravě. Cílem lekcí 

dramatické výchovy je rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím hry.  

Z hlediska počtu žáků patří ZŠ 1. máje již několik let mezi jednu z největších škol na 

území města Havířova, což se v letošním školním roce potvrdilo rekordním počtem přijatých 

žáků do 1. tříd – celkem bylo přijato ke vzdělávání pro nový školní rok 2020/2021 84 žáků, 

kteří budou navštěvovat čtyři 1. třídy. Ve školním roce 2019/2020 byl počet žáků školy 611 

žáků (stav k 30. 9. 2019) a 606 žáků (stav k 30. červnu 2020).  

Vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu Brána života. 

 

 
Pohled na nádvoří základní školy z ulice Majakovského. 
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1.4. Charakteristika školy 

 

Dle zřizovací listiny je hlavní činností základní školy poskytovat výchovu a vzdělávání 

dětí od šesti do patnácti let. Škola je tvořena dvěma stupni vzdělávání, školní družinou s 6 

odděleními. V tomto školním roce byli žáci rozděleni celkem do 26 tříd, přičemž na I. stupni 

probíhalo vzdělávání v 14 třídách a na II. stupni ve 12 třídách.  

Škola má jednu tělocvičnu, 3 odborné multifunkční učebny s moderním vybavením 

(výuka fyziky, chemie a přírodopisu, zeměpisu), 2 odborné počítačové učebny (I. stupeň a 

multimediální učebna II. stupeň), čtyři učebny pro výuku cizích jazyků, jednu učebnu pro 

hudební výchovu, dílnu pro výuku praktických činností. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny 

moderní technikou – v každé třídě i odborné učebně mají vyučující k dispozici učitelský 

počítač připojený na dataprojektor, na každém patře a v odborných učebnách jsou instalovány 

interaktivní tabule. 

Součástí školy je školní družina, která měla ve školním roce 2019/2020 šest oddělení se 

151 dětmi (údaj z výkaznictví ke dni 31. 10. 2019). Školní družina zajišťuje péči o děti prvního 

až pátého ročníku v době před a  po vyučování. Činnost školní družiny se řídí vlastním řádem a 

také vzdělávacím programem, který navazuje na školní vzdělávací program školy. 

Školní jídelna zajišťovala v tomto školním roce obědy pro 405 strávníků (údaj 

z výkaznictví ke dni 31. 10. 2019). V rámci své hostinské činnosti poskytuje stravování cizím 

strávníkům. 

Dle zřizovací listiny provozuje škola doplňkovou činnost formou pronájmu tělocvičny a 

odborných učeben. Všechny pronájmy jsou v souladu se zřizovací listinou vydanou vlastníkem 

budovy – městem Havířov. Ve školním roce 2019/2020 využívalo prostory tělocvičny a 

odborných učeben celkem 23 sportovních a vzdělávacích organizací, přičemž byla vytíženost 

prostor tělocvičny během pracovního týdne 100% (denně do cca 21.30 hod.). 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole celkem 70 zaměstnanců, z tohoto počtu 

bylo 5 mužů. Dvě ženy čerpaly rodičovskou dovolenou. Z celkového počtu zaměstnanců 

pracovalo 52 pedagogických pracovníků (z toho 3 muži), z toho se integrovaným žákům 

věnovalo 7 asistentek pedagoga a ve školní družině pracovalo 6 vychovatelek. Tři 

zaměstnankyně mají dvě pracovní pozice, a to jako vychovatelky ve školní družině a asistentky 

pedagoga. Ve školním poradenském pracovišti pracovaly 1 speciální pedagožka, 1 výchovná 

poradkyně a 1 metodička prevence rizikového chování.  

Kvalifikovanost pedagogického sboru byla stoprocentní, přičemž škola zaměstnávala 4 

začínající učitele, kterým se věnovali samostatní uvádějící učitelé. 

Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 17 správních zaměstnanců (z toho 2 

muži) na následujících pracovních pozicích: 1 ekonomka, 1 samostatná referentka, 5 uklízeček, 

2 údržbáři, 1 vrátná, 6 kuchařek a 1 vedoucí školní jídelny.  
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2. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY  

 

Vedení školy: 

Statutární orgán – ředitelka školy Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

Zástupkyně statutárního orgánu a současně 

zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání 

na I. stupni  

Mgr. Kateřina Hujerová 

Zástupkyně pro výchovu a vzdělávání na II. 

stupni 
Mgr. Pavla Wróblová  

 

Školské poradenské středisko: 

Výchovná poradkyně Mgr. Magdalena Kolasová 

Speciální pedagožka Mgr. Darina Skotnicová 

Metodička prevence rizikového chování Mgr. Eva Gabzdylová 

 

Třídní učitelé: 

1.A Mgr. Petra Pezdová 6.A Mgr. Helena Kubinová 

1.B Mgr. Monika Figurová 6.B Mgr. Hana Podstavková 

1.C Mgr. Šárka Mokrošová 6.C Mgr. Mirka Křížková 

2.A Mgr. Pavla Charvátová 7.A Mgr. Jolana Mütherová 

2.B Mgr. Hana Tesárková 7.B Mgr. Martin Buchwaldek 

3.A Mgr. Kateřina Hünerová 7.C Mgr. Radana Gocmanová 

3.B Mgr. Charlota Bošková 8.A Mgr. Jana Durdová 

3.C Mgr. Alena Černá 8.B Mgr. Lenka Vašutová 

4.A Mgr. Ivana Kleslo 8.C Mgr. Eva Gabzdylová 

4.B Mgr. Vladimíra Vítková 9.A Mgr. Ludmila Überallová 

4.C Mgr. Yweta Guňková 9.B Mgr. Taťána Kopcová 

5.A Mgr. Ester Schabjuková 9.C Mgr. Kateřina Hrachovinová 

5.B Mgr. Jana Vitulová 
 

5.C Mgr. Jiřina Sýkorová 
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Netřídní učitelé:     Asistenti pedagogů:      

Mgr. Magdalena Kolasová    Lenka Syrová 

Mgr. Táňa Janíčková      Yvona Turšnerová 

Mgr. Pavlína Mazurková     Lenka Valošková 

Mgr. Martina Kotulová     Jiřina Stankovičová 

Ing. Jana Ikášová       Bc. Jana Garová, DiS. 

Mgr. Linda Pastyříková     Pavla Suchánková  

Mgr. Martina Belostíková    Nikol Dibďáková Macurová   

Mgr. Miroslava Paloncyová (do 1. 2. 2020)    

Mgr. Jaroslava Třasková      

Mgr. Nikol Porubová (od 1. 2. 2020)     

PaedDr. Václav Hujer       

Bc. Josef Turoň        

 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Eva Walachová – vedoucí vychovatelka školní družiny 

Iveta Ručilová 

Bc. Helena Vríčanová  

Yvona Turšnerová  

Lenka Syrová  

Jiřina Stankovičová 

 

Správní zaměstnanci: 

Ekonomka školy Vanda Jůzová 

Personalistka/Samostatná referentka Ing. Kateřina Penkovová 

 

Správní zaměstnanci – školní jídelna, úklid, údržba:       

Ludmila Vacová – vedoucí školní jídelny  Helena Vážná - vrátná 

Ludmila Ganczarczyková – kuchyň    Jiří Kelíšek – údržba  

Šárka Bernady – kuchyň    Radim Majer – údržba (do 2. 3. 2020) 

Zuzana Formánková – kuchyň   Martina Šušková – úklid 

Ivana Hamouzová – kuchyň    Zuzana Nepovímová – úklid  

Zdeňka Šplíchalová – kuchyň   Věra Vozňáková – úklid 

Urszula Zotyková – kuchyň     Eliška Džanajová – úklid (do 9. 4. 2020) 

       Vendula Hanková (od 10. 4. 2020) 

                                                                                   Jana Šmídová – úklid (do 31. 7. 2020) 

                                                                                   Barbora Martinková (od 1. 8. 2020)  



 

15 

 
INFORMACE O ŠKOLE 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

Fyz. počet  Přep. počet Fyz. počet  Přep. počet Fyz. počet  Přep. počet 

ZŠ 52 46,75 5 4,45 57 51,2 

ŠD  6  4,5 0  0,0  6  4,5 

ŠJ  7  7,0 0  0,0  7  7,0 

Celkem 65 58,25 5 4,45 70 62,7 

Přepočtený počet odpovídá výši úvazků jednotlivých zaměstnanců. Fyzický počet je počtem jednotlivých osob bez 

ohledu na výši úvazku. Mezi pracovníky ZŠ se započítávají pedagogové, asistenti pedagoga, správní zaměstnanci. 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy – k 30. 9. 2019 (odpovídá údajům z výkaznictví ředitelství 

školy). 

 

Dosažené vzdělání pedagogických pracovníků: 

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ 

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 

na 1. stupni na 2. stupni 

přepočtený počet % přepočtený počet % 

VŠ - Učitelství pro I. stupeň ZŠ 16,86 62,4   0,14  0,6 

VŠ - Učitelství pro II. stupeň ZŠ   1,14 4,2 19,06 87,8 

VŠ - Speciální pedagogika  2,5  9,3  0,5 2,3 

VŠ - bakal. Spec. pedagogika 1 3,7 0 0 

VŠ - pedagogické pro jiný typ školy 0 0 0 0 

VŠ – magisterské pedagogické 

s kurzem AP 
0 0 0 0 

VŠ – magisterské nepedagogické s 

DPS 
0 0 0 0 

VŠ – inženýrské nepedagogické s 

DPS 
0 0 0 0 

VŠ – inženýrské nepedagogické 

s kurzem AP 
0 0 0 0 

VŠ – 

bakalářské 

nepedagogické 

DPS 0 0 0 0 

bez DPS 0 0 0 0 

s kurzem pro AP 0,5 1,9 0 0 

  

 

Středoškolské 

pedagogické 2 7,4 0,75 3,5 

nepedagogické s 

DPS 
0 0 0 0 

nepedagogické s 

kurzem pro AP 
3 11,1 1,25 5,8 

Studující  0 0 0 0 

Celkem 27 100 % 21,7 100 % 

Tabulka ukazuje přehled všech pedagogů školy a asistentů pedagoga. Jsou zde zahrnuti nejen pedagogové školy, 

ale také asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny. Přepočtený počet udává výši úvazku jednotlivých osob. 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 
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Personální zabezpečení činnosti školy – přehled dle zařazení: 

Personální zabezpečení činnosti školy – přehled fyz. počtu zaměstnanců dle zařazení 
P
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 c
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53 17 0 7 0 1 1 1 0 70 

Celkový fyzický počet pracovníků školy je součtem pedagogických a nepedagogických pracovníků. Mezi 

pedagogické pracovníky se řadí pedagogové včetně vedení školy, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, 

metodik IT, metodik patologických jevů, asistenti pedagogů a vychovatelé školní družiny.  

Mezi nepedagogické pracovníky jsou zařazeni správní zaměstnanci, ekonomka a personalistka a zaměstnankyně 

školní jídelny. 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 
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3. ÚDAJE O ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Ve dnech 6. – 17. dubna 2020 proběhl z důvodu mimořádné epidemiologické situace 

zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti 

zapisovaných dětí v budově školy v prodlouženém termínu. Elektronický a distanční zápis 

byl odevzdán za celkem 92 dětí. Podrobný rozpis zapsaných žáků a dětí, jejichž zákonní 

zástupci žádají o odklad školní docházky je uveden v následující tabulce vycházející z výkazu 

S 53-01 (ke dni 31. 5. 2020). 

 

 
zapisovaní zapsaní s žádostí o odklad 

neuzavřený zápis 

5letých 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 

Poprvé u 

zápisu 
80 33 72 32 8 1 0 0 

Přicházejí po 

odkladu 
12  4 12  4 0 0 0 0 

Celkem 92 37 84 36 8 1 0 0 

 

Pro doplnění je v následujících tabulkách srovnání školního roku 2019/2020 a 

následující školní rok 2020/2021 (k 1. 9. 2020).  

 

Počet zapsaných a přijatých dětí, dětí s odkladem povinné škol. docházky a žáků, kteří 

zahájili základní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v ZŠ: 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 

 
60 34 26 

Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2019 

 
56 33 23 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk. rok 2019/2020 
12 5 7 

Počet žáků, kteří ukončili ve šk. r. 

2019/2020 zákl. vzdělání 
72 32 40 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 

 

Počet zapsaných a přijatých dětí k základnímu vzdělávání a dětí s odkladem povinné 

školní docházky pro školní rok (následující) 2020/2021 v ZŠ: 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 

 
84 36 48 

Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2020 

 
82 34 48 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk. rok 2020/2021 
8 1 7 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 
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4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

4.1. Klasifikace chování 

 

Klasifikace chování žáků za školní rok 2019/2020 

1. pololetí 
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I. stupeň 324 324 0 0 1 0 2 28 18 5 

II. stupeň 284 282 1 1 2 0 3 27 19 15 

ZŠ celkem 608 606 1 1 3 0 5 55 37 20 

Počty žáků a klasifikace chování k 31. 1. 2020. 

 

2. pololetí 
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I. stupeň 323 323 0 0 0 0 0 0 3 0 

II. stupeň 283 283 0 0 0 0 3 0 1 4 

ZŠ celkem 606 606 0 0 0 0 3 0 4 4 

Počty žáků a klasifikace chování k 30. 6. 2020. 

 

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce 
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I. stupeň 323 323 0 0 22 0 3 0 

II. stupeň 283 283 0 0 27 0 1 4 

ZŠ Celkem 606 606 0 0 49 0 4 4 

% vyjádření 

za ZŠ 

celkem 

100 % 100 % 0 0 0,1 % 0 0,01 % 0,01 % 

Stav za II. pololetí školního roku 2019/2020. Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 
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4.2. Docházka žáků  

 

Docházka žáků ve školním roce 2019/2020 – omluvené hodiny 

 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 

omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

I. stupeň 11 387 35,15 4 226 13,08 15 613 48,34 

II. stupeň 13 514 47,59 4 015 14,19 17 529 61,94 

Celkem ZŠ 24 901 40,96 8 241 13,60 33 142 54,69 

Srovnání I. a II. pololetí za celou ZŠ. 

 

Docházka žáků ve školním roce 2019/2020 – neomluvené hodiny 

 1. pololetí 2. pololetí Školní rok  

neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

I. stupeň     5 0,02 0 0,00    5 0,02 

II. stupeň 335 1,18 6 0,02 341 1,21 

Celkem ZŠ 340 0,56 6 0,01 346 0,57 

Srovnání I. a II. pololetí za celou ZŠ. 

Vysoké číslo u neomluvené absence na II. stupni v 1. pololetí vytvořili 2 žáci (žák 7. ročníku 318 

neomluvených hod. a žák 8. ročníku 105 neomluvených hod.). 

 

 

4.3. Prospěch žáků 

 

Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2019/2020 

 s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli nehodnoceno průměrný 

prospěch 

pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 

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

I. st. 233 249  90  70  0  4 1 0 1,35 1,30 

II. st. 109 116 154 153 20 14 2 0 1,78 1,72 

Celkem 

ZŠ 
342 365 244 223 20 18 3 0 1,56 1,51 

Srovnání I. a II. pololetí za celou ZŠ. 

 

Prospěch žáků ZŠ v daném školním roce 

 Počet 

žáků  

Počet žáků - s 

vyznamenáním 

Počet žáků 

- prospěli 

Počet žáků - 

neprospěli  

Počet žáků - 

hodnoceni 

kombinovaně 

Celkový 

průměrný 

prospěch 

žáků 

I. stupeň 323 249  70  4 0 1,30 

II. stupeň 283 116 153 14 0 1,72 

Celkem 606 365 223 18 0 1,51 

Stav za II. pololetí školního roku 2019/2020. Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 
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Počet tříd a jejich naplněnost v daném školním roce 

 Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrná naplněnost 

Mateřská škola 0 0 0 

Přípravná třída 0 0 0 

Školní družina 6 151 25,16 

I. stupeň ZŠ 14 326 23,28 

II. stupeň ZŠ 12 285 23,75 

Celkem I. a II. stupeň 26 611 23,50 

Tabulka uvádí počty k 30. 9. 2019. Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 

 

 

 
Graf  srovnávající průměrných prospěch žáků I. stupně ZŠ za 1. pololetí, 2. pololetí a celkový školní 

rok.  

 

 

 
Tabulka srovnávající průměrných prospěch žáků II. stupně ZŠ za 1. pololetí, 2. pololetí a celkový školní 

rok.Třídy s označením písmenem A představují třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů.  
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Opravné zkoušky (srpen 2020) 

Počet žáků Ročník Předmět 

1 6. ročník matematika 

4 7. ročník 
matematika, český jazyk 

anglický jazyk, zeměpis 

1 8. ročník matematika 

1 9. ročník dějepis 

 

Žáci opakující ročník ve školním roce 2019/2020 

Počet žáků Ročník Předmět 

1 1. ročník český jazyk 

1 2. ročník český jazyk 

1 5. ročník český jazyk 

   

 

 

4.4. Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 

 

Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 

Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD Počet žáků 

Nižší střední odborné vzdělání „E“ 0 

Střední odbor. vzděl. s vyuč. listem „H“ 23 

Úplné střední odbor. vzděl. s vyuč. a mat. „L“ 5 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou „M“ 29 

Úplné střední všeobec. vzděl. s maturitou „K“ 6 

Neznámo kam § 38 0 

Jiné  1 

Celkem 64 

Vysvětlivky: E – střední odborné vzdělání s výučním listem; H – střední odborné vzdělání s výučním listem; L – 

úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou; M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

(střední odborné školy); K – úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázia). 

Poznámka: V celkovém počtu 64 žáků se jedná o 56 žáků z 9. ročníků a 8 žáků z 8. ročníků. 

Tabulka zpracována dle požadavků zřizovatele školy. 

 

 

Odchod žáků na gymnázium Počet žáků 

z 5. ročníku (8-leté) 6 

z 7. a 8. ročníku 0 
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ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM 

5. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

5.1. Zpráva výchovné poradkyně  

Pracoviště výchovného poradenství poskytovalo konzultační hodiny žákům, rodičům i 

pedagogům každé úterý od 14.00 do 15.30 hod. nebo kdykoli po předchozí osobní nebo 

telefonické domluvě v kabinetě výchovného poradce. 

Prvořadými úkoly výchovné poradkyně bylo vedení školského poradenského 

pracoviště, dále péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství 

pro žáky 8. a 9. ročníků. 

Na pravidelných i příležitostných schůzkách školského poradenského pracoviště jsme 

během roku řešili např. přípravu a realizaci IVP, vyhodnocovali jsme zprávy z PPP a SPC 

pracovišť, aktuálně reagovali na potřeby rodičů žáků s IVP, domlouvali setkání rodičů s 

učiteli a pracovníky SPC a PPC, připravovali jsme itinerář přednášek a dotazníkových šetření 

v naší škole. 

V oblasti výchovného poradenství probíhala úzká spolupráce mezi vedením, třídními 

učiteli, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence patologických jevů. Během prezenční 

výuky tohoto školního roku proběhlo 11 výchovných komisí a 40 jednání s žáky nebo jejich 

zákonnými zástupci. Opětovným zvyšováním počtu jednání s rodiči nebo s žáky se snažíme 

předcházet vážnějším problémům, a tím zároveň minimalizovat počty jednání výchovných 

komisí. Hlavním důvodem k vyvolání jednání bylo porušování školního řádu. Nejčastěji se 

jednalo o neomluvenou absenci a záškoláctví, nedodržování pravidel omlouvání žáků, 

nerespektování autority učitele, slovní i fyzické napadání spolužáků, časté zapomínání 

pomůcek a nepřipravenost žáků na vyučování, podezření na syndrom týraného a 

zanedbávaného dítěte, špatná pracovní morálka, časté vyrušování, upozornění na zhoršený 

prospěch, ničení školního majetku. V době distanční výuky proběhlo 24 jednání s žáky a 

jejich zákonnými zástupci. Předmětem těchto jednání byla neúčast nebo slabá účast na 

distanční výuce. 

Dalším důležitým úkolem výchovné poradkyně bylo zajištění kariérového poradenství 

pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce. Na konci října jsme se s žáky závěrečného 

ročníku zúčastnili Burzy škol v prostorách sportovní haly Slavie v Havířově. V listopadu 

jsme připravili malou burzu studijních i učebních oborů na naší škole. Rodiče žáků 8. a 9. 

ročníků zde měli jedinečnou možnost prodiskutovat nabídku oborů se zástupci více jak 12 

středních škol. Od listopadu do února 2020 probíhaly na naší škole i prezentace místních 

středních škol. Mezi nimi například Střední škola elektrotechnická, Střední škola stavební, 

Střední školy technických oborů, gymnázia. 

Abychom mohli podávat adekvátní doporučení a informace, potřebujeme informace o 

aktuálním a budoucím vývoji na trhu práce. V tomto kontextu úzce spolupracujeme s 

Informačním a poradenským střediskem ÚP v Havířově. 

Rodiče vycházejících žáků byli včas informováni o způsobu vyplňování a 

odevzdávání přihlášek na střední školy, o dnech otevřených dveří na SŠ. Na začátku ledna 

žáci obdrželi zkontrolované přihlášky na střední školy. Zápisové lístky byly vydány, 

vzhledem k uzavření škol, až 8. dubna 2020. 

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku celkem 64 žáků, z toho 

56 žáků 9. ročníku, 8 žáků 8. ročníku. Na víceletá gymnázia odešlo 6 žáků. 
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5.2. Zpráva speciální pedagožky 

     Speciální pedagožka pracovala ve škole s žáky, skupinami žáků, třídními 

kolektivy, pedagogy, učitelským sborem a zákonnými zástupci žáků. Zároveň probíhala úzká 

spolupráce s vedením školy, školními poradenskými pracovníky (výchovnou poradkyní, 

metodičkou prevence), dále také s ostatními poradenskými pracovišti, zdravotnickými 

zařízeními či jinými institucemi a organizacemi. 

     Poskytovala konzultační hodiny žákům, rodičům i kolegům po dobu své 

přítomnosti ve škole. Dále po předchozí telefonické či osobní domluvě a v pravidelných 

konzultačních hodinách. 

     Náplní práce speciální pedagožky je aktivní podpora žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, podpora žáků, kteří mají nižší nadání nebo pocházejí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Přímá psychická podpora a pomoc rodičům i učitelům při 

zvládání těžkých životních událostí. 

     V průběhu školního roku 2019/2020 bylo 50 integrovaných žáků, z toho 19 žáků 

bylo vedeno ve speciálních pedagogických centrech a 31 žáků bylo vedeno v pedagogicko-

psychologických poradnách. Na škole pracovalo 7 asistentů pedagoga. 

     Od 1. 9. 2016 vešla v platnost vyhláška, která upravuje pravidla vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagožka pomáhá 

učitelům se zavedením této vyhlášky do vzdělávacího procesu. Při postupech upravených 

touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho 

vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje. Při postupech upravených touto 

vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Podpůrná opatření prvního stupně 

představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována 

žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a 

zapojení v kolektivu. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo 

poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení 

žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení 

jeho speciálních vzdělávacích potřeb.  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se 

poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným 

souhlasem zákonného zástupce žáka. 

     Na základě odborných zpráv speciální pedagožka pomáhá třídním učitelům se 

zpracováním individuálně vzdělávacích plánů, informuje o těchto plánech další vyučující, 

seznamuje pedagogické pracovníky a asistenty pedagoga s novými postupy a závěry. To vše 

za souhlasu a pomoci rodičů. Pečuje o integrované žáky. Vede veškerou spisovou 

administrativu ohledně integrovaných žáků. Dohlíží na platnost odborných posudků a 

spolupracuje s vyučujícími a rodiči na co možná nejlepším začleněním těchto žáků do 

běžného režimu vzdělávání na ZŠ. Dále organizuje a vede děti, které mají doporučenou 

speciální péči – předmět speciálně pedagogické péče. Spolupracuje s třídními učiteli, rodiči a 

žáky individuálně a skupinově. Pomáhá s upevňováním třídních kolektivů.      

     Děti mají k dispozici schránku důvěry - u dveří kanceláře školní speciální 

pedagožky, počet všech vhozených záznamů: 6. Počet případů, které se týkaly šikany 

(vhozené do schránky důvěry): 2. 

     Mimo jiné se také řešila tzv. krizová intervence u žáků, kteří přicházeli osobně 

s různými typy problémů, rodiče projevovali zájem o informace k vyšetření dítěte a využívali 

možnost konzultace při výchovných a výukových obtížích.  
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   Na podzim se uskutečnilo v rámci projektu Šablony II společné odpoledne pro 

rodiče zaměřené na  téma dítě s poruchou autistického spektra. 

     V průběhu školního roku speciální pedagožka ukazovala rodičům, jak se svým 

dítětem mají pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou 

náročnost, poskytnout pomoc, podpořit dítě i při neúspěchu. Nabídla rodičům vhodné metody 

a pomůcky pro jejich domácí přípravu s dítětem na vyučování. Snažila se získat zákonné 

zástupce dětí pro spolupráci se školou. 

     Žáci velmi kladně hodnotili připravené hodiny a atmosféru při společné práci 

s nimi. Rovněž se jim líbila práce s pomůckami a plnění zajímavých úkolů. Největší úspěch u 

nich měla pomůcka Logico Piccolo, kde jsou různé oblasti, které děti učí pozornosti, 

soustředění, procvičují paměť, čtení s porozuměním, pomáhají k logickému uvažování atd. 

     Rodiče měli zájem o ukázku pomůcek a pracovních listů, potěšila je inspirace a 

materiál - pracovní listy. Ocenili rady pro domácí přípravu, jak s dítětem cíleně pracovat a 

posilovat oslabené funkce. Líbily se jim nové metody a zábavné formy práce, nápady a 

pedagogický přístup. 

 

 

5.3. Zpráva metodičky prevence rizikového chování  

 

Realizované akce v rámci prevence rizikového chování: 

 Zdravá mládež, ZIP o.s., realizovala besedy primární prevence rizikového chování. 

Od září 2019 do března 2020 se žáci seznámili s tématy:  

o Vztahy ve třídě a šikana, Zdravé sebevědomí, Alkohol a kouření, Partnerské 

vztahy, Drogy, Sex, city a vztahy, Světová náboženství a sekty; 

o Jednotlivá témata jsou dětem předávána prožitkovou formou, děti jsou vedeny 

ke komunikaci. Při přednáškách je také využívána ICT technika. Žáci si 

formují postoje ke společensky akceptovaným hodnotám, posilují právní 

vědomí, morální hodnoty, humanistické postoje. Besedy jsou na velmi kvalitní 

metodické a kognitivní úrovni. 

 „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ dlouhodobý preventivní program města 

Havířov pro 1. stupeň. Program byl tentokrát zaměřený na vztahy mezi žáky. 

 Intervenční prožitkový program pro třídu 7.B – Centrum prevence SSM Havířov 

 Dramacentrum – lekce Dramatické výchovy, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti 

žáka, na rozvoj jeho schopnosti prožívat fikci, používat improvizaci, učit se zaujímat 

vlastní stanoviska, formulovat vlastní názory a naslouchat druhým. Rozvíjí kreativitu, 

schopnosti vnímat a prožívat. Žáci formou dramatické výchov formují své postoje, 

zlepšují úroveň komunikace, spolupráce, učí se toleranci a učí se pracovat v kolektivu 

a lepé se do něj začleňují. Lekce absolvují všechny třídy 6. a 7. ročníku 6 x ročně ve 

čtyřhodinových cyklech. 

 Městská policie v Havířově pořádá každoročně pro naše žáky přednášky z oblasti 

právního vědomí, dopravní výchovy, prevence sebeochrany a prevence proti 

kriminalitě. Pes není hračka – MP Havířov – I. stupeň a 6. třídy. 

 V síti – prevence chování v kyberprostoru, prevence zneužívání – 8. a 7. ročníky. 
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Další školní aktivity podporující zdravé klima školy a vztahy mezi žáky a pedagogy: 

o Evropský den mobility – I. stupeň 

o Exkurze do Krakova pro žáky 8. tříd 

o Evropský den jazyků - projektový den 

o Oslavy 30. výročí Sametové revoluce – celoškolní akce (projektový den) 

o Třídnické hodiny - 1x za 14 dní 

o Školní kroužky – fotbalový, redakční, vědecký, sborový zpěv, anglický jazyk, bridž 

o Školní karneval a diskotéky 

o Akce žákovské rady 

o Vánoční jarmark – celoškolní akce určená zejména pro rodiče a přátelé školy. 

 

 

Na konci školního roku proběhl monitoring rizikového chování v oblasti prevence 

(výskyt rizikového chování na škole). Výsledky šetření jsou k nahlédnutí u školního 

metodika prevence (Mgr. Eva Gabzdylová), a tyto výsledky budou rovněž zapracovány do 

Minimálního preventivního programu pro školní rok 2020/2021. Na základě tohoto šetření 

budou preventivní aktivity ve školním roce 2020/2021 zaměřeny na třídní klima, vztahy mezi 

žáky a prevenci závislostí. 
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ŠKOLENÍ, 

KURZY 
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6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH   

        PRACOVNÍKŮ 
 

 Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili vzdělávacích 

akcí pořádaných mnoha různými vzdělávacími institucemi jako např. Vzdělávací institut 

středočeského kraje, KVIC Nový Jičín, KVIC Frýdek-Místek, Mensa České republiky, 

jazyková škola Hello, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a další. 

Celkem se akcí dalšího vzdělávání akreditovaných ministerstvem školství nebo jiných 

vzdělávacích aktivit zúčastnili všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.  

 

Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci ve školním roce 

2019/2020: 

 

název akce (akreditace MŠMT)           počet účastníků 

 

Výtvarný nápadník (KVIC Ostrava, září 2019)        1 

Výroční zpráva jako klíčový dokument školy (Praha, září 2019)      1 

Polytechnická výchova pro nejmenší (KVIC Frýdek-Místek, září 2019)       1 

Metodická poradna pro zástupce ředitele škol (KVIC Fr.-Místek, září 2019)    2  

Metodický kurz pro učitele JA (Hello Ostrava, říjen 2019)         2 

Práce se skupinami žáků (ZŠ Košařiska, říjen 2019)       1 

Grafomotorika a vše, co k ní patří (Hello Ostrava, říjen 2019)      1 

Seminář k dopravní výchově (Hrádek u Jablunkova, říjen 2019)      1 

Pracovní právo (Ostrava, listopad 2019)         3 

Efektivní práce s ohroženými dětmi (Soběšovice, listopad 2019)      2 

Vlastivěda ve 4. ročníku činnostně (Ostrava, listopad 2019)      1 

Odměny a tresty ve školní praxi (Opava, listopad 2019)       2  

Mediální výchova – tisková zpráva (ČTK Praha, prosinec 2019)      2 

Setkání metodiků prevence (Havířov, únor 2020)          1 

Inspirativní hodina ČJ pro nadané děti (ZŠ Provaznická Ostrava, únor 2020)    2 

Metodická poradna pro zástupce ředitele škol (KVIC Fr.-Místek, březen 2020)    2 

Geometrie činnostně (Ostrava, březen 2020)        2 

Práce s diferencovanou třídou v JČ (Ostrava, březen 2020)       1 
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ostatní semináře/konference 

 

školení První pomoci (začátek školního roku)      70 

Roadshow pro školy – Technologie ve vzdělávání (Ostrava, říjen 2019)     2 

Konference projektu OU – Příroda (Ostrava, říjen 2019)       2 

Konference TEDx Prague 2019 (Praha, listopad 2019)       1 

Projekty SYPO – Metodický kabinet JČ (NIDV Ostrava, listopad 2019)     1 

Konference pro ředitele škol MSK „Quo Vadis, české školství?“ (Ostr., listopad 2019)   1 

Vzdělávání pro budoucnost (Mensa ČR Havířov, prosinec 2019)      1 

Nové financování škol od roku 2020 (Ostrava, únor 2020)       1 

 

 

 

Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili nepedagogičtí pracovníci ve školním 

roce 2019/2020: 

 

 

Účetnictví PO (SVČ Ostrava, listopad 2019)        1 
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7. ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI  ŠKOLY  NA    

VEŘEJNOSTI 

 

7.1. Vzdělávací oblast v souladu se školním vzdělávacím programem 

 

Čtenářská gramotnost 

  

Ve školním roce 2019/2020 byla čtenářská gramotnost podpořena následujícími aktivitami: 

 čtenářské dílny ve všech ročnících na I. a II. stupni v rámci výuky českého jazyka a 

literatury v souladu s plněním školního vzdělávacího programu; čtení žáků 9. ročníků 

ve třídách na I. stupni a ve školní družině; 

 mezi pravidelné aktivity podporující čtenářskou gramotnost jsou návštěvy dětského 

oddělení Městské knihovny (na ul. Svornosti), kde jsou pro žáky školy 1. – 9. ročníků 

organizovány literární besedy a knihovnické lekce. Tyto přednášky a besedy (vždy 

v délce 45 – 60 minut) jsou doplněním školního vzdělávacího programu a jsou pro 

žáky školy zdarma. Témata besed v letošním školním roce: 

o 1. ročník – „Kamil neumí létat“ (říjen 2019) 

o 2. ročník – „Mumínci“ a „Knihy A. Lindgrenové“ (listopad 2019) a „Druhé 

čtení“ (prosinec 2019) 

o 3. ročník – „Jak se rodí knížka“ (leden 2020) 

o 4. ročník – „Dášenka čili život štěněte“ a „O kováři Keltičkovi a jiné pověsti 

našeho kraje“ (listopad 2019) 

o 5. ročník – „Detektivky a horory“ (říjen 2019) a „Roald Dahl a David 

Williams“ (únor 2020) 

o 6. ročník – „Dobrodružná literatura“ (leden 2020) 

o 7. ročník – „Fake News“ (neprobělo) 

o 8. ročník – „Komiks“ (prosinec 2019) 

o 9. ročník – „Kniha vs. film“ (leden 2020) 

 v únoru 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže na I. stupni – této tradiční soutěže 

se každoročně účastní žáci 1. – 5. tříd (vždy 3 zástupci za každou třídu), za celou 

školu je vždy vybrán 1 zástupce, který školu reprezentuje v městském kole recitační 

soutěže (z důvodu pandemie již další postupová kola neproběhla); 

 projekt Městského akčního plánu II „Pohádky hrou“, které podporují čtenářskou 

gramotnost u žáků I. stupně ve spolupráci s mateřskými školami. Do tohoto projektu 

se zapojila Mgr. Charvátová s třídou 2.A (spolupráce s MŠ Lipová); 

 obdobně jako u matematické gramotnosti je posilování čtenářské a jazykové 

gramotnosti součástí projektu Šablony II a speciální intervence vykonávané speciální 

pedagožkou na půdě školy. 
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Matematická a přírodovědná gramotnost 

 

Z hlediska matematické gramotnosti stojí za zmínku následující aktivity: 

 uspořádání řady soutěží v rámci výuky matematiky na I. a II. stupni školy: 

o školní kolo Pythagoriády – celkem se této soutěže ve školním roce 2019/2020 

zúčastnilo 165 žáků (5.-8. tříd), přičemž do okresního kola by postoupilo 

celkem 12 úspěšných řešitelů; 

o matematická olympiáda – účast 4 žáci (9.A); 

o chemická olympiáda – v této soutěži dosáhl žák třídy 9.A vynikajícího 

výsledku – 1. místa v okresním kole (krajské kolo se již nekonalo); okresní 

kolo této soutěže již tradičně organizovala ZŠ 1. máje Havířov – celkem se 

tohoto okresního kola zúčastnilo 35 žáků; 

o O nejlepšího mladého chemika ČR – účast 3 žáků (9.A) s úspěchem 9. místa 

v krajském kole; 

o Přírodovědný klokan – soutěž pro žáky 8. a 9. tříd (kategorie Kadet) v oblasti 

matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie; 

o Zeměpisná olympiáda (kategorie A, B, C) – do této soutěže se zapojilo celkem 

12 žáků, nejvyšší úspěch v této soutěži byl zisk 3. místa v krajském kole (žák 

6.A třídy). 

 rozvoj matematické gramotnosti je také na naší základní škole podporován formou 

doučování (aktivita podpořena projektem Šablony II); 

 Mgr. Kubinová se zapojila do projektu Městského akčního plánu II (MAP II) 

podporující a rozvíjející matematickou gramotnost a byla jednou z hlavních 

organizátorek prvního ročníku soutěže Hrátky s čísly (soutěž pro 24 žáků 6. tříd 

z havířovských základních škol), která se konala na naší základní škole; 

 ve výuce jsou využívány moderní technologie – na každém patře školy je k dispozici 

pro výuku třída s interaktivní tabulí, která je pro tyto účely využívána. 

 v listopadu 2019 byli žáci 6. tříd zapojeni do mimořádného testování České školní 

inspekce v oblasti matematické gramotnosti. 

 

 

Výuka cizích jazyků 

 

Výuka cizích jazyků je na ZŠ 1. máje podle školního vzdělávacího programu 

nastavena následovně: 

 anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk od 3. tříd (s hodinovou dotací 3 

hodiny týdně), 

o ve školním roce 2019/2020 tedy studovalo anglický jazyk celkem 496 žáků; 

 od 7. ročníků žáci začínají studovat druhý cizí jazyk (dle požadavků Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) – přičemž si žáci vybírají z nabídky: 

německý jazyk a ruský jazyk; 

o ve školním roce 2019/2020 byla proporce druhého cizího jazyka následující: 

56 žáků studovalo německý jazyk a 141 ruský jazyk; 
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 výuka je v jednotlivých ročnících vyučována v méně obsazených skupinách (vždy dle 

počtu žáků) v odborných jazykových učebnách s kvalitním technickým vybavením. 

Učebny jsou vybaveny dataprojektory nebo interaktivními tabulemi a k výuce jsou 

využívány elektronické učební materiály. 

 

Tradiční celoškolní akcí, kterou organizuje předmětová komise jazyků, je oslava 

rozmanitosti evropských jazyků a kultury jednotlivých zemí – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ. 

Tento den připadá na 26. září a je organizován napříč celou Evropou. Rada Evropy společně s 

Evropskou unií v roce 2001 vyhlásila 26. září Evropským dnem jazyků (European Day of 

Languages) s cílem propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. 

Na území Evropy lze aktuálně nalézt celých 225 domorodých jazyků.  

Na I. stupni ve čtvrtých a pátých třídách. Žáci se seznámili formou interaktivních 

aktivit a plněním úkolů s různými národy Evropy (jejich jazykem, zvyklostmi, kulturou, 

zeměpisnou polohou), získané informace použili při tvorbě plakátu.  

Pro II. stupeň nás v tomto roce čekala inovace tohoto jazykově zaměřeného dne 

s cílem podpory kreativity našich žáků. Úkol byl následující: "Nastudovat si píseň v některém 

z evropských jazyků (kromě češtiny, angličtiny nebo slovenštiny) a následně s celou třídou 

natočit co nejoriginálnější video." Videa byla následně umístěna na školním Facebookovém 

účtu a třída, které dostalo nejvíce označení "to se mi líbí", vyhrála pizzu pro všechny své 

žáky v hodnotě 2.000,- Kč. 

Další akcí bylo školní kolo konverzační soutěže AJ, z kterého vítězové mladší a starší 

kategorie postupovali do okresního kola, které se opět konalo na naší škole. Jak je již na naší 

škole tradicí, žáci ZŠ 1. máje předvedli vynikající výsledky obsadili tak 6.-8. místo 

v kategorii mladších žáků a 2. místo v kategorii starších žáků. Krajské kolo se následně 

v měsíci březnu již nekonalo. 

Žáci školy se navíc již tradičně zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce 

v KDPB v Havířově a zapojili se také do soutěží organizovaných dalšími organizacemi (např. 

AHOL Amazing Race). 

Všechny vyučující angličtiny, němčiny a ruštiny II. stupně, se zapojily do projektu 

Šablony II v rámci projektových dní „ve škole“, v rámci kterých byly realizovány 

konverzační dopoledne pro žáky školy s rodilými mluvčími. Od října do května probíhalo 

pravidelné doučování pro žáky z 5. ročníku (2. pololetí – Šablony II). V rámci projektu 

Šablony II bylo podpořeno také DVPP pedagogů. 

Původně plánovaný poznávací zájezd do Velké Británie (Londýn, Oxford, Brighton a 

okolí) z mimořádných okolností v Evropě neproběhl, ale je plánován na nejbližší možný 

termín výjezdu žáků do zahraničí. 
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7.2. Výuka v období pandemie koronaviru 

 

Jelikož byla velká část školního roku 2019/2020 poznamenána mimořádnými 

opatřeními, rozhodli jsme se zařadit do výroční zprávy zvláštní část o výuce a provozu školy 

v době pandemie koronaviru. Přehled jednotlivých realizovaných akcí souvisejících 

s plněním školního vzdělávacího programu je součástí kapitoly 7.3.  

 Přerušení činnosti základních škol bylo oznámeno ministerstvem školství 10. března 

2020 a od 11. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce na všech typech 

škol České republiky.  

 

Následující text shrne nejdůležitější momenty v jednotlivých týdnech od uzavření školy: 

 

11. 3. – 20. 3. 2020 

 výuka žáků byla koordinována především přes program Bakaláři, 

 na webových stránkách školy byly aktualizovány informace k nouzovému stavu, 

 zahájena příprava na zápis žáků do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí, 

 zrušen den otevřených dveří (původně plánovaný na 12. 3. 2020), 

 zrušeny akce Z.E.B.R.A., ozdravný pobyt pro žáky I. stupně a také poznávající zájezd 

do Anglie a s tím související vrácení přeplatků za zálohy zákonným zástupcům žáků, 

 vypláceno ošetřovné pro rodiče žáků,  

 zahájení rekonstrukce šaten pro žáky II. stupně – bourací práce; 

 

23. 3. – 27. 3. 2020 

 škola obdržela od ministerstva školství zásadní požadavky pro organizaci vzdělávání 

distanční formou, 

 vyučující obdrželi pokyny, jakou formou a v jaké míře mají realizovat distanční 

výuku, 

 přes sdílené prostředí začal vznikat provizorní rozvrh hodin s on-line hodinami výuky, 

 k 27. 3. bylo vyučováno již 58 on-line hodin týdně, 

 vytvořen byl systém předávání informací a domácích úkolů pro rodiny bez možnosti 

využívání vzdáleného přístupu, 

 proběhla příprava na digitalizaci zápisu do 1. tříd včetně propojení se systémem 

Bakaláři, 

 zahájila se příprava nové koncepce přijímacího řízení do matematických tříd, 

 nainstalovány byly šatní skříňky pro žáky II. stupně; 

 

30. 3. – 3. 4. 2020 

 škola v tomto období již nabízela 70 on-line hodin týdně pro distanční výuku, 

 žákům, kteří si nechali učebnice a další pomůcky ve škole, bylo umožněno jejich 

převzetí na vrátnici školy, 

 k 3. 4. bylo vydáno přes 150 formulářů pro ošetřovné rodičům, 

 byly dokončeny přípravy na zápis žáků do 1. tříd a zároveň bylo zahájeno přijímání 

přihlášek k přijímacímu řízení do matematických tříd pro školní rok 2020/2021, 

 proběhla intenzivní propagace školy, 
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 zaměstnanci školy se zapojili do aktivity Statutárního města Havířov – šití roušek pro 

seniory; k 3. 4. bylo ušito a odevzdáno přes 1.300 roušek, 

 v tomto období se pedagogičtí pracovníci zapojili do dotazníkového šetření pro 

potřeby České školní inspekce ke vzdělávání na dálku; 

 

6.4. – 10. 4. 2020 

 zahájení zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, 

 probíhající zápis ukázal vysoký zájem rodičů o studium na naší základní škole – 

v tomto období bylo zapsáno 75 dětí, přičemž pouze 42 dětí předškolního věku patřilo 

v tomto školním roce tzv. spádové oblasti ZŠ 1. máje 

 nadále rostl počet on-line hodin pro distanční výuku a rozšířeny byly vzdělávací 

platformy (Skype, ZOOM, Google Classroom); 

 

13. 4. – 24. 4. 2020 

 příprava školy na znovuobnovení provozu od 25. 5., 

 zjišťován byl zájem rodičů o návrat po znovuotevření školy – zájem projevilo 60 % 

rodičů žáků I. stupně (průměr za město Havířov – 54 %), zájem o školní družinu 

projevilo 40 rodičů, 

 v rámci aktivit fakultní školy byli do distančního on-line vzdělávání zapojeni studenti 

učitelských oborů Ostravské univerzity, 

 Česká školní inspekce provedla dotazníkové šetření k distanční výuce, 

 škola zahájila přípravu vlastního dotazníkového šetření pro rodiče žáků školy, 

 k 16. 4. bylo odevzdáno 1.900 ušitých roušek pro potřeby Statutárního města Havířov, 

 dne 20. 4. byly v rámci projektu Mladý farmář nainstalovány prvky nové školní 

zahrady; 

 

27. 4. – 1. 5. 2020 

 škola se intenzivně začala připravovat na znovuobnovení provozu školy, v rámci 

příprav byl zpracován vlastní podrobný manuál pro rodiče, 

 k 30. 4. bylo výchovnou poradkyní vytvořeno hodnocení žáků, kteří se nezapojili do 

distanční výuky a byl vytvořen časový harmonogram pro pohovory s těmito žáky a 

jejich rodiči, 

 téměř 300 rodičů se zapojilo do dotazníkového šetření k on-line výuce (výsledek je 

samostatnou částí výroční zprávy) – 54 % rodičů žáků I. stupně, 46 % rodičů žáků II. 

stupně, 

 proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude realizovat rekonstrukci školního hřiště; 

 

 

4. 5. – 8. 5. 2020 

 škola vyučovala 115 on-line hodin týdně na I. i II. stupni ZŠ, 

 příprava na obnovení výuky v 9. ročnících a s tím související přípravou na přijímací 

řízení na střední školy (od 11. 5.), 

 příprava přijímacích zkoušek do matematických tříd, 
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 v tomto období byly realizovány pohovory s rodiči a výchovné komise s žáky, kteří se 

neúčastní distanční výuky. 

 

 

Představení dotazníkového šetření mezi zákonnými zástupci žáků:  

Ve dnech 29. 4. – 7. 5. 2020 proběhlo šetření mezi zákonnými zástupci žáků ZŠ 1. 

máje Havířov. Celkem se zapojili rodiče 425 žáků I. a II. stupně (z celkového počtu 606 žáků 

naší školy). Šetření bylo zaměřeno na evaluaci aktuálního stavu distančního vzdělávání, které 

je realizováno během mimořádného uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru. Všem 

zúčastněným bychom chtěli poděkovat za jejich čas a ochotu s námi sdílet své názory a 

postřehy. S výstupem dotazníkového šetření budeme dále pracovat. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zanalyzovat aktuální stav distanční výuky z 

hlediska systému zadávání domácích úkolů, srozumitelnosti zadávání úkolů, on-line výuce a 

s tím souvisejícími technickými problémy v domácích podmínkách. Dotazníkové šetření bylo 

propagováno přes systém Bakaláři, na webových stránkách a pomocí sociálních sítí školy. 

Velice nás překvapil obrovský zájem zák. zástupců žáků, kteří ihned po zveřejnění dotazníku, 

šetření vyplňovali. Během prvního dne byla návratnost téměř 30%. Naše původní očekávání 

také předčilo množství konkrétních připomínek a poznámek (celkem 104 dotazníků). Tyto 

konkrétní postřehy se mnohdy přenesly do roviny pozdravů a poděkování konkrétním 

vyučujícím nebo škole. Právě komentáře a poznámky rodičů nám prakticky během pár hodin 

po spuštění šetření umožnily uskutečnit kroky vedoucí k nápravě našeho distančního systému 

vzdělávání. Závěrečná část dotazníku se zaměřila také na způsob komunikace mezi školou a 

rodiči a na předávání informací ze strany školy k aktuálnímu provozu ZŠ (webové stránky, 

sociální sítě, Bakaláři apod.). V následujícím textu jsou zveřejněny výsledky šetření za celou 

školu dohromady. Výstupy pro jednotlivé třídní učitele budou zpracovány za každou třídu 

zvlášť. Z provedených analýz vyplývá potřeba sjednocení komunikačních nástrojů školy a 

vytvoření efektivního systému podpory rodičům při komunikaci se školou. Pro nový školní 

rok budou zpracovány podrobné manuály pro rodiče (Bakaláři - včetně možností využívání 

mobilních aplikací; možnosti Office 365 - MS Teams). 

 

Pro následující text byly vybrány zásadní otázky a výsledky tohoto dotazníkového 

šetření: 

 

Otázka prověřující největší úskalí distančního resp. on-line vzdělávání (výběr více odp.):  

 183 (43,1 %) TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI (nedostatek nebo 

zastaralost IT techniky domácnosti);  

 126 (29,6 %) INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ domácnosti;  

 88 (20,7 %) ve třídách neprobíhá on-line výuka (tyto odpovědi budou k předchozím 

otázkám zohledněny a nebudou vstupovat do konkrétních analýz);  

 další odpovědi byly velice konkrétní a mezi největší úskalí, které rodiče uvádějí lze 

shrnout: nezájem vlastního dítěte o on-line výuku, problémy se založením 

uživatelských účtů, rodiče by uvítali více on-line hodin, problémy s výukou na Skype 

(administrace hovoru), nejednotnost technologií ze strany školy, pracovní vytíženost 

rodiče. 
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Otázka zaměřená na zpětnou vazbu vyhodnocuje komunikaci zákonných zástupců s 

vyučujícími při plnění úkolů zadaných na distanční výuce. Odpovědi se neliší mezi I. a II. 

stupněm:  

 346 odpovědí - uvádí, že dostává pravidelnou zpětnou vazbu s vyučujícími;  

 67 odpovědí - dostává zpětnou vazbu občas;  

 pouze 12 odpovědí uvádí, že zpětnou vazbu nedostává. 

 

Otázka zaměřená na možnost konzultace zadané práce s vyučujícími (výběr více odp.):  

 274 (64,5 %) rodičů konzultuje práci přes E-MAILY; 

 260 (61,2 %) BAKALÁŘI; • 151 (35,5 %) SKYPE A VIDEOHOVORY;  

 další konzultují telefonicky, přes SMS, WhatsUp, Messenger;  

 rodiče, kteří nevyužívají možnosti konzultace s vyučujícími, se zásadně liší mezi I. a 

II. stupněm. 

 

Otázka hodnotící způsoby předávání důležitých informací mezi rodinami našich žáků a 

školou (výběr více odp.):  

 355 (83,5 %) SYSTÉM BAKALÁŘI (přímé zprávy s vyučujícími a nástěnka třídy); • 

265 (62,4 %) WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY (aktuality, informace o nouzovém 

stavu);  

 218 (51,3 %) E-MAILOVÁ KOMUNIKACE S VYUČUJÍCÍMI;  

 26,8 % Facebook ZŠ 1. máje , 9,2 % Instagram @zs1majehavirov;  

 11,5 % telefonická komunikace s vyučujícím, 12,7 % mobilní aplikace. 

 

Závěrečná část dotazníkového šetření obsahovala přes 100 konkrétních postřehů, komentářů 

a připomínek. Přesné znění této zpětné vazby je předáno třídním učitelům jednotlivých tříd, 

kteří budou s těmito informacemi dále pracovat. Pouze podrobná zpětná vazba a její následná 

analýza umožní zefektivnění naší práce nejen pro aktuální období, ale také do dalších let. 

 

 

Následující snímky ukazují zásadní výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce 

na ZŠ 1. máje Havířov: 
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Fotodokumentace z distanční on-line výuky a výběr domácích projektů žáků: 

 

 
Domácí projekt – přírodověda 5. ročníky – vytvoření modelu trávicí soustavy. 

 

 

 
Domácí projekt – herbáře v 2.B. 

 

.  

Domácí projekt – netradiční čtení a psaní v 1.B. 
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Domácí projekt – komiks „My day“ v angličtině. 

 

   
Distanční on-line výuka. 

 

  
Škola se ani během koronaviru neuzavřela. 
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7.3. Přehled školních akcí v jednotlivých ročnících 

 

 Ve školním roce 2019/2020 proběhly vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci 

a s tím souvisejícím uzavření školy jen akce 1. pololetí školního roku. Většina dalších 

původně plánovaných aktivit byla přesunuta na nový školní rok (Z.E.B.R.A. nebo ozdravný 

pobyt pro žáky I. stupně a školní výlety, poznávací zájezd do Velké Británie) nebo byla zcela 

zrušena (školní výlety, lekce dramacentra, sportovní akce a další). 

 Většina školních i mimoškolních akcí přímo navazuje na školní vzdělávací program. 

Díky těmto akcím je tak žáků posilována čtenářská gramotnost (např. spoluprací 

s knihovnou), matematická nebo sociální gramotnost, aktivity v rámci environmentální 

výchovy, dopravní výchovy a další. Školními akcemi se prolínají aktivity projektu Šablony 

II. 

 Tradiční výuka dramatické výchovy pod vedením pana Mgr. Rycheckého byla od 

letošního roku nabídnuta pouze žákům 6. a 7. ročníků (namísto původních všech žáků II. 

stupně). 

 Celoškolní akci, kterou zorganizovala předmětová komise dějepisu ke 30. výročí 

Sametové revoluce, je věnována samostatná kapitola 7.6. 

  

 

 

Následující přehled zobrazuje rozdělení zrealizovaných školních akcí během celého školního 

roku v jednotlivých ročnících: 

1. ročník 

 

září 2019 beseda s Městskou policií „Bezpečně do cíle“ 

programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

říjen 2019 programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

beseda s Městskou policií „Bezpečně do cíle“ 

návštěva knihovny Svornosti „Kamil neumí létat“ 

listopad 2019 30. výročí Sametové revoluce 

vánoční dílničky pro rodiče 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

Mikuláš na I. stupni 

horolezecká stěna 

akce SVČ „Poselství křesťanských Vánoc“ 

leden 2020 horolezecká stěna 

únor 2020 horolezecká stěna 

loutkové divadlo „Kocour Moodroočko“ (Loutkové divadlo Ostrava) 

karneval pro 1. a 2. třídy 

březen 2020 horolezecká stěna 

 

 

2. ročník 

 

září 2019 programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

říjen 2019 projekt MAP II – Pohádky hrou (spolupráce s MŠ Puškinova, MŠ Lipová) 
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sportovní akce „Skateboarding do škol“ 

listopad 2019 30. výročí Sametové revoluce 

návštěva knihovny Svornosti „Mumínci“ a „Knihy A. Lindgrenové“ 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

Mikuláš na I. stupni 

divadelní představení (KDPB) „Pojďme spolu do Betléma“ 

akce SVČ „Poselství křesťanských Vánoc“ 

leden 2020 beseda s hasiči 

únor 2020 školní kolo recitační soutěže 

návštěva knihovny Svornosti „Druhé čtení“ 

karneval pro 1. a 2. třídy 

březen 2020 loutkové divadlo „Malá Mína zmlsaná“ (Loutkové divadlo Ostrava) 

     

     3. ročník 

 

září 2019 - 

říjen 2019 programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

Velký svět techniky DOV (Šablony II) 

sportovní akce „Skateboarding do škol“ 

listopad 2019 30. výročí Sametové revoluce 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

Mikuláš na I. stupni 

leden 2020 návštěva knihovny Svornosti „Jak se rodí knížka“ 

Planetárium (Šablony II) 

dopravní výchova – teorie 

diskotéka pro 3.-5. ročníky 

únor 2020 školní kolo recitační soutěže 

divadelní představení „Hrátky s čertem“ (KDPB) 

 

 

 4. ročník 

 

září 2019 Evropský den jazyků 

říjen 2019 sportovní akce „Skateboarding do škol“ 

Velký svět techniky DOV (Šablony II) 

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

listopad 2019 programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

dopravní výchova (DH Šumbark) 

hrabání listí v MŠ (spolupráce s MŠ Puškinova a MŠ Lipová) 

divadelní představení (KDPB) „Dášenka čili život štěněte“ 

30. výročí Sametové revoluce 

Scénické čtení s MAPíkem (ZUŠ L. Janáčka) 

návštěva knihovny Svornosti „O kováři Keltičkovi a jiné pověsti našeho 

kraje“ 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

Mikuláš na I. stupni 

leden 2020 diskotéka pro 3.-5. ročníky 
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únor 2020 školní kolo recitační soutěže 

Planetárium (školní exkurze) 

divadelní představení „Hrátky s čertem“ (KDPB) 

březen 2020 divadelní představení „A bolt rabbit“ (KDPB) 

     

 

5. ročník 

 

září 2019 Evropský den jazyků 

říjen 2019 sportovní akce „Skateboarding do škol“ 

Velký svět techniky DOV (Šablony II) 

dopravní výchova (DH Šumbark) 

návštěva knihovny Svornosti „Detektivky a horory“ 

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

listopad 2019 programy prevence „Zdraví a kouření“ 

programy prevence „Vztahy k ostatním“ 

hrabání listí v MŠ (spolupráce s MŠ Puškinova a MŠ Lipová)  

30. výročí Sametové revoluce 

dopravní výchova - teorie 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

dopravní výchova – teorie 

Mikuláš na I. stupni 

leden 2020 Planetárium (Šablony II) 

diskotéka pro 3.-5. ročníky 

únor 2020 školní kolo recitační soutěže 

návštěva knihovny Svornosti „Roald Dahl a David Williams“ 

Planetárium (školní exkurze) 

divadelní představení „Hrátky s čertem“ (KDPB) 

městské kolo recitační soutěže 

březen 2020 loutkové divadlo „Malá Mína zmlsaná“ (Loutkové divadlo Ostrava) 

 

 

6. ročník 

 

září 2019 programy prevence „Šikana“ 

lekce dramatické výchovy 

Evropský den jazyků 

říjen 2019 lekce dramatické výchovy 

listopad 2019 lekce dramatické výchovy 

testování ČŠI (matematická gramotnost) 

30. výročí Sametové revoluce 

projektový den ve škole (Šablony II) 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

leden 2020 školní kolo konverzační soutěže v AJ 

projektový den ve škole (Šablony II) 

programy prevence „Zdravé sebevědomí“ 

beseda s hasiči 

Pythagoriáda 
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okresní kolo matematické olympiády 

návštěva knihovny Svornosti „Dobrodružná literatura“ 

únor 2020 turnaj futsal 

okresní kolo konverzační soutěže v AJ 

filmové představení „Yesterday“ (kino Centrum) 

březen 2020 sportovní soutěž „Laťka mládeže“ 

 

 

7. ročník 

 

září 2019 lekce dramatické výchovy 

Evropský den jazyků 

říjen 2019 programy prevence „Kouření, alkohol“ 

lekce dramatické výchovy 

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

listopad 2019 lekce dramatické výchovy 

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

30. výročí Sametové revoluce 

prosinec 2019 lekce dramatické výchovy  

programy prevence „Vztahy ve třídě“ 

Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

leden 2020 lekce dramatické výchovy  

školní kolo konverzační soutěže v AJ 

Pythagoriáda 

únor 2020 lekce dramatické výchovy 

turnaj futsal 

programy prevence „Partnerské vztahy“ 

okresní kolo konverzační soutěže v AJ 

filmové představení „Yesterday“ (kino Centrum) 

březen 2020 sportovní soutěž „Laťka mládeže“ 

programy prevence „Partnerské vztahy“ 

filmové představení „V síti“ (kino Centrum) 

 

 

8. ročník 

 

září 2019 teambuilding 8.C 

Evropský den jazyků 

říjen 2019 Přírodovědný klokan 

Planetárium (Šablony II) 

listopad 2019 Burza škol (ZŠ 1. máje) 

30. výročí Sametové revoluce 

prosinec 2019 Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

návštěva knihovny Svornosti „Komiks“ 

Předvánoční Krakov 

leden 2020 programy prevence „Beseda s MP – Právo jako pravidlo chování“ 

školní kolo konverzační soutěže v AJ 

představení „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ (KDPB) 
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Pythagoriáda 

únor 2020 soutěž v AJ AHOL Amazing Race 

turnaj futsal 

okresní kolo olympiády v zeměpise 

okresní kolo konverzační soutěže v AJ 

filmové představení „Yesterday“ (kino Centrum) 

březen 2020 okresní kolo chemické olympiády 

divadelní představení „Lakomec“ (KDPB) 

sportovní soutěž „Laťka mládeže“  

filmové představení „V síti“ (kino Centrum) 

programy prevence „Beseda s MP – Právo jako pravidlo chování“ 

 

 

9. ročník 

 

září 2019 Evropský den jazyků 

říjen 2019 Přírodovědný klokan 

Burza škol (Reneta) 

listopad 2019 Přírodovědné dopoledne s chemií (Gymnázium Komenského) 

Burza škol (ZŠ 1. máje) 

30. výročí Sametové revoluce 

školní kolo soutěže „O nejlepšího mladého chemika“ 

Geoexkurze (VŠB Ostrava) 

divadelní představení „Petr a Lucie“ (KDPB) 

prosinec 2019 programy prevence „Sekty a náboženství“ 

krajské kolo soutěže „O nejlepšího mladého chemika“ 

Tradiční vánoční jarmark na Májovce 

Techniáda 

leden 2020 Gymkom (soutěž Gymnázium Komenského) 

programy prevence „Beseda s MP – Právo jako pravidlo chování“ 

okresní kolo dějepisné olympiády 

školní kolo konverzační soutěže v AJ 

regionální kolo soutěže „O nejlepšího mladého chemika“ 

okresní kolo olympiády v českém jazyce 

okresní kolo olympiády z fyziky 

únor 2020 soutěž v AJ AHOL Amazing Race 

okresní kolo konverzační soutěže v AJ 

filmové představení „Yesterday“ (kino Centrum) 

březen 2020 okresní kolo chemické olympiády 

sportovní soutěž „Laťka mládeže“ 
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7.4. Prezentace školy na veřejnosti 

 

 
Logo ZŠ 1. máje Havířov. 

 

 

 Prezentace školy na veřejnosti se v tomto školním roce zaměřila především na 

následující oblasti: 

 propagace kritérií pro přijímání žáků do 6. ročníků – do tříd s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů, 

 nábor žáků do 1. tříd a s tím související spolupráce s mateřskými školami, 

 prezentovat aktivity školy během distanční výuky z důvodu koronavirové epidemie, 

 zapojení školy do charitativní činnosti, 

 zapojení do aktivit Městského akčního plánu II pro ORP Havířov a garantovat tak 

akce pro mateřské a základní školy z Havířova a okolí, 

 realizace aktivit fakultní školy Ostravské univerzity, 

 propagace žákovských akcí pomocí webových stránek a sociálních sítí školy. 

 

 

 

Detailní popis propagace školy během školního roku 2019/2020:  

 

 Jelikož bylo ve školním roce 2018/2019 vytvořeno nové logo naší základní školy, 

v roce 2019/2020 bylo z hlediska propagace dále pracováno se slovem „Májovka“. 

Takto vnímá název naší školy široká veřejnost ve městě a proto je nyní používána 

řada našich propagačních materiálů právě s tímto slangovým označením naší školy. 

 Během celého školního roku byly aktualizovány a doplňovány webové stránky 

školy, přičemž vznikla nová sekce webových stránek „Aktuality“, která je ve většině 

případů psaná formou blogu a u jednotlivých příspěvků ukazuje vysoký dosah 

přečtení (500 – 1000 prokliků na jednotlivých článcích). Tvorba webových stránek je 

samostatnou činností zaměstnanců školy bez podpory cizí grafické nebo 

webdesignerské firmy. 

 Nadále byly zveřejňovány příspěvky na školních sociálních sítích (Facebook, 

Instagram). Byla využívána klíčová slova: #majovka #naseskola #myzmajovky a 

každý příspěvek byl označen polohovými údaji ZŠ 1. máje. Také v letošním školním 

roce bylo vytvořeno několik propagovaných kampaní, které sloužily především 

k náboru nových žáků do 1. a 6. tříd. Speciální příspěvek byl zveřejněn na Štědrý den 

24. prosince 2019, kdy bylo veřejně oznámeno schválení rekonstrukce školního hřiště. 
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 Školní oblečení pro letošní rok doplnily nové barvy – černá a červená. Žáci školy ve 

školních mikinách se objevili v kampani pro nábor žáků do matematických tříd. 

 Během školního roku vyšlo několik článků a inzercí v Radničních listech 

vydávaných městem Havířovem (témata: nové školní hřiště, matematické třídy, zápis 

žáků do 1. tříd, den otevřených dveří, přijímací řízení do matematických tříd). 

V následujícím období si klademe za cíl tuto propagaci zintenzivnit. 

 Statut fakultní školy Ostravské univerzity umožnil propagovat naši základní školu 

na listopadovém setkání ředitelů Moravskoslezského kraje s názvem „Quo Vadis 

české školství?“, kterou naše základní škola organizovala a již paní ředitelka 

moderovala. Konference se zúčastnili nejen zástupci škol z našeho kraje, ale také 

hlavní představitelé univerzity a vyučující oborových didaktik. Stěžejním tématem 

byla připravenost absolventů školy pro pedagogické povolání. 

 Vzhledem k pandemii koronaviru v tomto roce neproběhl den otevřených dveří. 

 V prosinci 2019 proběhl druhý ročník „Tradičního vánočního jarmarku na 

Májovce“, který se setkal s obrovským zájmem ze strany rodičů.  

 Mezi dlouholetou propagaci aktivit školy patřila opět spolupráce s mateřskými 

školami. Společnými aktivitami je škola zviditelňována a představována směrem 

k rodičům našich budoucích žáků. V tomto školním roce se spolupráce s MŠ ovšem 

zaměřila na zcela novou oblast, kterou byla čtenářská gramotnost. V podzimních 

měsících proběhly na MŠ Puškinova a MŠ Lipová tzv. „Pohádky hrou“ (děti z MŠ a 

žáci 2. tříd). 

 Velice úspěšnou akcí, která proběhla v tomto školním roce, byla charitativní sbírka 

pro Kubíka žáka třídy 1.B. Sbírka byla zaměřena na zisk finančních prostředků pro 

nová naslouchátka. Cílem této sbírky bylo získat celkem 46.000 Kč, přičemž díky 

neskutečné velkorysosti našich žáků a jejich rodin, ale také zaměstnanců naší školy 

bylo nakonec vybráno přes 70.000 Kč. Částka nad původní cenu naslouchátek tak 

bude využita pro usnadnění onkologické léčby malého Kuby. 

 Školní akce byly také propagovány pomocí školního časopisu Maják, který postupně 

inovoval vlastní webové stránky. 

 Pro rozvoj činností spojených s výukou, plněním školního vzdělávacího programu a 

mimoškolní činností byli osloveni noví partneři a sponzoři školy. 

 Za mimořádnou považujeme propagaci školy především v období uzavření škol 

z důvodu pandemie koronaviru. Rychlá reakce školy a s tím související velice 

netradiční výuka „na dálku“ škole přinesla zvýšení její prestiže. 
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7.5. Charitativní sbírka pro Kubíka 

 

 
Úvodní fotografie článku z našeho blogu. 

 

K popisu této mimořádné charitativní sbírky využijeme původní text školního blogu: 

Kubík se narodil jako zdravé miminko, ale ve třech letech mu byl diagnostikován 

zhoubný mozkový nádor. Řada chemoterapií a další následná léčba, která trvala dva roky, 

způsobila tomuto malému chlapci řadu zdravotních problémů a zničila mu především sluch. 

Kuba trpí nedoslýchavostí ve vyšších frekvencích, což způsobuje, že zejména ve větších 

prostorách nebo při větším počtu osob dobře neslyší. 

Naslouchátka, která by mu významně usnadnila život a také studium na základní 

škole, byla předmětem sbírky, kterou garantovala nadace DONIO (od anglického slova 

donate - darovat). Během zhruba 48 hodin se nám především neskutečné lidské solidaritě 

podařilo vybrat celou částku na naslouchátka pro obě uši - celkem 46.000 Kč. 

Vaše úžasná pomoc ovšem získáním této částky ovšem neskončila. Po jejím ukončení 

(částka vybraná přes www.donio.cz nakonec činí 51.800,-) jste se na nás začali obracet s 

dotazy na možnost další podpory Kubíka a jeho maminky. Ve škole proto vznikla naprosto 

spontánní sbírka, kterou chceme také v budoucnu podpořit. Na sekretariátě školy je nyní 

umístěna kasička, do které vybíráme další příspěvky. Takto vybrané peníze chceme předat 

mamince Kuby pro pokrytí dalších nákladů spojených s léčbou jejího syna. 

 

Dovolte nám, abychom upřímně a z celého srdce poděkovali nejen všem dárcům, ale 

také Vám všem, kteří jste naše příspěvky s prosbou o pomoc sdíleli a nedílnou částí se tak 

podíleli na tomto skvělém výsledku. 

Kubíkovi přejeme spoustu zdraví!! 
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7.6. Oslavy 30. výročí Sametové revoluce 

 

Projektový týden k oslavám 30. výročí Sametové revoluce a významných 

listopadových událostí české historie vyvrcholil v pátek 15. listopadu společnou celoškolní 

aktivitou žáků I. a II. stupně.  

Historické události a jejich význam byly náplní výuky dějepisu, občanské nauky, 

českého jazyka a příbuzných předmětů. V hodinách hudební výchovy se všech našich více 

než 600 žáků naučilo zpívat Československou národní hymnu a v hodinách výtvarné výchovy 

a pracovních činností se vyráběly transparenty s autentickými hesly z roku 1989. Žáci I. 

stupně měli za úkol vyrobit klíče, kterými se na demonstracích zvonilo a které jsou dodnes 

symbolem listopadových událostí.  

Závěr našeho projektového týdne vyvrcholil v pátek 15. listopadu 2019, kdy jsme se 

pokusili o vytvoření živého obrazu jednoho z listopadových dní roku 1989. Fotogalerie, která 

je zveřejněna na webových stránkách školy, dokládá pro mnohé z nás nezapomenutelný a 

emotivní den tohoto školního roku. 

Za organizaci celého projektového týdne včetně samotných oslav děkujeme paní Mgr. 

Gocmanové, Mgr. Überallové a Mgr. Kolasové.  

 

 

 
Výroba klíčů – symbolu Sametové revoluce na I. stupni ZŠ. 

 



 

51 

 
AKTIVITY ŠKOLY 

 
Vytvoření obrazu dní listopadu 1989. 

 

 

 

 
Lidský řetěz symbolizující jednotu nás všech. 
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7.7. Fakultní škola Ostravské univerzity 

Základní škola 1. máje Havířov se statutem fakultní školy Ostravské univerzity 

získala možnost uskutečnit setkání ředitelů škol našeho kraje se zástupci akademické obce 

OU. V rámci prvního ročníku této akce byla představena zajímavá témata související s 

aktuálními potřebami škol z hlediska připravenosti budoucích učitelů na jejich vstup do 

pedagogického povolání. 

Na akci vystoupila paní ředitelka naší školy, pan prorektor pro studium a celoživotní 

vzdělávání pan prof. Aleš Zářický a další vzácní hosté. Odpolední program byl věnován 

začínajícím učitelům, kteří před katedrami působí teprve pár let. Pohled odborných didaktiků 

a čerstvých absolventů tak přinesl mnoho témat k diskuzi. 

Věříme, že akce podobného typu, které budou organizovány pod naší záštitou, 

přinesou další možnosti nejen pro zkvalitnění vzdělávání na naší základní škole, ale propojí 

zkušenosti běžných škol s univerzitním prostředím. 

 

7.8. Druhý ročník „Tradičního vánočního jarmarku na Májovce“ 

Dne 4. prosince 2019 proběhl na půdě naší školy druhý ročník vánočního jarmarku 

pro rodiny našich žáků a přátele školy. Vánoční jarmark v tomto roce nabídl 26 stánků 

jednotlivých tříd s tradičními i velmi originálními vánočními výrobky, ve vestibulu školy byl 

připraven výborný vánoční punč a na chodbách mohli všichni návštěvníci ochutnat bohaté 

vánoční občerstvení, na jehož přípravě se spolupodílely rodiny našich dětí. Vyvrcholením 

programu bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku s vánočními koledami v podání 

žáků 4. a 5. tříd s hostujícím žesťovým orchestrem. Po dobu celého programu mohli naši 

hosté navštívit také tvořivostní vánoční dílničky, které byly organizovány vychovatelkami 

školní družiny. 

 
Vánoční jarmark – 2. ročník.. 
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7.9. EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (zkráceně EVVO) vychází z obecných 

cílů a klíčových kompetencí RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání), ze školního vzdělávacího programu Brána života i z Metodického pokynu 

MŠMT. Školní akce s ekologickou tématikou byly zaměřeny nejen na výchovně vzdělávací 

proces, ale i na estetické a ekologické vnímání, péči o interiér i okolí školy. 

Rozvoj postojů, dovedností, znalostí i životních hodnot žáka se uskutečňoval formou 

skupinových řešení problémů, diskuze, simulace, projektů, experimentů, seminárních prací, 

referátů, prezentací.  

Od ledna 2020 začala realizace projektu Mladý farmář, kdy žáci začali tvořit vlastní 

portfolium se sledováním změn v přírodě (krmítka pro ptáčky, pohyb živočichů na školní 

zahradě apod.) V průběhu jarních měsíců pokračovala realizace projektu instalací výukových 

prvků na školní zahradě (výukové tabule, zahradní skalka a montáž a osázení vyvýšených 

záhonů). Celý projekt vyvrcholí na podzim uspořádáním školního farmářského trhu, kde 

budou žáci prezentovat výrobky ze školní zahrady. 

 Akce typu Den Země nebo školní projekt Z.E.B.R.A., který je zaměřen na rozvoj 

klíčových kompetencí žáků v oblasti environmentální výchovy, nebyly z důvodu pandemie 

koronaviru uskutečněny. 

Environmentální výchova se prolíná také učivem na I. stupni, především učivem 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Podle možností učitelé zařazují EVVO i do výuky 

ostatních předmětů a snaží se u žáků rozvíjet postoje i životní hodnoty v souladu 

s ekologickými zásadami pro udržitelný rozvoj. Probírána byla následující témata: 

 spotřeba energie a její vliv na životní prostředí, 

 znečišťování atmosféry, oceánů a podzemních vod, 

 šetření vodou a energií, 

 ochrana přírody a krajiny, význam lesů, 

 obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, 

 rizika jaderných elektráren. 

Na II. stupni je EVVO začleněno do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Kromě této 

vzdělávací oblasti je environmentální výchova zařazena do tematických plánů jiných 

předmětů jako průřezové téma v souladu se školním vzdělávacím programem Brána života. 

 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA EVVO DLE ŠVP: 

ROČNÍK PŘEDMĚT 

 

TÉMA KOMENTÁŘ 

1. Prvouka 
Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
Plakát – třídění odpadů 

2. 
Pracovní 

činnosti 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Výrobek z odpadového 

materiálu 
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3. 
Pracovní 

činnosti 
Vztah člověka k prostředí 

Zápis – sadba a pozorování růstu 

rostlin 

5. Přírodověda  Vztah člověka k prostředí 
Vycházka, článek – negativní 

zásahy lidí do přírody 

6. Fyzika Koloběh vody v přírodě  Zápis – skupenství vody 

6. Přírodopis Vztah člověka k prostředí 
Vyučovací hodina, diskuze – 

vliv prostředí na zdraví 

6. Přírodopis  Základní podmínky života  
Vyučovací hodina, zápis – 

funkce a ochrana ekosystému 

9. Přírodopis  
Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vyučovací hodina, diskuze, 

referát – průmysl a prostředí, 

změny v krajině 

9. Přírodopis  Ekosystémy  

Vyučovací hodiny, zápis – 

přehled ekosystémů a jejich 

odlišností 

 

 

Školní časopis Maják a informace související s podtextem environmentální výchovy: 

TÉMA 

ČÍSLO 

ČASOPISU 

 

KOMENTÁŘ 

TÉMA 

PŘIPRAVILI 

Velká přírodní křížovka 1 
Křížovka s přírodním podtextem a 

vtipnou tajenkou 
redakce časopisu 

Jak morče změnilo můj 

život? 
1 

Stručné informace o svém 

domácím mazlíčkovi, doplnění o 

rozhovor s p. uč. Křížkovou a 

spolužáky 

žákyně 6.A a 6.C 

20. září - Den mobility 1 

Článek o účasti na akci pořádané 

MMH a Asterixem, rozhovor se 

spolužáky 

redakce časopisu 

Svět techniky Dolní 

Vítkovice 
2 Článek o návštěvě U6, názory žáků žákyně 4. A 

Rybičky 2 
Článek o chovu rybiček, rozhovor 

se spolužáky 
žákyně 6.A a 6.C 
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Vánoční jarmark 3 

Akce školy spojená s 

rozsvěcováním vánočního 

stromečku na nádvoří školy, 

hudebním doprovodem a prodejem 

tradičních vánočních výrobků v 

jídelně škol 

žákyně 5.C 

Vánoční dílnička u 

prvňáčků 
3 

Tvořivá dílnička ve třídě 1. A, 

rozhovor s žáky třídy 
žákyně 5.C 

Papoušek 3 
Příběh žačky o svém papouškovi a 

rozhovor se spolužáky 
žákyně 6.A a 6.C 

O zimě 4 Rozhovor s prvňáčky žákyně 5.B 

 

 

 

Návštěva planetária v Ostravě. 
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OBLAST AKCE TERMÍN KOMENTÁŘ 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – udržitelný rozvoj 

 snaha rozvíjet postoje 

a životní hodnoty 

žáků v souladu 

s ekologickými 

zásadami 

Zdravá škola 

 mléčné výrobky 

 ovoce do škol 

Recyklace 

 baterie 

 staré elektrozařízení, 

 papír, plast 

Vánoční dílna  

 

Vánoční jarmark  

 

 

Péče o zeleň 

 estetizace tříd 

 areál školy 

Hrabání listí v MŠ  

        

 

celoročně 

 

 

celoročně 

 

 

 

 

27. 11. 2019 

 

4. 12. 2019 

 

 

celoročně 

 

 

 

podzim 

 

 

Dodržování pitného režimu (automat na mléčné 

výrobky) 

 

Třídění odpadu do příslušných nádob – krabice, tašky 

v jednotlivých třídách 

využití recyklovatelného materiálu v hodinách PČ – 

PET lahve, víčka, starý papír, karton 

Žáci 1. B a 1. C společně s rodiči vyráběli vánoční 

ozdoby a dárky z přírodních materiálů. 

Akce celé školy – prodejní stánky jednotlivých tříd 

s tradičními vánočními výrobky s využitím přírodnin  

 

Využití hodin pracovních činností k úklidu kolem školy, 

týdenní úklid areálu školy (dle harmonogramu) 

 

Třídy 5. A a 4. C pomohly s hrabáním spadaného listí v 

mateřských školách na ulici Lipová a Čapkova 
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Školní zahrada 

 

Přírodovědné vycházky 

 

Jarošův statek Studénka 

 

 

 

Planetárium Ostrava  

Svět techniky 

jaro 

 

průběžně 

 

22. 11. 2019 

 

 

 

jaro 2020 

Realizace projektu Mladý farmář  

 

Jednotlivé třídy a oddělení školní družiny 

 

Návštěva Ekofarmy v rámci projektu Mladý farmář - 

školní družina; bližší kontakt se zvířaty, nové informace 

o jejich chovu, lehká manuální práce kolem zvířat 

 

Program zaměřený na učivo přírodovědy  

Třídy 3. A a 3. B se zúčastnily projektového vyučování 

Třídy 4. A a 5. B se zúčastnily projektového vyučování 

Zdravý životní styl 

 podpora zdravého 

způsobu života 

formou sportovních 

akcí a soutěží, 

tematických dnů či 

týdnů ve školní 

jídelně 

Zdravé zuby  

Plavecký výcvik  

Bruslení  

 

Sportovní akce, soutěže  

 

Zdravé stravování  

průběžně 

průběžně 

zimní období  

 

celoročně  

 

průběžně  

Projekt věnovaný péči o svůj chrup – I. stupeň 

 

Využití nabídky sportovní haly Havířov – radost 

z pohybu – I. stupeň 

Soutěže na školní, městské i okresní úrovni 

 

Nabídka jídel z různých koutů světa  

Dva dny zdravé výživy (zaměření na sacharidy a 

luštěniny) 
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7.10. Dopravní výchova 

 

Plán práce v oblasti dopravní výchovy a BESIPU, který byl pro školní rok 2019/2020 

vypracován, byl v souladu s plněním ŠVP naší školy. 

 

V průběhu celého školního roku až do doby, kdy byla přerušena výuka z důvodu 

vypuknutí pandemie koronaviru, byla problematika dopravní výchovy zařazována do 

jednotlivých vyučovacích předmětů ve své teoretické i praktické části. V rámci výuky se žáci 

seznamovali v dopravní výchově s pravidly pro chodce v silničním provozu, s pravidly 

BESIPU, a to jako aktivní účastníci silničního provozu ve městě. Přitom vyučující i děti úzce 

spolupracovali s preventistkami MP Havířov a s lektorkou pro dopravní výchovu pro žáky I. 

stupně havířovských základních škol. Absolvovali tak teoretické i praktické lekce ve svých 

učebnách a na dopravním hřišti v Havířově Šumbarku. Využívali metodických materiálů, 

které jsme získali na školení Dv v Hrádku u Jablunkova – dopravní značky a jejich význam, 

řešení dopravních situací na křižovatkách, světelné semafory pro chodce i řidiče, vybavení 

cyklisty a jízdního kola v silničním provozu, motivační hry, CD s herními testy apod. 

Pravidla silničního provozu žáci vědomě dodržovali rovněž v praxi při přesunech na 

kulturní a sportovní akce pořádané školou, během exkurzí a podobně. 

Také jednotlivá oddělení školní družiny uplatňovala pravidla silničního provozu v 

rámci přemísťování dětí na organizované akce. 

Od 11. 3., kdy byla přerušena výuka kvůli pandemii koronaviru, byla přerušena 

příprava žáků naší školy na soutěže, které se týkaly dopravní výchovy, a které se tedy 

neuskutečnily. 

Rovněž jsme nemohli uskutečnit již tradiční dopravní dopoledne pro děti z MŠ 

Puškinova. 

 

 

 
Dopravní výchova na dopravním hřišti. 
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7.11. Multikulturní výchova  

 

Plán práce multikulturní výchovy (dále MKV) vycházel z plánu práce školy pro rok 

2019/2020 v souladu se školním vzdělávacím programem Brána života. Základním cílem 

MKV je naučit se porozumět lidem s odlišností (ať už sociálně, rasou, národností, jazykem, 

kulturou, náboženstvím nebo speciálními potřebami) a vytvářet prostor pro tolerantní a 

vstřícné soužití s nimi.   

Multikulturní výchova se v rámci celonárodního Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání prolíná všemi předměty navzájem jako jedno z průřezových témat. 

V jednotlivých vyučovacích hodinách a projektech probíhala MKV formou besed, diskuzí, 

exkurzí a výletů, divadla a filmů, prožitkových her, práce ve skupinách, vyhledávání 

informací na internetu. 

Nutnost spolupráce, ohleduplnost, vzájemná komunikace a důvěra se projevují 

 dalších předmětech, např. v tělesné výchově, laboratorních pracích, cizích jazycích a při 

dalších úkolech zadaných žákům formou skupinové práce. 

V rámci začleňování žáků různých národností do nového kolektivu proběhla ve 

třídách vzájemná seznamování s obyčeji a tradicemi cizích národů, čtení pohádek různých 

národností, písně v cizích jazycích. V tomto školním roce se jednalo o děti vietnamské a 

irácké národnosti. 

Umění naslouchat, spolupráci a komunikaci napomáhají také kurzy dramatické 

výchovy, které každoročně absolvují 6. a 7. třídy ve spolupráci s dramacentrem a Mgr. Sašou 

Rychetským.  

Škola v tomto školním roce zorganizovala naprosto mimořádnou sbírku pro žáka třídy 

1.B, které je věnována samostatná kapitola této výroční zprávy. Žáci také celoročně sbírají 

plastová víčka na pomoc postiženým dětem.  

Školní nástěnky na chodbách informují žáky, rodiče a také učitele a zásadách správné 

komunikace, dále jsou obměňovány nástěnky s pracemi žáků seznamující s jednotlivými 

kulturami a osobnostmi různých národů světa.  Společným jmenovatelem při aplikaci všech 

metod MKV bylo dodržování vzájemné zdvořilosti a slušného chování, efektivní 

komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce a kritického myšlení nejen žáků, 

ale také pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy. 

 

 

Uskutečněné akce ve školním roce 2019/2020 v rámci MKV 

 

Akce Oblast Termín 

Adaptační týden Vzájemné poznávání nových spolužáků  září 2019 

Evropský den jazyků 

Projektový den se zaměřením na 

poznávání kultur různých států světa 

(I. a II. stupeň) 

září 2019 

Halloween 
Celoškolní akce v rámci projektu Hrdá 

škola 

říjen 2019 

Mikuláš 
Akce 9. tříd pro 1. stupeň ZŠ a pro 

spolupracující mateřské školy 

prosinec 2019 

Vánoční jarmark Akce pro rodiče a přátele školy  prosinec 2019 

Exkurze  Krakov Poznávací zájezd pro žáky 8. tříd prosinec 2019 
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Světová náboženství a 

sekty  

Program prevence pro 9. třídy leden 2020 

Zdravé sebevědomí Program prevence pro 6. třídy leden 2020 

Antisemitismus, 

rasismus 

Program prevence-přednáška pro 9. třídy únor 2020 

Dramatická výchova 

Sociální hry zaměřené na komunikaci, 

spolupráci, poznávání sebe sama i 

druhého, vzájemné naslouchání si a řešení 

situací. 6. – 9. třídy 

celoročně 

Den zahraniční 

kuchyně 

Slovenská, italská, řecká, arabská 

kuchyně, z pohádky do pohádky 

celoročně 

 

 

 

 
Exkurze do Krakova. 
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7.12. Mimoškolní činnost – přehled kroužků na škole  

 

Školní kroužky jsou nabízeny nejen dětem v rámci odpoledních aktivit školní družiny, 

ale také pro žáky I. a II. stupně před nebo po vyučování. Ve školním roce 2019/2020 byly 

žákům nabídnuty nové kroužky: turistický kroužek, Mladý vědec a Bridge ve spolupráci 

s gymnáziem Havířov-Podlesí na ul. Studentská. 

 

Počet 

sport. 

kroužků 

Počty žáků ve 

sport. 

kroužcích 

Počet 

nesport. 

kroužků 

Počty žáků 

v nesport. 

kroužcích 

Počet 

kroužků 

celkem 

Počty žáků 

celkem 

3 84 13 162 16 246 

 

Pro žáky základní školy byly ve školním roce 2019/2020 pořádány kroužky: 

sportovní 

název kroužku  počet zapojených žáků  

Fotbal 64 

Bridge  10 

Turistický 10 

umělecky zaměřené  

název kroužku  počet zapojených žáků  

Sborový zpěv 15 

Výtvarný  9 

ostatní  

název kroužku  počet zapojených žáků  

Redakční – časopis Maják 12 

Zájmová logopedie 10 

Vědecko-technický 14 

  

V rámci školní družiny byly ve školním roce 2019/2020 pořádány kroužky: 

umělecky zaměřené  

název kroužku  počet zapojených žáků  

Keramika I. 10 

Keramika II. 11 

ostatní  

název kroužku  počet zapojených žáků  

Počítačový kroužek I. 17 

Počítačový kroužek II. 18 

Vaření I. 11 

Vaření II. 11 

Ferda Mravenec 12 

Deskové hry 12 
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7.13. Významné úspěchy žáků školy  

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. Název akce Počet žáků Třída  Školní 

kolo 

Městské 

kolo 

Okresní kolo Krajské 

kolo 

1. Dějepisná olympiáda 1 9.A   10.-11. místo  

2. Pythagoriáda – 5. ročník 75 5.ABC   nekonalo se 

postoupili by 4 žáci 
 

3. Pythagoriáda – 6. ročník 35 
6.A 

+ vybraní 

žáci 6. tříd 

  nekonalo se 

postoupilo by 5 žáků 
 

4. Pythagoriáda – 7. ročník 31 
7.A 

+ vybraní 

žáci 7. tříd 

  nekonalo se 

postoupil by 1 žák 
 

5. Pythagoriáda – 8. ročník 24 
8.A 

+ vybraní 

žáci 8. tříd 

  nekonalo se 

postoupili by 2 žáci 
 

6. Konverzační soutěž v anglickém jazyce 14 5.-7. ročník   6.-8. místo  

7. Konverzační soutěž v anglickém jazyce 12 8.-9. ročník    2. místo 
nekonalo 

se 

8. Zeměpisná olympiáda (kategorie A) 6 6.A      2. místo 3. místo 

9. Zeměpisná olympiáda (kategorie B) 2 7.A   15. místo  

10. Zeměpisná olympiáda (kategorie C) 4 8.A, 9.A   4. místo  
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č. Název akce Počet žáků Třída  Školní 

kolo 

Městské 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

11. O nejlepšího mladého chemika ČR 1 9.A   16. místo 9. místo 

12. Chemická olympiáda 1 9.A   1. místo 
nekonalo 

se 

13. Matematická olympiáda 2 9.A   

úspěšní řešitelé okresního 

kola s postupem do 

krajského kola 

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

č. Název akce Počet žáků Třída  
Šk. kolo M. kolo Okr. kolo Kraj. kolo 

1. Přespolní běh družstev 12 6.-9.  
1.místo H4 

1.místo H3 

2.místo H4 

3.místo H3 
 

2. Minikopaná starší žáci 9 8.-9.  
2.místo ve 

skupině 
  

3. Laťka mládeže 8 6.-9.  
bez 

umístění 
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7.14. Činnost žákovské rady ve školním roce 2019/2020 

 

V letošním školním roce pracovala žákovská rada (dále ŽR) pod vedením Mgr. 

Janíčkové na I. stupni ZŠ a Mgr. Křížkové na II. stupni ZŠ. Schůzí ŽR se pravidelně 

zúčastňovala také ředitelka školy Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Společně s dětmi se toho 

udělalo opravdu mnoho. Těžiště práce ŽR i letos spočívalo v navazování dobrých vztahů 

nejen mezi samotnými žáky, žáky a učiteli, ale v neposlední řadě také mezi žáky a vedením 

školy. Školu přece nedělá jen budova se všemožnými technickými vymoženostmi a 

fungujícím pedagogickým sborem, ale především spokojení žáci, kteří se v ní cítí bezpečně a 

navštěvují ji s důvěrou a hlavně rádi. 

Schůzky žákovské rady probíhaly vždy na II. stupni ZŠ první středu v měsíci, na I. 

stupni ZŠ každý čtvrtek. Z každé třídy na ně docházeli pravidelně dva zástupci, kteří 

následně informovali své spolužáky o připravovaných akcích a aktivně se podíleli na 

organizaci činností žákovské rady během celého školního roku. Veškeré nápady a náměty 

byly vždy na schůzkách důkladně prodiskutovány a následně odhlasovány. Z každé schůzky 

byl vyhotoven stručný zápis. O akcích žákovské rady, ať už připravovaných či už 

proběhlých, byli ostatní žáci a pedagogický sbor informováni prostřednictvím nástěnek ve 

spojovací chodbě mezi prvním a druhým stupněm a u šaten I. stupně. Většina členů žákovské 

rady projevovala během celého školního roku samostatnost a zodpovědnost při plnění více či 

méně náročných úkolů odpovídajících jejich věku a schopnostem. Byla radost s nimi 

spolupracovat.  

Akce žákovské rady každoročně propaguje školní časopis Maják. 

Ačkoliv byla činnost žákovské rady poznamenána epidemií koronaviru, pevně věříme, 

že se nám v následujícím školním roce podaří s aktivitami žákovské rady dále pracovat. 

 

 

Přehled aktivit žákovské rady ve školním roce 2019/2020: 

 

Akce Termín 

Halloween (Hrdá škola) říjen 2019 

Suit up den (Hrdá škola) listopad 2019 

Nová kolekce školního oblečení listopad 2019 

Baťůžkový projekt – charitativní projekt pro děti 

z afrického Malawi (v roce 2020 pozastaveno) 
od listopadu 2019 

Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně  prosinec 2019 

Vánoční jarmark prosinec 2019 

Vánoční diskotéka prosinec 2019 

Barevný týden leden 2020 

Sbírka pro Kubíka z 1.B únor 2020 

Zapojení do celostátního projektu „Hrdá škola“ celoročně 

Úklid kolem školy celoročně 
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Nová kolekce školního oblečení 2019/2020. 

 

 

 

 
Akce projektu Hrdá škola (Schools United). 
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7.15. Činnost školní družiny ve školním roce 2019/2020 

 

Obecná charakteristika 

 

Hlavním posláním školní družiny bylo zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a 

odpočinku žáků. 

Odpočinkové činnosti ve školní družině byly nejčastěji zařazovány po obědě, popř. 

během ranní družiny, dále pak i během dne, kdykoliv podle potřeby. 

Rekreační činnosti sloužily hlavně k regeneraci sil a převažoval v nich hlavně aktivní 

odpočinek, hry didaktické a odpočinkové, četba, poslech a relaxace. 

V době od 13.40 do 15.00 hodin byla činnost školní družiny směrována k plnění 

vzdělávacího programu školní družiny. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme zajišťovali pro žáky ranní provoz školní družiny od 

6.00 hodin do 7.45 hodin a odpolední provoz od 11.40 hodin do 17.00 hodin. 

 

Školní družinu navštěvovalo 151 dětí I. stupně: 

 

I. oddělení   Pastelky  p.vych. Eva Walachová 

II. oddělení     Koťata   p.vych. Bc. Helena Vríčanová 

III. oddělení   Ještěrky  p.vych. Yvona Turšnerová 

IV. oddělení    Sluníčko  p.vych. Iveta Ručilová 

V. oddělení    Hadi   p.vych. Jiřina Stankovičová 

VI. oddělení   Bobříci  p.vych. Lenka Syrová 

 
 

Věkové složení a počty dětí v jednotlivých odděleních: 

 
 

 
1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy 

 

I. odd. 14 13 - - - 27 

II. odd. 12 13 - - - 25 

III. odd. - - 15 10 - 25 

IV. odd. 12 14 - - - 26 

V. odd. - - - 16 7 23 

VI. odd. -- - 10 15 - 25 

Celkem 38 40 25 41 7 151 

 
Materiální podmínky: 

Čtyři oddělení školní družiny mají své vlastní vybavené prostory, dvě oddělení 

využívala prostory třídy. Kromě toho jsme využívali školní jídelnu, tělocvičnu, počítačovou 

učebnu, prostory určené k vypalování keramických výrobků, šatny, chodby, WC a přilehlé 

venkovní prostory v areálu školy (oplocený kurt pro míčové hry a školní zahradu). 
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Každé oddělení má své materiální vybavení – hračky pro děti, stolní hry, stavebnice, 

knihy, audio a video technika, PC. 

 

 

Personální zabezpečení 

Počet vychovatelů - 6, odpovídalo počtu zapsaných dětí do školní družiny. Všichni 

splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. 

 

 

Cíle vzdělávání 

Vzdělávání školní družiny plně akceptuje ŠVP školy. Má svůj vlastní zpracovaný 

Školní vzdělávací program, rozpracovaný do plánů práce ŠD a odvíjí se od vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. 

 

 

Byly použity tyto formy vzdělávání: 

 příprava na vyučování, příležitostné akce, besedy, rozhovory, soutěže, kvízy, 

četby, malby, pracovní činnosti, zpěv, tematické vycházky, sportovní a pohybové 

hry, rekreační a relaxační činnost. 

 

Zájmová činnost  

Název kroužku Počet dětí 

Keramika I. 10 

Keramika II. 11 

Počítačový I. 17 

Počítačový II. 18 

Vaření I. 11 

Vaření II. 11 

Ferda Mravenec 12 

Deskové hry 12 

 

Celodružinové akce ve školním roce 2019/2020 

Akce Termín 

Divadélko Smíšek  září 2019 

Výtvarná soutěž „Duše stromu“(Den stromů) 

Ekofarma - Studénka 

Život a práce vodícího psa - beseda 

říjen 2019 

Výtvarná soutěž pro havířovské mateřské školy - 

„Kouzelný les“ 

listopad 2019 

O nejkrásnější vánoční ozdobu - městská soutěž 

Divadélko Smíšek  

Vánoční jarmark 

prosinec 2019 

Ukaž, co umíš leden 2020 

Karneval únor 2020 
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Celoměstská výtvarná soutěž školních družin 

(Stromy, jak je vidím já) 

Páťáci čtou ve školní družince 

Dárky na zápis 1. tříd 

březen 2020 

Během celého školního roku jsme se zapojili do sběru 

plastových víček pro Samuela Pavlecha a přispěli jsme 

na nákup kompenzačních pomůcek. 

V rámci programu Mladý farmář probíhaly ve školní 

družině aktivity dle metodiky projektu. 

 

celoročně 

 

 

 

 

 

 

 
 

Školní družina a beseda „Život a práce vodícího psa“.
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KONTROLNÍ ČINNOST 

HOSPODAŘENÍ 

PROJEKTY 

SPOLUPRÁCE 
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8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL VČETNĚ ČŠI 

 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla ve dnech 13. – 15. ledna 2020 inspekční činnost 

prováděná Českou školní inspekcí dle § 174 odst. 2 písm. a), b), c) školského zákona.  

 

Celková inspekční činnost Českou školní inspekcí: 

 

IČ ČŠI 

proběhla/neproběhla 

Datum IČ Zjištění ANO/NE 

proběhla 13. – 15. 1. 2020 NE 

 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP; 

 zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a RVP; 

 kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb; 

 hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících 

s environmentální výchovou. 

 

V rámci inspekční činnosti byly zrealizovány hospitace v hodinách na I. a II. stupni 

školy. Kontrola se zaměřila na matematiku, český, anglický a ruský jazyk, přírodopis, 

zeměpis, dějepis, chemii, fyziku a hudební výchovu. Plnění Školního vzdělávacího programu 

bylo otestováno u žáků 5., 6. a 7. tříd. 

Výsledek šetření je zveřejněn na oficiálních webových stránkách ČŠI ČR. 

 

V listopadu 2019 navíc proběhlo testování žáků 6. ročníků v oblasti vybraných 

aspektů matematické gramotnosti. Tohoto testování se zúčastnili žáci tříd – 6.A, 6.B, 6.C. 

 

Tematická inspekční činnost Českou školní inspekcí: 

 

Ročníky Datum IČ Předmět kontroly 

6. 13. – 15. 11. 2019 
testování matematické 

gramotnosti u žáků 6. ročníků 

 

 

Další kontroly ve školním roce 2019/2020: 

Provedené kontroly dalšími kontrolními orgány 

Kontrolní orgán Datum kontroly Předmět kontroly Zjištění ANO/NE 

Kontrola zřizovatele 3.-5. února 2020 Veřejnosprávní 

kontrola 

NE 

připomínky byly 

zpracovány 
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9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

9.1. Rozpočet školy a čerpání rozpočtu za rok 2019 

 

 
Schválený rozpočet Čerpání rozpočtu 

Státní rozpočet  

- prostředky na platy                         25 554 320,00 25 554 320,00 

- OON  12 445,00 12  445,00 

- zákonné odvody  8 692 168,00 8 664 140,00 

- FKSP 511 085,00 511 086,00 

- ONIV 708 610,00 736 637,00 

Celkem dotace na přímé výdaje 35 478 628,00 35 478 628,00 

   

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 781 240,00 3 781 240,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33070 51 800,00 16 800,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33076 326 344,00 326 093,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33077 371 280,00 309 400,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33065 2 400,00 2 400,00 

   

Neinvestiční dotace ÚZ 33063 2 338 096,00 979 951,00 

 

Komentář k čerpání státního rozpočtu : 

U poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání 

byly dodrženy všechny závazné ukazatele státního rozpočtu.  

 

Finanční prostředky ze zákonných odvodů byly použity na dokrytí ONIV a na dokrytí 

tvorby FKSP ve výši 28 027,00 Kč. 

 

Z ONIV byly finanční prostředky čerpány na: 

 nákup učebnic,  školních potřeb pro žáky 1. tříd a integrované žáky, odborných knih a 

časopisů, ochranných osobních pracovních prostředků a učebních pomůcek v celkové 

výši  387 985,00 Kč 

 úhradu cestovních náhrad ve výši 57 913,00 Kč 

 úhradu seminářů a DVPP ve výši 22 090,00 Kč 

 úhradu preventivních prohlídek zaměstnanců a zákonného pojištění zaměstnanců ve 

výši 118 921,00 Kč 

 úhradu náhrad mezd zaměstnanců při pracovní neschopnosti ve výši 104 728,00 Kč. 
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Poskytnuté neinvestiční dotace na rozvojový program nebyly vyčerpány a bylo zpět 

odvedeno do státního rozpočtu 81 909,00 Kč. 

  

Komentář k čerpání příspěvku na provoz: 

Organizace hospodařila s příspěvkem na provoz od zřizovatele, vlastními příjmy 

z pronájmu nebytových prostor (tělocvičny, odborné učebny) a z provozování doplňkové 

činnosti, kdy se jedná se o stravování cizích strávníků ve školní jídelně. 

Získané finanční prostředky z doplňkové činnosti byly použity na krytí nákladů hlavní 

činnosti. 

 

Celkové čerpání finančních prostředků na provoz z hlavní činnosti: 

Materiál: běžný materiál, materiál pro údržbu, čistící prostředky, 

kancelářské potřeby,  knihy a časopisy, učebnice, DI, POS, 

nákup cen na soutěže, učební pomůcky       688 603,02 Kč                             

Energie: elektrická energie, teplo, voda, plyn                                    1 584 825,49 Kč 

Opravy a údržba:           490 754,55 Kč 

Cestovné:                                                                                                           6 451,00 Kč 

Služby: poštovné, kabelovka, telefonní poplatky, zpracování mezd, 

odvoz odpadu, revize, internet, aktualizace programů, 

softwarové služby, semináře, plavání žáků, bankovní poplatky            

   983 550,70 Kč 

Mzdové prostředky – OON:            29 010,00 Kč 

Ostatní náklady:               1 492,00 Kč 

Náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku:         490 058,22 Kč 

 

Čerpání finančních prostředků na provoz:                                             4 274 744,98 Kč 

 

 

Ostatní náklady organizace (k 31. 12. 2019): 

  

Nákup potravin  /hrazeno strávníky/              2 020 276,12 Kč 

Školní akce žáků a nákup pracovních sešitů /uhrazeno rodiči/                       506 218,00 Kč 

Odpisy investičního majetku /finančně nekryto zřizovatelem/  1 729 229,50 Kč 

 

Celkové čerpání dle účetní závěrky (k 31. 12. 2019)    8 530 468,60 Kč 

 

Výsledek hospodaření : 

 

Organizace vykázala za rok 2019 kladný výsledek hospodaření ve výši 176 002,52 Kč, 

z toho:       z hlavní činnosti                 +        37 634,52 Kč 

                  z doplňkové činnosti          +      138 368,00 Kč 

 

 

Kladný výsledek hospodaření byl převeden do rezervního fondu. 
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9.2. Rozpočet školy na rok 2020 a čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2020 

 

 Schválený rozpočet 

 

Čerpání rozpočtu 

za 1.pol. 2020 

Státní rozpočet 

- prostředky na platy  29 137 155,00 12 721 162,00 

- OON  0,00 1 800,00 

- zákonné odvody 9 848 572,00 4 301 436,00 

- FKSP 582 743,00 245 275,00 

- ONIV  690 545,00 214 454,00 

Celkem dotace na přímé výdaje 40 259 015,00 17 484 127,00 

   

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 702 400,00 1 738 398,31 

   

Neinvestiční dotace ÚZ 33063 2 338 097,00 1 470 867,00 

 

 

U státního rozpočtu vykázala organizace k 30.6.2020 čerpání ve výši 17 484 127,00 Kč,  

což činí  43,434 % čerpání ke schválenému rozpočtu na rok 2020. 

 

 

U  příspěvku  na  provoz  od  zřizovatele  vykázala  organizace   k  30. 6. 2020 čerpání ve 

výši 1 738 398,31 Kč, což činí 46,95 % čerpání ke schválenému příspěvku na rok 2020. 

 

 

U neinvestiční účelové dotace ÚZ 33063 vykázala organizace k 30.6.2020 čerpání ve výši 

1 470 867,00 Kč, což činí 62,91 % čerpání ke schválené dotaci na rok 2019/2020. 

 



 

74 

 
DALŠÍ – SPOLUPRÁCE S ODBORY A ORGANIZACEMI 

10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Škola byla zapojena do následujících rozvojových programů financovaných z cizích 

zdrojů, přičemž všechny rozvojové programy byly čerpány v plné výši a škola s jejich 

čerpání počítá také v dalším období.  

 

Název rozvojového programu  Název mezinárodního programu 

Podpora výuky plavání v základních školách 

v roce 2019 (IV. etapa)  

(Rozvojový program ÚZ 33070) 

Mezinárodní programy nebyly 

realizovány 

Excelence základních škol  

(ÚZ 33065) 

Podpora financování základních a středních škol 

(Rozvojový program ÚZ 33077) 

Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, 

základních a středních škol, konzervatoří a 

školních družin v roce 2019 

(Rozvojový program ÚZ 33076) 

Tabulka zpracovaná dle pokynů zřizovatele. 

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro 

období od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019. 

 Č.j.: MSMT-27859/2018-1 

 Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. 

etapa) (ÚZ 33070) 

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro 

období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 Č.j.: MSMT-33424/2018-1 

 Rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, 

konzervatoří a školních družin v roce 2019 (ÚZ 33076) 

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 Č.j.: MSMT-19817/2019-1 

 Rozvojový program Podpora financování základních a středních škol při 

zavádění změny systému financování regionálního školství (ÚZ 33077) 

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 Rozvojový program Execlence základních škol – hodnocení žáků a škol podle 

výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 (ÚZ 33065) 
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

V této oblasti neměla škola žádné aktivity.  

Další vzdělávání v rámci celoživotního 

učení na škole  

neprobíhalo 

Tabulka zpracovaná dle pokynů zřizovatele. 

 

 

12.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Název projektů financovaných z cizích 

zdrojů předložené ke schválení zřizovateli 

Projekt realizován-nerealizován 

Personální podpora, profesní rozvoj 

pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Havířov-Město 1. máje 10a 

 

projekt realizován 

Tabulka zpracovaná dle pokynů zřizovatele. 

 

Název projektu:   Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové  

aktivity pro žáky v ZŠ Havířov-Město 1. máje 10a 

 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Operační program:   02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Název prioritní osy:  02.3 Rovná přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a  

        sekundárnímu vzdělávání 

02.3.68 Omezování a prevence 

Výzva:    Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –  

Šablony pro MŠ a ZŠ II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010325 

 

Období:    1.1.2019 – 31.12.2020 (24 měsíců) 

 

Schválená výše podpory:  2 338 096,- Kč 

Předpokládané celkové  

výdaje projektu:   2 338 096,- Kč (bez spoluúčasti) 

 

Výdaje/zdroje projektu Částka (v Kč) 
Podíl na celkovém rozpočtu 

(v %) 

Celkové způsobilé výdaje 

projektu 
2 338 096,00 - 

Dotace 2 338 096,00 100 

-z toho z Evropského 1 987 381,60   85 
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DALŠÍ – SPOLUPRÁCE S ODBORY A ORGANIZACEMI 

sociálního fondu 

- z toho ze státního rozpočtu, 

tj. prostředky ze státního 

rozpočtu na část národního 

spolufinancování 

   350 714,40   15 

 

 

Cíl projektu:  

Podpora základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného 

vykazování. Zvolené aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím DVPP, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při 

společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta ve 

školní družině a speciálního pedagoga v základní škole. Dále jsou podporovány 

extrakurikulární aktivity jako jsou kluby deskových her, realizace projektových dnů ve škole 

a mimo školu, doučování žáků, spolupráce s rodiči žáků. 

 

 

 

 

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Spolupráce s odborovou organizací: 

Na naší škole působí Základní organizace Českomoravského odborového svazu.  

Spolupráce mezi ZO ČMOS a školou je upravena Kolektivní smlouvou. Na pravidelných 

schůzích odborové organizace byly v tomto školním roce řešeny především způsoby čerpání 

fondu FKSP a bylo zvoleno nové vedení této organizace při ZŠ 1. máje Havířov. 

 

Působnost odborové organizace ANO/NE 

Tabulka zpracovaná dle pokynů zřizovatele. 

 

 

 

 

Spolupráce s dalšími partnery: 

Název organizace, se kterou PO spolupracuje  Druh spolupráce  

Ostravská univerzita praxe studentů, vedení závěrečných 

praxí, náslechová a poradenská činnost, 

spolupráce na projektech 

Tabulka zpracovaná dle pokynů zřizovatele. 
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 ZÁVĚR 

ZÁVĚR 

 

 Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 

poskytuje výchovu a vzdělávání pro žáky 1. – 9. tříd podle školního vzdělávacího programu 

Brána života. Ve školním roce 2019/2020 byl splněn plán práce, plán metodických sdružení i 

předmětových komisí. Na škole pracovalo školské poradenské pracoviště, které se zaměřuje 

na práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. Vysoký důraz byl 

kladen na spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků v rámci širokého spektra aktivit. 

 Obdobně jako v minulých letech žáci naší školy vykazovali vysokou úspěšnost 

v rámci soutěží a olympiád, čímž šířili dobré jméno školy a přispěli tak k upevnění pozice ZŠ 

1. máje jako kvalitní základní školy v Moravskoslezském kraji. Dílčí výsledky a úspěchy 

našich žáků byly prezentovány v tisku a na webových stránkách školy. Na podrobnou 

propagaci aktivit školy byla zaměřena jednotlivá čísla školního časopisu Maják. Kvalitu 

vzdělávání každoročně dokládají úspěchy našich žáků 9. ročníků při přijímacím řízení na 

střední školy. 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili řady školení v rámci Dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků dle plánu DVPP pro školní rok 2019/2020. Realizován byl projekt 

Šablony II.  

Škola správně hospodařila s poskytnutými dotacemi zřizovatele a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dosáhla kladného hospodářského 

výsledku. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Zpracoval(a): Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

 

Datum: 1. října 2020 


