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1) Úvod 

 
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.  

Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. Mezi žáky 2. stupně je nejoblíbenější 

Z.E.B.R.A., pětidenní mimoškolní program v přírodě, jehož čas je naplněn hrou, 

pohybem, tvořivými dílnami a soutěžemi.  

Také další projekty vedly ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Ve třídách byly 

instalovány interaktivní tabule a dataprojektory, vznikla učebna IVT, chemie a učebna pro 

skupinovou práci. Učitelé se pravidelně vzdělávají v moderních výukových metodách.  

Již řadu let po sobě vykazuje ZŠ 1. máje největší počet žáků ze všech základních škol 

na území města Havířova. Ve školním roce 2017/2018 se byl počet žáků školy 653 žáků (k 

30. září 2017) a 655 žáků (stav k 30. červnu 2018).  

Vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu Brána života. 

 

 

2) Základní údaje o škole 

 

Název školy dle ZL: 
Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy dle ZL: Havířov-Město, ul.1.máje 956/10a 

Zřizovatel: Magistrát města Havířova, Svornosti 2 

Ředitelka školy: Ing. Viera Horváthová 

Zástupkyně statutárního 

orgánu:  
Mgr. Kateřina Hujerová  

Zástupkyně pro I. stupeň: Mgr. Kateřina Hujerová 

Zástupce pro II. stupeň: Mgr. Marek Bulawa  

Školská rada: 

Mgr. Jolana Mütherová, Mgr. Yveta Guňková 

Pavlína Mattauschová, Kateřina Ďuriačová 

Miroslav Polak, Zbyněk Šenkýř 
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Zařazení do sítě škol: 24.1.1996 

IČ: 70958122 

IZO: 102156841 

Součásti školy: 
Školní družina – kapacita 180 dětí 

Školní jídelna a kuchyně 

Odloučená pracoviště: Školní jídelna, Havířov-Město, Majakovského 862 

Kapacita školy: 760 žáků 

Adresa www stránek: www.zs1maje.cz  

E-mailová adresa: zs1maje@gmail.com 

 

 

2.1. Charakteristika školy 
 

Dle zřizovací listiny je hlavní činností základní školy poskytovat výchovu a 

vzdělávání dětí od šesti do patnácti let. Škola je pavilónová a je tvořena dvěma stupni 

vzdělávání. V tomto školním roce bylo využíváno celkem 28 tříd (z toho 16 tříd na I. stupni 

ZŠ, 12 tříd na II. stupni). 

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

(výuka fyziky, chemie a přírodopisu, zeměpisu), 1 odborná počítačová učebna, čtyři učebny 

pro výuku cizích jazyků, jednu učebnu pro hudební výchovu, dílnu pro výuku praktických 

činností. 

Součástí školy je školní družina, která měla ve školním roce 2017/2018 šest oddělení 

se 175 dětmi. Zajišťuje péči o děti prvního až čtvrtého 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 512 strávníků. 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 2017/2018 pracovalo ve škole celkem 68 zaměstnanců, z toho 5 

mužů. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo 51 pedagogů (z toho 3 muži), z toho se 

integrovaným žákům věnovalo 6 asistentů pedagoga (z toho 1 muž) a ve školní družině 

pracovalo 5 vychovatelek a jeden vychovatel. 3 pracovníci (1 muž a dvě ženy) mají dvě 

pracovní pozice, a to vychovatelé a asistenti pedagoga. Ve školním poradenském pracovišti 

pracovaly 1 speciální pedagožka, 1 výchovná poradkyně a 1 metodička prevence rizikového 

chování.  

Kvalifikovanost pedagogického sboru byla stoprocentní. 

Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 17 správních zaměstnanců, 

z toho: 1 ekonomka, 1 samostatná referentka, 5 uklízeček, 2 údržbáři, 1 vrátná, 6 kuchařek a 

vedoucí školní jídelny.  

 

http://www.stránek/


Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka č. 105 

 

VÝR OČN Í ZPRÁ VA o  činnosti školy za školní rok  2017/2018 

 

 

 

- 5 - 

 

 

 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

Vedení školy: 

 

Statutární orgán – ředitelka školy 

Zástupkyně statutárního orgánu a současně 

zástupkyně ředitelky pro výchovu a 

vzdělávání na I. stupni  

Zástupe pro výchovu a vzdělávání na           

II. stupni 

 
Pedagogičtí zaměstnanci:    Školní funkce: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci školní jídelny:  Správní zaměstnanci: 

 

 

 

 

 

Výchovná poradkyně 

Preventistka rizikového chování   

Koordinace a následná tvorba ŠVP 

ICT manažerka a správce počítačové sítě 

Koordinátorka BOZP a PO 

Koordinátorka EVVO 

Zdravotník a zdravý životní styl 

Školní kronikářka 

Garanti multikulturní výchovy  

Garanti environmentální výchovy 

Garant dopravní výchovy 

Garanti tělovýchovných soutěží  

Organizátoři tradičních kulturních akcí 

Komise pro estetiku interiéru školy 

Vedení žákovské rady 

Vedení redakčního kroužku 

Vedení skladu učebnic a školních potřeb 

Pedagogové I. a II. stupně  

Školní speciální pedagožka 

Asistentky pedagoga 

Vedoucí školní družiny 

Vychovatelky 

Vedoucí školní jídelny 

Vedoucí kuchařka 

Kuchařky 

Ekonomka školy 

Samostatná referentka a personalistka 

Uklízečky 

Údržbáři 
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4) ÚDAJE O ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Ve dnech 9. – 10. dubna 2018 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 

2018/2019:  

 

 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 57 32 44 28 10 3 0 0 

Přicházejí po 

odkladu 
8 4 8 4 0 0 0 0 

Celkem 65 36 52 32 10 3 0 0 

 

 

5) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
5.1. Klasifikace chování 

 

Klasifikace chování žáků za školní rok 2017/18 

 
 1. pololetí 

ZŠ 
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1.stupeň 383 382 1 0 0 0 0 14 11 2 

2.stupeň 269 262 6 1 4 0 16 16 10 18 

ZŠ celkem 652 644 7 1 4 0 16 30 22 20 

 
 2. pololetí 
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1.stupeň 383 382 1 0 0 0 1 10 13 3 

2.stupeň 272 263 7 2 4 0 2 4 18 7 

ZŠ celkem 655 645 8 2 4 0 3 14 31 10 
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5.2. Docházka žáků  
 

Docházka žáků ve školním roce 2017/18 – omluvené hodiny 

 

ZŠ 

1. pololetí 2. pololetí Školní rok 

oml. hod. 
průměr na 

žáka 
oml. hod. 

průměr na 

žáka 
oml. hod. 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 12 841 33,527 16 618 43,389 29 459 38,458 

2. stupeň 12 260 45,576 14 306 52,596 26 566 49,105 

Celkem ZŠ 25 101 38,498 30 924 47,212 56 025 42,865 

 

Docházka žáků ve školním roce 2017/18 – neomluvené hodiny 

 

ZŠ 

1. pololetí 2. pololetí Školní rok  

neoml. hod. 
průměr na 

žáka 
neoml. hod. 

průměr na 

žáka 
neoml. hod. 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 10 0,026 0 0 10 0,026 

2. stupeň 108 0,401 198 0,728 306 0,566 

Celkem ZŠ 118 0,181 198 0,302 316 0,242 

 

 

5.3. Prospěch žáků 
 

Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2017/18 

ZŠ  

s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceno průměrný prospěch 

pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 

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

1.stupeň 299 279 81 101 3 3 0 0 1,19 1,381 
2.stupeň 85 86 168 168 16 18 0 0 1,887 1,945 
Celkem ZŠ 384 365 249 269 19 21 0 0 1,553 1,615 

 

Opravné zkoušky  

Počet žáků Ročník Předmět 

1 1. český jazyk 

2 5. anglický jazyk, matematika 

2 6. dějepis, fyzika 

4 7. matematika, fyzika 

2 8. anglický jazyk, matematika 

1 9. anglický jazyk 

 

Žáci opakující ročník ve školním roce 2017/2018 

Počet žáků Ročník Předmět 

1 1. český jazyk 

1 3. matematika, český jazyk  

2 5. český j., matematika, anglický j. 

2 6. anglický j., dějepis, přírodopis 

fyzika, matematika 

1 7. fyzika, český jazyk, dějepis 

1 8 ruský j., fyzika, chemie 
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5.4. Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 
 

Škola Počet žáků 

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 1 

Úplné střední všeobecné vzdělání 

(gymnázium), víceletá gymnázia 
17 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 26 

Úplné střední odborné vzdělání s výučním 

listem a maturitou 
7 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 19 

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem 1 

Celkem  71 

 

 

 

6) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 
6.1. Zpráva výchovné poradkyně  

 

Pracoviště výchovného poradenství poskytovalo konzultační hodiny žákům, rodičům i 

pedagogům každou středu od 8.00 – 8.45 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.  V průběhu tohoto 

školního roku proběhlo 22 výchovných komisí a 69 jednání s žáky nebo jejich rodiči. 

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. 

 Dalším důležitým úkolem výchovné poradkyně bylo zajištění kariérového poradenství 

pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce. 

 Počátkem listopadu jsme se s žáky závěrečného ročníku zúčastnili Burzy škol v 

prostorách společenského sálu Renety v Havířově. Od listopadu 2017 do února 2018 

probíhaly na naší škole prezentace místních středních škol. Mezi nimi například Střední škola 

elektrotechnická, Střední škola stavební, Střední školy technických oborů, Gymnázia.  
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V lednu se pravidelně účastníme soutěže Techniáda, kterou organizuje Střední škola 

elektrotechniky a strojírenství v Havířově.  Vše jsme zakončili burzou studijních oborů na 

půdě naší školy, kde byli pozváni rodiče žáků 8. a 9. ročníků. Zde měli jedinečnou možnost 

prodiskutovat nabídku studijních a učebních oborů se zástupci více jak 12 středních škol. 

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 Karviné.  

Rodiče vycházejících žáků byli včas informováni o způsobu vyplňování a 

odevzdávání přihlášek na střední školy, o dnech otevřených dveří na SŠ. V lednu žáci 

vyplnili formuláře k podávání přihlášek na střední školy. V únoru pak obdrželi zápisové 

lístky a byli poučeni o nakládání s nimi.  

 V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku celkem 71 žáků, z toho 

65 žáků 9. ročníku, 4 žáci 8. ročníku a 2 žáci 7. ročníku. Na víceletá gymnázia odešlo 6 žáků. 

 

   

6.2. 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. 

Byly poskytovány konzultační hodiny žákům, rodičům i kolegům a to jak v pevně 

stanovených časech, tak také na základě předchozí telefonické či osobní domluvy.  

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 2017/2018 bylo 60 integrovaných žáků, z toho 22 žáků bylo 

vedeno ve speciálních pedagogických centrech a 38 žáků bylo vedeno v pedagogicko-

psychologických poradnách. Na škole pracovalo 7 asistentů pedagoga. 

Od 1. září 2017 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 



Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka č. 105 

 

VÝR OČN Í ZPRÁ VA o  činnosti školy za školní rok  2017/2018 

 

 

 

- 10 - 

 

 

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), 

přičemž celkový počet všech vhozených záznamů byl v letošním školním roce 3 záznamy, 

z čehož se jeden podnět týkal šikany.  

Mimo jiné se také řešila se 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.  

Na podzim se uskutečnilo odpoledne pro rodiče zaměřené na ukázku základů 

relaxace, která může pomoci zmírnit dopady stresu a uvolnit tělesné napětí, Zaměřili jsme se 

na společné tvoření, vyzkoušení, jak působí kruhové obrazce, proběhlo předání informací, jak 

relaxovat s pastelkou a proč fungují antistresové omalovánky. Proběhla přednáška teorie, 

odpovědi na dotazy jak na: ztišení mysli, zklidnění emocí, úbytek stresu a úzkosti, pocit klidu 

a spokojenosti, nabytí většího sebevědomí, snížení krevního tlaku, uspokojení a potěšení, 

osvobození od závislostí, zvýšenou schopnost koncentrace, povzbuzení tvořivosti, 

porozumění barev, řešení svých problémů, řešení problémů u dětí apod.  

Při příležitosti Světového dne porozumění autismu proběhlo setkání s rodiči s názvem 

Odpoledne v modrém. Rodiče měli možnost seznámit se s metodami práce s osobami/dětmi 

s autismem, hledat společnou cestu a vzájemnou důvěru. Náplní odpoledne byla přednáška co 

od nás děti s autismem potřebují, videoukázka, dále jak postupovat při nácviku sebeobsluhy a 

jak docílit samostatnosti u těchto dětí. V závěru odpoledne proběhlo předávání vzájemných 

zkušeností mezi rodiči. 

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. 

 

 

6.3. 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 2017 do června 2018, se díky tomuto projektu uskutečnilo 

celkem 27 besed ve všech 6. – 9. třídách. Ve dvouhodinových blocích se žáci 

seznámili s tématy: Vztahy ve třídě a šikana, Zdravé sebevědomí, Alkohol a 
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kouření, Partnerské vztahy, Drogy, Sex, city a vztahy, Světová náboženství a 

sekty, Antisemitismus a holokaust, Bezpečné prázdniny.  

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 je zaměřený na tyto oblasti prevence: 

nebezpečí od cizích lidí, alkohol, kouření, léky, drogy a nácvik odmítání, vztahy, 

komunikace, rasismus, šikana, žijeme ve společnosti, kam pro pomoc. 

  

 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 2. stupně 6 x ročně ve čtyřhodinových cyklech. 

 

 Den bez aut – organizovaná akce městem Havířov, kdy se do akce zapojili žáci 1. 

stupně naší školy. 

 

 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 – 1. stupeň a 6. třídy. 

 

 Revolution Train – protidrogová prevence (žáci 6. tříd) 

 

 Čas proměn – vzdělávací program – dívky 7. tříd (MP Edukation) 

 

 

Další školní aktivity podporující zdravé klima školy a vztahy mezi žáky a pedagogy:  

 

 Adaptační dny pro 6. třídy  

 

 Exkurze do Vídně, Prahy pro žáky 9. tříd 

 

 Den Země - sportovně-vědomostní závod pro žáky 2. stupně, soutěžní dopoledne pro 

žáky 1. stupně 

 

 Evropský den jazyků - projektový den 
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 Z.E.B.R.A -  pětidenní program pro žáky 2. stupně, jehož čas je naplněn hrou, 

pohybem, tvořivými dílnami, prezentacemi, terénním pozorováním a soutěžemi. 

Činnosti propojují a doplňují znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů, 

například: přírodopisu, chemie, zeměpisu, fyziky, dějepisu, estetické výchovy, tělesné 

a rodinné výchovy. Prostřednictvím prezentací, pomocí pracovních listů a 

kooperativních aktivit žáci získají hlubší znalosti o přírodě, ekologických 

souvislostech a životním prostředí našeho kraje. Pobyt žáků je zaměřen také na 

upevnění tělesného a duševního zdraví, relaxaci.  

 

 Třídnické hodiny - 1x za 14 dní  

 

 Školní kroužky – šachový, fotbalový, florbalový, redakční, sborový zpěv, německý 

jazyk 

 

 Žákovská rada – zapojeni do programu „Hrdá škola“ (Proč chodím na tuto školu; 

Halloween; Čtení žákům; Mikuláš; Sbírka pro útulek; Barevný týden; Den učitelů – 

učí žáci; Čištění řeky Lučiny; Tančí celá škola; Májovka v květech) 

 

 Školní karneval a diskotéky 

 

 

 

7) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH   

        PRACOVNÍKŮ 
 

  

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci školy zúčastňovali 

vzdělávacích akcí pořádaných mnoha různými vzdělávacími institucemi jako např. ABC 

Music, Oxford University Přess, vzdělávací institut Hello Ostrav, Moudrý osel - vzdělávací 

agentura a další. 

Celkem se akcí dalšího vzdělávání akreditovaných ministerstvem školství nebo jiných 

vzdělávacích aktivit zúčastnilo na 40 pedagogických pracovníků školy.  

 

  

Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili ped. pracovníci ve školním roce 

2017/2018: 

 

název akce (akreditace MŠMT)            počet úč. 
 

Oxford Professional Development for primary teachers     2 

Asistent pedagoga u integrovaného žáka s PAS      1 

Inspirace do hodin VV         2 

Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení     1 

Konference pro učitele cizích jazyků        1 

Sfumato (splývavé čtení)         2 

Repetitorium terénní přírodovědy        1 
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ostatní semináře 

 

Krajská konference k prevnci rizikového chování      2 

POKOS (příprava občanů k obraně státu)       2 

Recyklohraní           1 

Ochrana biodiverzity          1 

Zdravotník zotavovacích akcí        1 

Joint the Journey          1 

Konference jazyka anglického        2 

Klett konference ruštiny         1 

GDPR v praxi           40 

 

 

 

8) ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI  ŠKOLY  NA    

VEŘEJNOSTI 

 

 
8.1. Přehled kroužků na škole  

 

Počet sport. 

kroužků 

Počty žáků ve 

sport. kroužcích 

Počet 

mimosport

kroužků 

Počty žáků 

v mimosport. 

kroužcích 

Počet 

kroužků 

celkem 

Počty 

žáků 

celkem 

4 81 12 158 16 239 

 

 

Pro žáky základní školy byly ve školním roce 2017/2018 pořádány kroužky: 

 

sportovní 

 

název kroužku  počet zapojených žáků  

Šachy 10 

Fotbal  48 

Florbal 7 

Sportovní ŠD 16 

 

 

umělecky zaměřené  

 

název kroužku  počet zapojených žáků  

Sborový zpěv 18 

Keramika I 11 

Keramika II 11 

 

ostatní  
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název kroužku  počet zapojených žáků  

Německý jazyk 17 

Redakční  15 

Deskové hry 18 

Ferda Mravenec 9 

Človíček 14 

Vaření  20 

Počítače I 12 

Počítače II 13 
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8.2. Významné úspěchy žáků školy a prezentace na veřejnosti – vědomostní akce 

 

 

č. Název akce Počet žáků Třída  

Úroveň a umístění žáků 

Školní 

kolo 

Městské 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

Jméno, příjmení 

1. EUROREBUS 3 8.A  
 

 41. místo 

Antošová Eliška, 

Onderka Adam, Prus 

Tomáš 

2. Zeměpisná olympiáda  3 6. - 9.  
 

17. - 

18.  

místo 

 

8. místo  

 

14. 

místo 

 

Vašová Leona, kat. A 

 

 

Halama Norbert, kat. B 

 

Chrobok Petr, kat. C 

3. Pevnost Moravská 10 7.A  
9. místo 

  

Dražný Matěj, 

Syrovátková Zuzana 

Tichý Jan, Horváth 

Daniel, Kačmaříková 

Anna, Mrázková 

Tereza, Foldynová 

Kateřina, Halama 

Norbert, Frenštátský 

Filip, Dzúrik Pavel 

4. Matematická olympiáda 30 6. - 9.   
 12. 

místo 
 Vendula Navrátilová 
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8.3. Významné úspěchy žáků školy a prezentace na veřejnosti – sportovní soutěže 
 

č. Název akce Počet žáků Třída  
Úroveň a umístění žáků 

Šk.kolo Mě.kolo Okr. kolo Kraj. kolo Jméno - umístění 

1. Přespolní běh družstev 20 6. – 9.  1. Místo H4 1. Místo H4 5. místo 

H4: Byčkov, Durčák, 

Pribela, Ciasnocha, 

Mikula, Plinta 

2. Minivolejbal 3 8.   4. místo   
Dudek, Křižák, 

Provazník 

3. Šplh 3 7.  2. místo   
Jurenková, Foldynová, 

Kulhánková 

4. Šachy – ml. žáci 6 
3. - 5. 

 1. místo 1. místo 9. místo 

Graf, Porubčan, 

Křibský, Baier, Polák, 

Harník 

č. Název akce Počet žáků Třída  

Úroveň a umístění žáků 

Školní 

kolo 

Městské 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

Jméno, příjmení 

5. Fyzikální olympiáda 3 9.A  
 6. místo 

11. místo 

13. místo 

 

Petr Chrobok 

Sára Tabarová 

6. Wolfram 4 8.     
Plinta, Mikula, 

Jurenková 
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5. Šachy – st. žáci 5 6. - 9.  3. místo 5. místo  
Kysučan, Wala, Pospíšil 

T., Černý, Chrobok 

6. Minikopaná mladší žáci 7   6. a 7.  5. místo   

Zielinský, Kotala, 

Krosčen, Hampl, Jícha, 

Tichý, Horváth  

7. Minikopaná starší žáci 9 8. a 9.  3. místo   

Byčkov, Pribela, 

Ciasnocha, Gabzdyl, 

Mikula, Plinta, Durčák, 

Kysučan, Horos 

8. Orientační běh 35  6. – 9.  

4.- 5. 

místo 

(škola) 

  
Mrázková, Pezdová, 

Mikula, Skalík… 

9. Laťka mládeže 8 6. – 9.  

1. místo 

Ciasnocha 

2. místo 

Klimecká 

3. místo 

Jurenková 

1. místo 

Klimecká  

Klimecká, Ciasnoha 

Kadlečík, Jurenková, 

Jícha, Lang, Mrázková, 

Křižák  

10. Rugby 12 7. – 9.   2. místo    

Plinta, Kusý, Malík, 

Hackerová, Mrázková, 

Adamec 

11. Pohár rozhlasu – st. žáci 8 8. a 9.  5. místo   

Byčkov, Durčák, 

Valečko, Plinta, Mikula, 

Ciasnocha, Kadlečík…. 

12. Pohár rozhlasu – ml. žáci 8 6. a 7.  4. místo   

Jícha, Pawlas, Skalík, 

Horvát, Tichý, 

Drevenák, Lang…. 

13. Pohár rozhlasu – st. dívky 8 8. a 9.  3. místo   

Klimecká, Macuráková, 

Pezdová Řeháková, 

Dembiňáková .. 
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14. Pohár rozhlasu – ml. dívky 8 6. a 7.  4. místo   

Hadašová, Vodáková, 

Baldrmanová, 

Viochnová …. 

15.  Střelecká soutěž 2 8. a 9.  2. místo   Klega, Proboszová 

16.  Stolní tenis 1 2.  
1. místo 

  Kapolka Lukáš 
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8.4. Přehled akcí I. stupně ZŠ 
 

1. ročník 

 
září 2017 seznámení se se základní školou, adaptační aktivity 

říjen 2017 dopravní výchova (MŠ Místní), seznámení s prostředím knihovny, čtení 

pohádek prvňáčkům 

program prevence – téma Nebezpečí cizích lidí 

prosinec 2017 ukázková hodina 1.B metoda čtení Sfumato, matematika 

vánoční besídka 

ekologický program Tonda obal 

program prevence – téma Alkohol 

leden 2018 focení žáků 1. tříd do Havířovského deníku 

divadelní představení Divadlo loutek (Moodroočko, Ostrava) 

školní a městské kolo šplh 

únor 2018 preventivní program – beseda na téma kouření 

karneval pro žáky 1. a 2. tříd (společná akce se Školní družinou) 

březen 2018 Den otevřených dveří – 1.B ukázková hodina čtení 

aktivity pro děti z MŠ (Čapkova, Lipová, Puškinová) 

knihovna - pasování prvňáčků na čtenáře  

duben 2018 preventivní program – téma rasismus 

Den Země 

květen 2018 Svátek matek – besídka 1.B 

školní výlet (Hradec nad Moravicí, 1.A, 1.C) 

Vitamínový den 

Jarní koncert 

červen 2018 Den dětí (Lučina) 

školní výlet (Teplice nad Bečvou, 1.B) 

požární cvičení 

návštěva kina 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

 

2. ročník 

 

září 2017 Evropský týden mobility (Náměstí Republiky) 

knihovnické lekce (Městská knihovna Havířov, téma Astrid Lindgrenová a 

její tvorba pro děti) 

říjen 2017 program prevence – téma Nebezpečí cizích lidí 

prosinec 2017 vánoční řemeslné dílny (Muzeum ul. Pavlovova) – ruční zdobení baněk 

voskovou technikou, zdobení vánočních perníčků, korálkové ozdoby 

výstava betlémů (KD Radost)  

ekologický program Tonda obal  

vánoční besídka (MŠ Puškinova) 

program prevence – téma Alkohol 

leden 2018 návštěva loutkového divadla (Ostrava, divadelní představení Broučci) 

návštěva knihovny 

dopravní výchova 

školní a městské kolo šplh 

únor 2018 zahájení plaveckého výcviku (20 lekcí, Havířov – Šumbark) 

exkurze planetárium Ostrava (2.B) 
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výtvarná výchova s malířem 

lekce dopravní výchovy 

preventivní program - téma Kouření 

březen 2018 protipožární výchova ve 2. třídách 

Matematický klokan 

duben 2018 Den Země 

2. lekce požární prevence s hasiči 

květen 2018 Jarní koncert 

výlet Štramberk (2.D)  

Jarní koncert 

Vitamínový den 

Havířovská liga stolního tenisu 

červen 2018 školní výlet (Kopřivnice, Štramberk, 2.A, 2.C, 2.D) 

školní výlet (Václavov u Bruntálu, 2.B) 

Havířovská liga stolního tenisu 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Plavání 

     

     3. ročník 

 

září 2017 zahájení plaveckého výcviku (Havířov – Šumbark) 

představení Divadlo loutek Ostrava (Čtyřlístek zasahuje) 

říjen 2017 program prevence – téma Vztahy  

listopad 2017 pečení perníčků (Asterix) 

městské kolo v šachu družstev 

prosinec 2017 návštěva knihovny  

vánoční dílny (Musaion Havířov) 

ekologický program Tonda obal 

program prevence – téma Komunikace 

okresní kolo v šachu družstev 

leden 2018 dopravní výchova 

školní a městské kolo šplh 

krajské kolo v šachu družstev 

únor 2018 exkurze planetárium Ostrava (3.ABC) 

program prevence – téma Kouření 

program prevence – téma Alkohol 

březen 2018 Matematický klokan 

duben 2018 škola v přírodě (Stará Ves u Rýmařova, 3.A) 

návštěva knihovny 

preventivní program – téma Drogy 

květen 2018 výlet Štramberk (3.B) 

dopravní hřiště (H – Šumbark) 

Vitamínový den 

Jarní koncert 

červen 2018 škola v přírrodě (Václavov, 3.C) 

návštěva kina 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Plavání 
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4. ročník 

 

září 2017 dopravní výchova 

říjen 2017 návštěva Divadla loutek (Ostrava, Čtyřlístek zasahuje, 4.ABC) 

program prevence – téma Vztahy 

listopad 2017 městské kolo v šachu družstev 

prosinec 2017 vánoční dílničky (4.BC) 

vánoční cukrování (4.A)  

ekologický program Tonda obal 

program prevence – téma Kouření 

okresní kolo v šachu družstev 

leden 2018 návštěva knihovny (4.ABC) 

zimní halový xboj (4.-5. třídy) 

školní a městské kolo ve šplhu 

krajské kolo v šachu družstev 

únor 2018 program prevence – téma Kouření  

program prevence – téma Alkohol 

březen 2018 městské kolo ve vybíjené 

návštěva divadelního představení A Silly Bear (KDPB) 

dopravní výchova (Městská policie) 

Matematický klokan 

duben 2018 dopravní výchova, požární prevence 

program prevence – téma Drogy 

Den Země 

květen 2018 návštěva Divadla loutek (Ostrava, Dlouhý, Široký a Bystrozraký) 

Talent 2018 (Galakoncert, KDPB, 4.B) 

Vitamínový den 

Jarní koncert 

červen 2018 školní výlet Sovinec (4.AB) 

školní výlet Lipník nad Bečvou a Zbrašovské jeskyně (4.C) 

filmové představení 

návštěva knihovny 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

 

     

5. ročník 

 

říjen 2017 návštěva knihovny 

program prevence – téma Žijeme ve společnosti (5.ABC) 

návštěva Divadla loutek (Ostrava, Láska s červeným nosem) 

listopad 2017 městské kolo v šachu družstev 

prosinec 2017 návštěva horolezecké stěny 

ekologický program Tonda obal 

program prevence – téma Komunikace 

návštěva planetárium Ostrava 

okresní kolo v šachu družstev 

leden 2018 dopravní výchova 

horolezecká stěna 

školní a městské kolo ve šplhu 

zimní halový xboj 

krajské kolo v šachu družstev 
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únor 2018 návštěva knihovny 

program prevence – téma Šikana 

(Ne)bezpečný internet (program Městská policie) 

březen 2018 městské kolo ve vybíjené 

Matematický klokan 

duben 2018 program prevence – téma Drogy 

květen 2018 program prevence – téma Nebezpečný internet 

Vitamínový den (program ŠJ) 

Jarní koncert 

den otevřených dveří u Městské policie 

červen 2018 Den dětí – sportovní dopoledne 

školní výlet (Olomouc, 5.ABC) 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

 

6. ročník 

 
září 2017 adaptační programy pro žáky 6. tříd 

štafetový běh o pohár ředitelky školy 

program prevence – téma Vztahy ve třídě 

Evropský den jazyků 

městské kolo v přespolním běhu družstev 

listopad 2017 městské kolo v šachu družstev 

prosinec 2017 horolezecká stěna 

okresní kolo v šachu družstev 

leden 2018 horolezecká stěna 

program prevence – téma Zdravé sebevědomí 

Valentýnská diskotéka 

únor 2018 městské kolo v sálové kopané 

březen 2018 protipožární výchova v 6. třídách 

městské kolo Laťka mládeže 

Matematický klokan 

duben 2018 požární prevence 

Matematická olympiáda – okresní kolo (kategorie Z6) 

Přírodovědný den 

Den Země 

květen 2018 městské kolo Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Jarní koncert  

Z.E.B.R.A. (I. turnus) 

červen 2018 Z.E.B.R.A. (II. turnus) 

školní liga v bezkontaktním rugby 

horolezecká stěna 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Dramacentrum 

 

7. ročník 

 
září 2017 štafetový běh o pohár ředitelky školy 

Evropský den jazyků 

listopad 2017 program prevence – téma Alkohol, kouření 

prosinec 2017 výtvarná dílna (Musaion Havířov) 

horolezecká stěna 
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leden 2018 Valentýnská diskotéka 

únor 2018 program prevence – téma Partnerské vztahy 

školní a okresní kolo v konverzační soutěži v AJ 

městské kolo v sálové kopané 

březen 2018 Čas proměn – přednáška pro dívky 7. ročníků 

městské kolo Laťka mládeže 

Matematický klokan 

duben 2018 Pevnost moravská – soutěž  

Matematická olympiáda 

Den Země 

Talent 2018 – KDPB Galakoncert 

květen 2018 městské kolo Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Z.E.B.R.A. (I. turnus) 

Jarní koncert 

Prevence proti kriminalitě 

přírodovědný program Planeta Země 

červen 2018 Z.E.B.R.A. (II. turnus) 

školní liga v bezkontaktním rugby 

program prevence – Bezpečné prázdniny 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Dramacentrum 

 

8. ročník 

 
září 2017 štafetový běh o pohár ředitelky školy 

Evropský den jazyků 

městské a okresní kolo v přespolním běhu družstev 

turnaj škol minivolejbal 

říjen 2017 Přírodovědný klokan (8.A) 

listopad 2017 program prevence – téma Drogy a život v závislosti 

prosinec 2017 sbírka pro psy z útulku  

leden 2018 Valentýnská diskotéka 

únor 2018 Chemická olympiáda – okresní kolo 

školní kolo v konverzační soutěži v AJ 

městské kolo v sálové kopané 

březen 2018 městské kolo Laťka mládeže 

Matematický klokan 

duben 2018 Matematická olympiáda 

Zeměpisná exkurze 

Den Země 

květen 2018 Z.E.B.R.A. (I. turnus) 

Jarní koncert 

program prevence – téma Sex, city a vztahy 

přírodovědný program Planeta Země 

červen 2018 Z.E.B.R.A. (II. turnus) 

školní liga v bezkontaktním rugby 

Dějepisná exkurze (Šenov) 

horolezecká stěna 

Wolfran – branná soutěž 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Dramacentrum 
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Eurorebus 

 

9. ročník 

 
září 2017 štafetový běh o pohár ředitelky školy 

Evropský den jazyků 

městské a okresní kolo v přespolním běhu družstev 

říjen 2017 Přírodovědný klokan (9.A) 

Burza škol (9.ABC) 

listopad 2017 městské kolo v šachu družstev 

prosinec 2017 exkurze Vídeň 

sbírka pro psy z útulku 

Techniáda 

Komety – vzdělávací program v 9. třídách 

okresní kolo v šachu družstev 

leden 2018 program prevence – Světová náboženství a sekty 

Matematická olympiáda 

Valentýnská diskotéka 

únor 2018 Právo jako pravidlo chování  

Chemická olympiáda – okresní kolo 

městské kolo v sálové kopané  

školní a okresní kolo v konverzační soutěži v AJ 

březen 2018 program prevence – téma Holocaust 

deváťáci učí na I. stupni 

městské kolo Laťka mládeže 

Matematický klokan 

duben 2018 Fyzikální olympiáda – okresní a krajské kolo (kategorie E) 

Den Země 

Talent 2018 – KDPB Galakoncert 

květen 2018 Ekolympiáda Jarní koncert 

Z.E.B.R.A. (I. turnus) 

červen 2018 Z.E.B.R.A. (II. turnus) 

školní liga v bezkontaktním rugby 

horolezecká stěna 

celoroční aktivity Projekt Hrdá škola 

Akce Žákovské rady 

Dramacentrum 

 

 

8.5. Uskutečněné akce ve školním roce 2017/2018 v rámci EVVO 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z obecných cílů a klíčových 

kompetencí RVP ZV, ze školního vzdělávacího programu i z Metodického pokynu MŠMT. 

Školní akce s ekologickou tématikou byly zaměřeny nejen na výchovně – vzdělávací proces, 

ale i na estetické i ekologické vnímání a péči interiéru 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, školního projektu Z.E.B.R.A. včetně přírodovědných vycházek do okolí 

školy, viz. tabulka. 
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Ve školním roce 2017/2018 byly do vyučování zahrnuty tyto povinně volitelné 

předměty se zaměřením na EVVO: 

 Chemická praktika – 9. ročník, 

 Sportovní hry hoši – 9. ročník. 

 

V rámci výuky a různých akcí byly připomínány významné dny pro životní prostředí. 

Dne 20. října se na druhém stupni konal DEN STROMŮ. V jednotlivých předmětech žáci 

zpracovávali zadané téma různými metodami výuky a tím si obohatili své znalosti o 

významech stromů a důvodech jejich ochrany. 

V měsíci říjnu proběhl již druhý ročník ENVOFILMU na Albrechtově střední škole 

v Českém Těšíně. Jedná se o promítání snímků s ekologickou tématikou žáků i studentů škol 

Moravskoslezského kraje, školu reprezentoval žák 9. B třídy, Jindřich Fišer – nominován na 

zvláštní cenu poroty. 

Škola se také zapojila do projektu „Hrdá škola“. Pod záštitou žákovské rady se během 

školního roku konaly jednotlivé akce s různou tématikou. V rámci EVVO proběhla v měsíci 

prosinci sbírka (pelíšky, hračky, jídlo, pamlsky, …) pro nedaleký útulek v Havířově – 

Prostřední Suché. Plán práce EVVO vycházel z hlavního plánu práce školy na rok 2017/2018 

a byl v souladu se ŠVP.  

Environmentální výchova prolíná na I. stupni především učivem prvouky a 

přírodovědy. Podle možností ji zařazují učitelé i do výuky ostatních předmětů.  

 

 

Akce Oblast Termín 

 

Zdravá škola 

 

Dodržování pitného režimu 

(automat na mléčné výrobky) 

 

Ovoce do škol (1. stupeň) 

Celoročně 

 

 

               Celoročně 

 

Recyklace 

 

Sbírání víček z PET lahví 

Žáci třídí odpad už ve třídě - 

každá třída má své krabice na 

třídění papíru a plastu 

Celoročně 

Celoročně 

 

 

Používání recyklovatelných 

materiálů 

Žáci v pracovních činnostech 

používají recyklovatelné 

materiály  – PET lahve, 

víčka, kartony, noviny apod. 

Celoročně 

 

Planetárium 

 

Program zaměřený na učivo 

přírodovědy a prvouky 

prosinec – 5. A,B,C 

       únor - 3. A,B,C, 2. B 

 

Den Země 

 

Projekt zaměřený na 

ekologické a sportovní 

aktivity – akce města 

Vyrábění z recyklovatelných 

materiálů 

Plnění úkolů zaměřených na 

ekologii na stanovištích 

kolem školy 

 

 

27. dubna – 2. B, 3. C 

 

 

30. dubna 2018 
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Vitaminový den 

 

 

 

Zdravá strava 

 

květen 2018 

 

Přírodovědné vycházky 

 

Poznávání rostlin a živočichů 

v okolí školy 

 

celoročně 

 

Den dětí 

Sportovně-vzdělávací akce 

pro žáky 1. stupně ke Dni 

dětí. Akce probíhala v centru 

města a u Lučiny, kde žáci 

plnili úkoly zaměřené také na 

environmentální výchovu. 

 

1. 6. 2018 

 

Prostředí školy 

 

 

Estetizace tříd 

 

celoročně 

 

Školní výlety 

 

Seznámení žáků s přírodou a 

krásami našeho regionu 

 

květen – červen 2018 

 

Škola v přírodě 

Pětidenní výchovně 

vzdělávací akce v přírodě, 

která je zaměřená na rozvoj 

komunikativních dovedností 

při práci v kolektivu, 

ekologické a sportovní 

aktivity a poznávání přírody 

 

 

    duben 2018 – 3. A 

červen 2018 – 2. B, 3.C 
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8.6. Dopravní výchova 
 

Plán práce v oblasti dopravní výchovy a BESIPU, který byl pro školní rok 2017/2018 

vypracován, byl v souladu s plněním ŠVP naší školy. 

V průběhu celého školního roku 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, 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, školních výletů a škol v přírodě. 

Také jednotlivá oddělení školní družiny uplatňovala pravidla silničního provozu 

v rámci přemísťování dětí na organizované akce. 

Po celý školní rok byly prvky dopravní výchovy zařazovány rovněž na stanoviště 

školního Dne Země a Dne dětí. 

Během tohoto školního roku se dvě učitelky I. stupně naší školy aktivně podílely na 

podzimním a jarním Dni BESIPU pro děti na dopravním hřišti v Havířově Šumbarku 

v odpoledních hodinách. 

V dubnu se družstvo starších žáků školy zúčastnilo celoměstské soutěže O pohár 

skřítka Dopraváka, kde se řešily dopravní značky, křižovatky, základní praktické dovednosti 

první pomoci a jízda na kole v terénu. 

V květnu se totéž družstvo účastnilo celoměstské Dopravní soutěže mladých cyklistů 

na dopravním hřišti v Havířově Šumbarku, kde získalo ve své kategorii 3. místo. 

V rámci celoroční spolupráce třídy II. B a III. C s MŠ Puškinova připravily třídní 

učitelky společně s dětmi Dopravní dopoledne pro třídy MŠ Puškinova. 
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8.7. Multikulturní výchova ve školním roce 2017/2018  
 

Plán práce MKV vycházel z Celoročního plánu práce školy na rok 2017/18 v souladu 

se ŠVP. 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 RVP prolíná všemi předměty navzájem jako jedno 

z průřezových témat. V jednotlivých výukách a projektech probíhala MKV formou besed, 

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

informací na internetu,  školního projektu Z.E.B.R.A. 

Podstatou projektu Z.E.B.R.A je týmová spolupráce žáků druhého stupně.  Pětidenní 

pobyt v přírodě je zaměřen především na přírodovědu, a aktivity v přírodě. Žáci zde pracují 

ve smíšených skupinách, kde plní zadané úkoly formou hry, soutěží a prezentací. 

Nutnost spolupráce, ohleduplnost, vzájemná komunikace a důvěra se projevují 

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

dalších úkolech zadaných dětem formou skupinové práce. 

V rámci začleňování dětí různých národností do nového kolektivu proběhla ve třídách 

vzájemná seznamování s obyčeji a tradicemi obou národů, čtení pohádek různých národností, 

písně v cizích jazycích. Jedná se o děti romské, vietnamské a irácké národnosti. 

Umění naslouchat, spolupráci a komunikaci napomáhají také kurzy dramatické 

výchovy, které každoročně absolvují jednotlivé třídy 2. stupně ve spolupráci s Drama 

centrem a panem Rychetským.  

Škola rovněž zorganizovala sbírku na podporu prevence a výzkumu a zlepšení kvality 

života onkologických pacientů.   Na naší škole se prodalo 150 kytiček za 3100,- Kč.  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 i pedagogických i nepedagogických 

zaměstnanců školy. 
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Uskutečněné akce ve školním roce 2017/2018 v rámci MKV 

 

Akce Oblast Termín 

Adaptační týden Vzájemné poznávání nových spolužáků 

6. B,C 

září 2017 

Evropský den jazyků Projektový den se zaměřením na 

poznávání kultur různých států světa 

září 2017 

Program prevence Vztahy září 2017 

Program prevence Žijeme ve společnosti – 1. stupeň říjen 2017 

Halloween Soutěž tříd ve výzdobě a atmosféře říjen 2017 

Anglické divadlo 

 

Silly Bear – 1. st. listopad 2017 

Mikuláš Akce 9. tříd pro 1. stupeň ZŠ prosinec 2017 

Vídeň Poznávací zájezd prosinec 2017 

Vánoce Nejkrásnější výzdoba-soutěž tříd prosinec 2017 

Vánoce Čarovné divadlo -  ŠD prosinec 2017 

Program prevence Světová náboženství a sekty 9.tř leden 2018 

Projekt Zdravá mládež Beseda na téma Zdravé sebevědomí – 

6. třídy 

leden 2018 

Projekt Zdravá mládež Beseda na téma Holokaust – 9. tř. březen 2018 

Exkurze do Prahy Poznávací výlet pro žáky 8. tříd duben 2018 

 

Projekt Zdravá mládež 

Beseda na téma „Rasismus a tolerance“ 

pro 9. tř. 

květen – červen 2018 

Český den proti 

rakovině 

 

Sbírka na zakoupení žlutých kvítků pro 

boj proti rakovině a na pomoc 

nemocným 

květen 2018 

Jedeme na výlet 

 

Projektové vyučování 8. B – co 

můžeme v různých částech světa 

poznat 

květen 2018 

Pomáháme a chráníme Přednáška a beseda o práci policie a 

hasičského záchranného sboru člověku 

v nouzi 

květen 2018 

Den dětí 

 

V rámci světového svátku oslavili žáci 

tento den pohybovými aktivitami-1.st. 

červen 2018 

Projekt Z.E.B.R.A 

 

Pětidenní pobyt v přírodě, kde se mj. 

děti učí vzájemné komunikaci, pomoci, 

toleranci, spolupráci a řešení situací.  

květen –červen 2018 

Dramatická výchova Sociální hry zaměřené na komunikaci, 

spolupráci, poznávání sebe sama i 

druhého, vzájemné naslouchání si a 

řešení situací. 6. – 9. třídy 

celoročně 

Pomozte pro Stelinku Sběr víček pro postižené děti celoročně 

Andělé bez křídel Projekt družinky - sběr víček pro 

postižené děti 

celoročně 
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8.8. Výuka cizích jazyků 

 

Cizí jazyky se učily v jednotlivých třídách děleně, nebo v celých skupinách, podle 

počtu žáků. Dané jazyky - angličtina, jako hlavní jazyk, a ruština a němčina jako druhé 

jazyky. V učebnicích anglický jazyk se postupně přechází na Projekty 4. vydání. Podle 

nových Projektů se již učily 6. třídy, v příštím školním roce to budou 6. a 7. třídy.  

       Kabinet jazyků připravil na Evropský den jazyků celoškolní akci, v rámci které přišel do 

školy pro 8. a 9. třídy rodilý mluvčí. Ostatní třídy vypracovávaly školní časopis v cizím 

jazyce (anglicky, rusky, německy).  

        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. 

První stupeň se rovněž zúčastnil anglického divadelního představení. 

 

 

 

8.9. Činnost Žákovské rady ve školním roce 2017/2018 
 

V letošním školním roce pracovala ŽR pod vedením Mgr. Vašutové a Mgr. 

Gocmanové na druhém stupni a Mgr. Janíčkové na stupni prvním. 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 první středu v měsíci. 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 samozřejmě 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. 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. 

Jsme rádi, že se žáci tímto způsobem aktivně zapojili i do těch činností, které jsou 

nadstavbou vzdělávacího procesu a které mohou dětem přinést pocit uspokojení z práce pro 

celou školní komunitu. 
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Akce Termín 

Průzkum mezi žáky „Proč chodím na tuto školy“ září 2017 

Prezentace tříd na nástěnce školy září 2017 

Soutěž o nejhezčí jmenovku v 6. třídách září 2017 

Halloween – soutěž ve výzdobě tříd (Radniční listy) 25. 10. 2017 

Žáci II. stupně čtou žákům I. stupně (Radniční listy) 14. 11. 2017 

Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně  5. 12. 2017 

Sbírka pro psí útulek (Max, Havířov, Radniční listy) prosinec 2017 

Vánoční diskotéka 21. 12. 2017 

Teplákový den (Radniční listy)  16. 1. 2018 

Valentýnská diskotéka  31. 1. 2018 

Barevný týden 12.-16.2.2018 

Den učitelů (Radniční listy) březen 2018 

Učení na I. stupni žáky 8. a 9. tříd  26.-28.3.2018 

Čištění řeky Lučiny s žáky 9.C třídy 24. 4. 2018 

Den Země 30. 4. 2018 

Čepicový den 7. 5. 2018 

Taneční přestávka (Radniční listy) 1. 6.2018 

Májovka v květech (Radniční listy) 4.6.-8.6.2018 

Zapojení do celostátního projektu „Hrdá škola“ celoročně 

Úklid kolem školy celoročně 
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8.10. Činnost školní družiny ve školním roce 2017/2018 
 

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 hodin byla činnost školní družiny směrována k plnění 

vzdělávacího programu školní družiny. 

Ve školním roce 2017/2018 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 175 dětí I. stupně. 

 

I. oddělení   Pastelky 

II. oddělení     Koťata 

III. oddělení   Ještěrky 

IV. oddělení    Sluníčko 

V. oddělení    Hadi 

VI. oddělení   Bobříci 

 

Věkové složení a počty dětí v jednotlivých odděleních: 

 

 

 

 

1. třídy 

 

2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy celkem 

I. odd. 
 

14 

 

10 

 

--- 

 

--- 

 

3 

 

27 

II. odd. 
 

11 

 

--- 

 

19 

 

--- 

 

--- 

 

30 

III. odd. 
 

--- 

 

--- 

 

14 

 

13 

 

3 

 

30 

IV. odd. 
 

13 

 

17 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

30 

V. odd. 
 

--- 

 

--- 

 

2 
 

21 
 

6 

 

29 

VI. odd. 
 

--- 

 

22 

 

7 

 

--- 

 

--- 

 

29 

 

Celkem 
38 49 42 34  12 

 

175 
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Materiální podmínky 

 

Čtyři oddělní 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, školní zahradu a 

přilehlé venkovní prostory v areálu školy (kurt), WC. 

Každé oddělení má své materiální vybavení – hračky pro děti, stolní hry, stavebnice, 

knihy, televize, 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. 11 

Keramika II. 11 

Počítačový I. 12 

Počítačový II. 13 

Vaření I. 10 

Vaření II. 10 

Sportovní 16 

Človíček 14 

Ferda Mravenec 9 

 

Celodružinové akce ve školním roce 2017/2018 

Akce Termín 

Průzkum mezi žáky „Proč chodím na tuto školy“ září 2017 

Prezentace tříd na nástěnce školy září 2017 

Soutěž o nejhezčí jmenovku v 6. třídách září 2017 

Halloween – soutěž ve výzdobě tříd (Radniční listy) 25. 10. 2017 

Žáci II. stupně čtou žákům I. stupně (Radniční listy) 14. 11. 2017 

Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně  5. 12. 2017 
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Sbírka pro psí útulek (Max, Havířov, Radniční listy) prosinec 2017 

Vánoční diskotéka 21. 12. 2017 

Teplákový den (Radniční listy)  16. 1. 2018 

Valentýnská diskotéka  31. 1. 2018 

Barevný týden 12.-16.2.2018 

Den učitelů (Radniční listy) březen 2018 

Učení na I. stupni žáky 8. a 9. tříd  26.-28.3.2018 

Čištění řeky Lučiny s žáky 9.C třídy 24. 4. 2018 

Den Země 30. 4. 2018 

Čepicový den 7. 5. 2018 

Taneční přestávka (Radniční listy) 1. 6.2018 

Májovka v květech (Radniční listy) 4.6.-8.6.2018 

Zapojení do celostátního projektu „Hrdá škola“ celoročně 

Úklid kolem školy celoročně 

 

 

Akce Termín 

Divadélko Smíšek  

Život a práce vodícího psa 

září 2017 

Jablkobraní 

Den stromů 

říjen 2017 

Bublinková show 

Malá kopaná 

listopad 2017 

  

O nejkrásnější vánoční ozdobu – městská soutěž 

Divadélko Smíšek  

Život a práce vodícího psa 

prosinec 2017 

Ukaž, co umíš leden 2018 

Karneval 

Celoměstská výtvarná soutěž 

únor 2018 

Pátˇáci čtou ve školní družině 

 Pohádkové malování – VV soutěž 

Dárky na zápis 1. Tříd 

Divadélko Smíšek 

březen 2018 

Ekohrátky duben 2018 

Malování na chodník – Namaluj si skřítka 

Skáče celá družina 

květen 2018 

Zábavné sportovní odpoledne 

Slavnostní předávání Pamětních listů ŠD 

Výlet ŠD - Olomouc 

Sportovní dopoledne – městská soutěž 

červen 2018 

 

Zapojili jsme se do celostátního projektu Zdraví do škol od A do Z pod názvem Putování 

Zdravíkovem. 

Během celého školního roku jsme sbírali plastová víčka na pomoc potřebným dětem ve 

spolupráci s nadací Andělé bez křídel. 
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9) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL VČETNĚ ČŠI 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

(dne 20. 9. 2017, č. 1185/17/887). Kontrola byla zaměřena na plnění povinností 

v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, odvodech pojistného na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Během školního roku 2017/2018 neproběhla kontrola České školní inspekce. 

 

 

10) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

10.1. Rozpočet školy a čerpání rozpočtu za rok 2017 
 

 Schválený rozpočet 

 

Čerpání rozpočtu 

 

Státní rozpočet    

- prostředky na platy                         20 890 347 000,00 20 890 347,00 

- OON  16 705,00 16 705,00 

- zákonné odvody  7 108 045,00 7 109 714,00 

- FKSP 417 807,00 419 652,00 

- ONIV 758 000,00 775 301,00 

Celkem dotace na přímé výdaje 29 223 494,00 29 223 494,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33052 583 481,00 583 481,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33070 16 800,00 15 279,00 

   

Rozvojový program ÚZ 33073 177 145,00 138 868,00 

   

Příspěvek na provoz od zřizovatele 4 411 252,00 4 411 252,00 

   

 

Komentář k čerpání státního rozpočtu : 

 

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

byly dodrženy všechny závazné ukazatele státního rozpočtu, ale nebyly vyčerpané všechny 

finanční prostředky.  

 

Nebyly vyčerpány finanční prostředky u rozvojového programu ÚZ 33070 ve výši  

1 521,00 Kč a u rozvojového programu ÚZ 33073 ve výši 38 277,00 Kč. Tyto finanční 

prostředky byly zpět odvedeny do státního rozpočtu. 

Finanční prostředky z ONIV byly použity na dokrytí zákonných odvodů a na  dokrytí tvorby 

FKSP ve výši 3 514,00 Kč. 

 

Z ONIV byly finanční prostředky čerpány na: 

 nákup učebnic,  školních potřeb pro žáky 1. tříd  a integrované žáky,  odborných  knih 
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a  časopisů, ochranných  osobních   pracovních   prostředků a učebních pomůcek   v  

celkové  výši  330 926,00 Kč 

 úhradu cestovních náhrad ve výši 51 296,00 Kč 

 úhradu seminářů a DVPP ve výši 79 690,00 Kč 

 úhradu preventivních prohlídek zaměstnanců a zákonného pojištění zaměstnanců  ve 

výši 96 549,00 Kč 

 úhradu náhrad mezd zaměstnanců při pracovní neschopnosti ve výši 92 264,00 Kč. 

Poskytnutá neinvestiční dotace na rozvojový program ÚZ 33052 byla vyčerpána v plné výši. 

 

 

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. 

Jedná se o : 

 stravování cizích strávníků ve školní jídelně 

 pronájmy tělocvičny a odborných učeben 

 

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                                              597 239,63 Kč                             

Energie  :  elektrická energie, teplo, voda, plyn                                                1 618 514,79 Kč 

Opravy a údržba  :                                                                                             1 234 067,72 Kč 

Cestovné  :                                                                                                                3 739,00 Kč 

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

                odvoz odpadu, revize, internet, aktualizace programů, 

                softwarové služby, semináře, plavání žáků, bankovní poplatky          925 789,67 Kč 

Mzdové prostředky - OON :                                                                                   25 535,00 Kč 

Ostatní náklady  :                                                                                                             0,00 Kč 

Náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku                       373 486,33 Kč 

Tvorba a zúčtování opravné položky k pohledávkám                                                 655,00 Kč 

 

Čerpání finančních prostředků na provoz :                                                 4 779 027,14 Kč 

Ostatní náklady organizace k 31.12.2017 

Nákup potravin  /hrazeno strávníky/                                                                 2 298 250,43 Kč 

Školní akce žáků a nákup pracovních sešitů /uhrazeno rodiči/                            477 732,00 Kč 

Odpisy investičního majetku /finančně nekryto zřizovatelem/                         1 724 617,00 Kč 

 

Celkové čerpání dle účetní závěrky k 31.12.2017                                         9 279 626,57 Kč 
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Výsledek hospodaření : 

 

Organizace vykázala za rok 2017 kladný výsledek hospodaření ve výši 136 616,86 Kč, 

z toho :       z hlavní činnosti                +        12 002,86 Kč 

                   z doplňkové činnosti         +      124 614,00 Kč. 

 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 136 616,86 Kč byl převeden do rezervního fondu. 

    

10.2. Rozpočet školy na rok 2018 a čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2018 
 

 

 Schválený rozpočet 

 

Čerpání rozpočtu 

za 1.pol. 2018  

Státní rozpočet – prostředky na platy  22 950 210,00 11 263 192,00 

                         - OON  0,00 39 720,00 

                         - zákonné odvody 7 803 390,00 3 833 219,00 

                         - FKSP 459 004,00 219 384,00 

                         - ONIV  711 927,00 477 587,05 

Celkem dotace na přímé výdaje 31 924 531,00 15 832 652,05 

   

Rozvojový program ÚZ33070 16 800,00 16 800,00 

   

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 913 251,00 1 609 888,19 

   

Neinvestiční dotace ÚZ 33063 1 641 165,00 1 197 775,99 

 

 

U státního rozpočtu vykázala organizace k 30.6.2018 čerpání ve výši 15 832 652,05 Kč, což 

činí  49,59 % čerpání ke schválenému rozpočtu na rok 2018. 

 

U  příspěvku  na  provoz  od  zřizovatele  vykázala  organizace   k  30. 6. 2018 čerpání ve 

výši 1 609 888,19 Kč, což činí 40,38 % čerpání ke schválenému příspěvku na rok 2018. 

 

U neinvestiční účelové dotace ÚZ 33063 vykázala organizace k 30.6.2018 čerpání ve výši 

1 197 775,99 Kč, což činí 72,98 % čerpání ke schválené dotaci na rok 2018. 
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11) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

Škola byla zapojena do následujících rozvojových programů financovaných z cizích 

zdrojů: 

 

 Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství 

(ÚZ 33073) 

 Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (ÚZ 

33070) 

 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství v roce 2017 (ÚZ 33052) 

 Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. 

etapa) (ÚZ 33070) 

 

 

 

 

12) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

V této oblasti neměla škola žádné aktivity.  

 

 

 

13) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Název projektu:  

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

 

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název operačního programu: Věda, výzkum, vzdělávání 

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002841 

Období: 1.1.2017 – 31.12.2018 

 

Schválená výše podpory: 1 641 165,- Kč 

Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 641 165,- Kč 

 

Cíl: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 

přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, 

spolupráci s rodiči dětí a žáků.  
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14) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Na naší škole působí Základní organizace Českomoravského odborového svazu.  Spolupráce 

mezi ZO ČMOS a školou je upravena Kolektivní smlouvou. 
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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 2017/2018 byl splněn plán práce, plán metodických orgánů 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 městských, okresních a krajských 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 2017/2018. Realizován byl projekt 

Šablony I a připravena byla jeho další část v rámci tzv. Šablon II financovaných z projektu 

Evropské unie. 

Škola správně hospodařila s poskytnutými dotacemi zřizovatele a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. 

 

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

Datum: 25.09.2018 


