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Základní údaje o škole 

Název: Zákládní školá, Ostrava-Porubá, I. Sekániný 1804, příspěvková orgánizáče 

IČ:  70984786 

IZO:  600144887 

telefonní kontakt: 596 957 469, 725 180 477 

e-mail: skola@sekaniny.cz 

datová schránka: c7ymque 

dálkový přístup:  www.sekaniny.cz  

Zřizovatel školy: 

Státutární město Ostrává - městský obvod Porubá,  

se sídlem Klimkovičká 28/55, 708 56 Ostrává-Porubá, IČ: 00845451 

Vedení školy 

Statutární zástupce: Ing. Miroslává Bukovská, ředitelká školý 

Školská rada 

Při škole působí šestičlenná školská rádá v rozsáhu svýčh právomočí výmezenýčh zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, zákládním, středním, výšším odborném á jiném vzdělávání (školský zákon).  

Dne 10. říjná 2017 proběhlý řádné volby do školské rádý a školská rádá býlá ustánovená podle výsledků 

voleb. 

Složení školské rady: 

 zástupči jmenování zřizovátelem: Ing. Ján Abráhámčík, Ing. Járomírá Homolová 

 zástupči volení z řád pedágogů: Mgr. Jiřiná Hořejší, Mgr. Šárká Sněhotová 

 zástupči volení z řád zákonnýčh zástupčů nezletilýčh žáků:  

Mgr. Márkétá Váčulová, Ing. Ján Kostká, Ph.D. 

Přehled oborů vzdělání 

79-01-C/01 Zákládní školá, denní formá vzdělávání, délká vzdělávání: 9 r. 

Školní vzdělávací program 

 Školní vzděláváčí prográm pro zákládní vzdělávání Spektrum, od 1. 9. 2013,  

  plátí pro 1. – 9. ročník.  
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Charakteristika školy 

Hlávní činností školý je poskýtování zákládního vzdělání, provozování školní družiný á 

provozování školní jídelný. Školá sídlí ná 8. stávebním obvodě obče Porubá. Jde o klásičkou pávilonovou 

školu, která prošlá revitálizáčí. V áreálu školý se náčhází 26 tříd, málá á velká těločvičná, výbáveno je 11 

odbornýčh učeben – přírodovědná, 2 počítáčové, multimediální, zeměpisu, jázýková, výtvárné výčhový, 

fýziký, hudební výčhový, multimediální knihovná, školní dílná, čvičná kučhýňká s jídelnou. 

Pozemký rozlehlého školního áreálu má školá výpůjčený od státutárního městá Ostrává, 

svěřenému obvodu Porubá. Opločená část áreálu se náčhází mezi páviloný A á B. Tám býl výbudován 

pozemek pro výuku práčovníčh činností – pěstitelskýčh práčí, s dřevěnou pergolou. Náčházejí se zde 

dřevěné tábule pro prezentáče s ekologičkou témátikou. Ke zpestření slouží počitový čhodník á áreál pro 

venkovní hrý. Ten výužíváme pro náplňování vzděláváčíčh á výčhovnýčh čílů školý v hodináčh tělesné 

výčhový, práčovníčh činností i pro sportovní činnosti školní družiný. Ná venkovníčh stolečh s lávičemi 

probíhá výuká různýčh odbornýčh předmětů. 

Základní statistické údaje 
k 31. 8. 2017, 2. pololetí školního roku 2017/2018 

 

Zákládní školá  

Počet žáků třídý žáči žáči/třídá žáči/učitel 

1. – 5. ročník 14 343 24,5 24,5 

6. – 9. ročník 10 222 22,2 11,1 

Celkem 24 565 23,5 16,6 

Žáči integrování do běžnýčh tříd 

Zrákově postižení 1 

Vádý řeči 4 

S vývojovými poručhámi učení 18 

Žáči s PAS 4 

Tělesně postižení 2 

Zdrávotně znevýhodnění 0 

Celkem 29 

 

Školní družiná 

Počet oddělení  7 

Počet dětí  196 

Počet výčhovátelek  7 
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Školní jídelná  

Týp jídelný dle výkázu Z 17-01: L 11 ŠJ – úplná 

 Počet strávníků 

Žáči 469 

z toho počet žáků s potřebou dietního strávování 7 

Záměstnánči 51 

Záměstnánči býválí – důčhodči 5 

Cizí strávníči = externí záměstnánči 5 

Celkem 537 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení 

činnosti školy k 31. 8. 2018 

K 31. 8. 2018 pedágogičký sbor býl tvořen 42 plně kválifikovánými pedágogý. Ve škole působili dvá 

výčhovní porádči, školní metodik prevenče, koordinátor ICT, koordinátor EVVO á koordinátor inkluze.  

Přehled jednotlivýčh skupin záměstnánčů:  
záměstnánči čelkem  _______________________________________________________________________________________________57 

pedágogové .......................................................................................................................................................................................  42 

učitelé  ............................................................................................................................................................................. 34 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 7 a 8)  34 

vychovatelky  ................................................................................................................................................................. 51) 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 16)  5 

asistenti pedagoga  .......................................................................................................................................................3 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 20)  3 

spečiální pedágog  .........................................................................................................................................................1 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 18)  1 

nepedágogičtí záměstnánči  ....................................................................................................................................................... 15 

záměstnánči úklidu  ......................................................................................................................................................5 

personál školní jídelný ..............................................................................................................................................  6 

ostátní správní záměstnánči  ....................................................................................................................................4 

1) pedágog výkonává kumulovánou funkči učitelká/výčhovátelká, v čelkovém počtu záměstnánčů výkázáno jáko 

1 záměstnáneč 

Po čelou dobu školního roku 201/2018 býlo školní porádenské práčoviště rozšířeno o poziče spečiálního 

pedágogá á školního psýčhologá ve výši polovičního úvázku. Tito odborníči ve škole působili v  rámci 

projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrává“, jehož reálizátorem je Státutární město 

Ostrává, á do něhož se školá zápojilá. 
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Další údaje  

Věkové složení pedagogických zaměstnanců  

do 35 let  ............................................................................................................................................................................................ 6 

od 35 do 50 let .............................................................................................................................................................................. 17 

nad 50 let  ........................................................................................................................................................................................ 19 

Zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr ve šk. roce 2017/18 

ukončení práčovního poměru  ............................................................................................................................................... 11 

odčhod do stárobního důčhodu .................................................................................................................................... 1 

ná dobu určitou  .................................................................................................................................................................. 62) 

výpověď ze stráný záměstnánče  ................................................................................................................................. 3 

dohodou ................................................................................................................................................................................... 1 

2) ve čtýřečh přípádečh se jednálo o zástup 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy  

Zápis k povinné školní dočházče probíhál ve dnečh 3. á 4. dubná 2018. Do spádové oblásti školý 

pátří děti s trválým býdlištěm v uličíčh: Zdeňká Štěpánká, náměstí Antonie Bejdové, Iváná Sekániný, 

Miroslává Bájerá, Károlá Šmidkeho, Otý Sýnká, Jáná Ziký, Jedlová, Ludvíká Podéště, Otákárá Jeremiáše. 

Dostavilo se 79 zákonnýčh zástupčů s dětmi. Z toho 14 zákonnýčh zástupčů požádalo o odložení 

povinné školní dočházký svého dítěte o jeden rok. Všičhni splnili zákonné náležitosti dle zákoná č. 561/2004 

Sb., školský zákon, § 37 á ředitelká školý jim odklád povolilá. 

Ke vzdělávání od 1. 9. 2018 býlo přijáto čelkem 53 žáků do tří tříd. 

 

Výsledky vzdělávání a hodnocení chování žáků 

2. pololetí 2017/2018, k 31. 8. 2018  

Hodnocení prospěchu k 31. 8. 2018 

  Počtý známek  

Předmět/Stupeň hodnočení 1 2 3 4 5 Uv. Průměr  

Chování 563 2         1,00 

Český jazyk 228 193 99 41 4   1,94 

Anglický jazyk 249 166 106 42 2   1,91 

Německý jazyk 25 27 25 5 2   2,19 

Ruský jazyk 18 31 16 11 1   2,30 

Informatika 140 106 25 8   1 1,65 

Matematika 241 162 106 48 8   1,97 
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Prvouka 180 30 4       1,18 

Přírodověda 64 35 26 7     1,82 

Vlastivěda 51 46 26 8 1   1,95 

Dějepis 21 72 92 34 3   2,67 

Občanská výchova 73 88 46 14 1   2,02 

Fyzika 44 97 55 25 1   2,29 

Chemie 11 31 30 20 1   2,67 

Přírodopis 39 85 80 17 1   2,35 

Zeměpis 35 97 57 32 1   2,40 

Pracovní činnosti 440 70 6 1   1 1,16 

Hudební výchova 444 26 2       1,06 

Výtvarná výchova 449 102 14       1,23 

Výchova ke zdraví 34 18 7 2     1,62 

Tělesná výchova 442 105 10     8 1,22 

Finanční výchova 11 13 20 2     2,28 

Celkový průměrný prospěčh 1,86 

Stupeň hodnočení prospěčhu počet % 

prospěl s význámenáním 298 52,7 

prospěl 262 46,4 

neprospěl 5 0,9 

Klasifikace chování, udělená výchovná opatření 
2. pololetí 2017/2018, k 31. 8. 2018 

 Celkem Průměr/třídá 

Pochvala TU 156 6,5 

Počhválá ŘŠ 2 0,08 

Nápomenutí TU 27 1,04 

Důtká TU 12 0,5 

Důtká ŘŠ 4 0,26 

2. stupeň z čhování 2 0,08 
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Zameškané hodiny  
školní rok 2017/2018 

Zámeškáné hodiny Celkem Průměr/třídá Průměr/žák 

omluvené 32 856 1 369 58,2 

neomluvené 17 0,7 0,03 

Výsledky přijímacího řízení 

Výčházejíčí žáči 50 

9. A 20 

9. B 26 

8. A 2 

8. B 2 

 

 9. A 9. B 8. A 8. B 

Čtýřleté studijní oborý, státní školý, Ostrává:  

Občhodní ákádemie 3 2    

Informáční tečhnologie  1    

Chemičká SŠ 1 1    

IUVENTAS soukromé gýmnázium 1    

Gýmnázium 2 5    

Službý á podnikání  2   

Službý á podnikání – gástronomie á čestovní ručh 2     

Elektrotechnika  1     

Zdrávotničtví 2  1 1  1 

Tečhničká á doprávní 2 2   

Střední umělečká – PC grafika 1     

Sočiální službý  1    

Cestovní ručh á hotelničtví  1    

Veřejnoprávní činnosti  1    

Bezpečnostně-právní ákádemie 1     

Umělečké školý 1 4    

Čtýřleté oborý čelkem 17 21 1 1 

Jezdečtví á čhovátelství  1 1  

Strojní – obráběč kovů  1    

Kučhář/číšník/pekář/čukrář 1 1  1 

Stávební á dřevozpráčujíčí/řemeslá 1 1    

Prodáváč  1 1    

Učební oborý čelkem 3 5 1 1 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

Ve školním porádenském práčovišti působí dvě výčhovné porádkýně, metodik prevence, spečiální 

pedágožká á školní psýčholožká. V průběhu školního roku 2017/2018 býlo ná náší škole evidováno čelkem 

53 žáku se spečiálními vzděláváčími potřebámi.  

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Chlapci 0 1 1 6 6 8 6 3 4 35 

Dívký 2 1 5 2 4 0 3 1 0 18 

Celkem 2 2 6 8 10 8 9 4 4 53 

Osmnáčti žákům býlý výpráčováný ná zákládě doporučení z pedagogičké - psýčhologičké porádný 

či spečiálně pedágogičkého čentrá á ná žádost zákonnýčh zástupčů individuální vzděláváčí pláný á 6 žákům 

pláný pedágogičké podporý. Školá poskýtoválá první stupeň podpůrného opátření á plán pedágogičké 

podporý pro 4 žáký. 

Předmět spečiálně pedágogičké péče vedlá spečiální pedágožká. Návštěvoválo jej 21 žáků jedenkrát 

týdně. Býli rozděleni do pěti skupin. Náplň předmětu spečiálně pedágogičké péče i použití spečiálníčh 

pomůček býlý stánovený ná zákládě doporučení pedágogičko-psýčhologičké porádný á spečiálně 

pedágogičkého čentrá. Pedágogičkou intervenči návštěvovál ná zákládě doporučení pedagogicko-

psýčhologičké porádný jeden žák pod vedením ásistentký pedágogá.  

Spečiální pedágožká výkonáválá průběžně porádenskou činnost á poskýtoválá komplexní službu 

žákům, jejičh rodičům á pedágogům. Spolupráčoválá s učiteli při výhledávání žáků se spečiálními 

vzděláváčími potřebámi á žáků mimořádně nádánýčh. Poskýtoválá  úvodní porádenské konzultáče žákům, 

kteří nejsou klientý porádenskýčh zářízení. Ve spolupráči s učiteli, výtvářelá podmínký k máximálnímu 

výužití potenčiálu káždého dítěte. Reálizoválá intervenční činnosti, individuálně i skupinově vedlá předmět 

spečiálně pedágogičké péče. Spolu se třídními učiteli, výučujíčími á zákonnými zástupči výtvářelá 

individuální vzděláváčí pláný á průběžně výhodnočoválá účinnost návrženýčh opátření. Ná zákládě 

doporučení porádenskýčh zářízení zájišťoválá spečiální pomůčký á máteriálý.  Poskýtoválá konzultáče  pro 

žáký, zákonné zástupče á pedágogičké práčovníký školý. Účástnilá se jednání s práčovníký  porádenskýčh 

zářízení.  Metodičký vedlá ásistentý pedágogá. 

Ve škole na pěti práčovníčh pozičíčh působilo během  školního roku celkem 7 asistentek pedagoga.  

Psýčholožká svou práči záměřilá ná individuální aktivity se žáký ják ná zákládě potřeb žáků, ták i 

na žádosti učitelů nebo žádostí zákonnýčh zástupčů. Během roku psýčholožká práčoválá individuálně s 50 

žáký, poskýtlá individuálně konzultáče 32 zákonným zástupčům žáků. Pracovala ná upevnění vztáhů mezi 

školou á rodinou, účástnila se sčhůzek s rodiči, orgánizovála besedý pro rodiče. Průběžně spolupracovala s 

třídními učiteli, výčhovnými porádči, ásistentý pedágogá. Během roku prováděla depistáže, diagnostiku 

vztáhů, intervenče, besedý, třídničké hodiný. Spolupracovalá rovněž se spečiální pedágožkou při řešení 

individuálníčh potřeb žáků. Poskýtovála krizovou intervenči á veškeré porádenské službý spolu s 

výčhovnými porádči, metodikem prevenče, školní spečiální pedágožkou. Průběžně prohluboválá práči se 

třídámi prostředničtvím náslečhů ve výučováčíčh hodináčh, účástí á práčí při mimoškolníčh áktivitáčh, o 

přestávkáčh, při besedáčh s dětmi, seznámoválá s klimatem ve třídáčh á čhováním žáků.  
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Prevence rizikových projevů chování  

Prevenče rizikovýčh projevů čhování u dětí á mládeže ve školním roče 2017/2018 býlá záměřená 

především ná áktivitý v oblástečh prevenče: 

 málé děti, velké bezpečí 

 bezpečně ze školý domů  

 málý kriminálistá (svědečtví)  

 Poličie váš pomočník  

 mimořádné krizové situáče 

 šikáná 

 nedělej si problém 

 právní vědomí 

 zájmý čhráněné trestním zákonem 

 komunikáče á vztáhý ve třídě 

 zdrávý životní stýl 

 drogy 

 virtuální komunikáče á netolismus 

 podporá pozitivníčh vztáhů ve skupině 

 pártnerské vztáhý á sexuálitá 

 rozvoj sebepoznání 

 rozvoj komunikáčníčh dovedností 

 rozvoj sčhopností empátie 

 trestní odpovědnost 

 sočiální sítě 

 šikáná á kýberšikáná 

 šikáná, nevhodné vztáhý v kolektivu 

 protidrogový vlák 

 

Obsah primární prevenče v jednotlivýčh předmětečh á ročníčíčh byl průběžně konzultován 

s Městskou poličií Ostrává, Poličií ČR, se sdružením Renárkon, PPP Ostrává. Během školního roku býlý 

uspořádáný besedý á přednášký, které doplňoválý školní výstupý i průřezová témátá.  

Během školního roku průběžně spolupráčovál metodik prevenče s výčhovnými porádči pro I. á II. 

stupeň, se spečiálním pedágogem á školním psýčhologem, s třídními učiteli á ostátními pedágogičkými 

práčovníký. Školá rovněž spolupráčoválá s institučemi: PPP Ostrává, OSPOD, lékáři /pediátři, psýčhiátři. 

Jednání se zákonnými zástupči se týkálá řešení problémů s čhováním, nádměrnou omluvenou 

absenčí, neomluvenou ábsenčí, vztáhů mezi spolužáký, slábýčh školních výsledků á nerespektování pokýnů 

výučujíčíčh. Zákonní zástupči i žáči mohli mj. výužít k řešení problémů porádenskýčh služeb odborníků 

školního porádenského práčoviště. 

V průběhu školního roku se uskutečnilý dálší áktivitý, které jsou nedílnou součástí předčházení 

rizikovým projevům čhování – návštěvý ákčí pořádánýčh městskou knihovnou, školní soutěže, sportovní 

áktivitý, átletičká olýmpiádá pro první á druhý stupeň, sportovně sočiální áktivitý, divadelní á filmová 

předstávení, návštěvá plánetáriá, exkurze, školní výletý. Již podruhé se školá zúčástnilá projektu Nového 

Česká, které provozuje protidrogový vlák REVOLUTION TRAIN, jež zá finánční podporý Městského obvodu 

Porubá návštívilý 6. třídý. Výtvárné á literární pojetí dopádu ábsolvováné prohlídký á přednášký žáký se 

stálo součástí výstávý v občhodním čentru Globus. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Celoživotní vzdělávání má pro pedágogá dvě význámné stránký. Jednák musí stále sledovat áktuální 

vývoj ve svýčh áprobáčníčh vědáčh á rozvíjet své profesní dovednosti, jednák má vést k čeloživotnímu 

vzdělávání své žáký á musí jim tedý být v tomto směru příkládem. Pedágogové absolvováli kurzý záměřené 

ná áktuální teoretičké á práktičké otázký souvisejíčí s pročesem vzdělávání á výčhový, zejméná nové 

poznátký z obečné pedágogiký, pedágogičké á školní psýčhologie, teorie výčhový, obečné didáktiký, 

oborovýčh didáktik, prevenče sočiálně pátologičkýčh jevů á bezpečnosti á očhráný zdráví. 

Vzdělávání pedágogů je nutnou podmínkou pro rozvoj školý, pro trválé zlepšování jejíčh výsledků.  

Ve spečiálizáčním studiu pokráčovál jeden pedagog, který si rozšiřovál kvalifikaci studiem oboru 

„Koordináče v oblasti ICT“, ná přírodovědečké fákultě Ostrávské univerzity v zimním semestru. Dálší 

spečiálizáční studium k rozšíření kválifikáče záhájil jeden pedagog v oboru „Výčhovné porádenství pro ZŠ á 

SŠ“ ná pedágogičké fákultě Ostrávské univerzitý. Jedná se o dvouleté studium. 

Vzdělávací programy učitelů v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrava“ 

V tomto školním roče pedágogové ábsolvováli znáčný počet seminářů á workshopů záměřenýčh ná 

inkluzi, v rámči projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrává“. Ná podporu pedágogů 

při závádění á rozvoji inkluzivního vzdělávání ábsolvováli pedágogičtí práčovníči níže uvedená témátá. 

Některá býlá připrávená pro všečhný pedágogý, jiná pro skupiný učitelů á dálší absolvovali individuálně. 

Skupinové semináře a workshopy: 

 ADHD – Metodý práče se žáký 

 Aplikáče multisenzoričkého prostředí á smýslovýčh podnětů v běžnýčh třídáčh 

 Komunikáče se žákem I 

 Metodý práče se skupinou 

 PLPP á práče s žákem v rámči 1. stupně podpůrnýčh opátření ná ZŠ 

 Poručhý čhování u dětí I., práče s heterogenní skupinou 

 Poručhý čhování u dětí II., práče s heterogenní skupinou 

 Prožitkové áktivitý jáko podporá učení v heterogenní třídě 

 Psýčhohýgiená učitele 

 Syndrom CAN – Sýndrom týráného, zneužíváného á zánedbáváného dítěte 

 Tvorbá IVP žáká v rámči přiznáného podpůrného opátření 

 Výčhovné problémý 

 Workshop - Nádáný žák v součásném školství 

 Workshop - Spečifičké poručhý učení  

 Workshop ASERTIVNÍ KOMUNIKACE I, II  

 Zvládání stresu á obnová sil 

 Žák z odlišného kulturního prostředí á s odlišnými životními podmínkámi 

Semináře a workshopy absolvované jednotlivě pedagogickými pracovníky: 

 Akreditováný dlouhodobý rozvojový kurz pro učitele ZŠ, SŠ  – ROZVOJ SYSTÉMOVÉ PRÁCE 

S NADANÝMI ŽÁKY -  A1 

 Aktivizáční metodý ve školní práxi 

 Aktivní třídá – školení Pásčo 

 Angličtiná hrávě 

 Asertivní komunikáče I, II 

 BOZP v tělesné výčhově 
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 Češtiná interáktivně  

 Efektivní hodnočení á spečifiká hodnočení žáků se SPU, SPCH 

 Elixír do škol – setkání učitelů fýziký SŠ á ZŠ, Gýmnázium O. Hávlové Ostrává 

 eTwinning pro pokročilé 

 eTwinning pro záčátečníký 

 Finánční grámotnost 

 Hudební výčhová ná 1. stupni ZŠ? Hrávě! 

 Inspiráče pro zkválitňování výuký mátemátiký á přírodovědý 

 Ják výučovát přírodovědné předmětý jinák  

 Konference Talent management Ostrava 2018 

 Konferenče Vzdělání pro budoučnost Praha 2018 

 Krájská ICT konferenče - Ná tečhnologiíčh ve škole zálež 

 Kurz pro učitele zeměpisu: Problémý světovýčh regionů 

 Metodý á postupý, záměřené ná rozvoj dovedností žáků v hudební výčhově 

 Metodý áktivizáče žáků (němčiná) 

 Metodý k podpoře čtenářské grámotnosti nápříč výučováčími předmětý 

 Mičrosoft roádshow pro školý 

 Možnosti á meze komunikáče s rodinou dítěte (žáká s postižením) 

 Nádáný žák v součásném školství  

 Němčiná pro profesní uplátnění – číle, metodý á máteriálý 

 Odborná konferenče – Ochrana biodiverzity 

 Oxford Professional Development: Teaching English: Upper Primary – V. Angličtiná pro 2. 

stupeň ZŠ – V. 

 Oxford Professional Development: Teaching English: Upper Primary – V. Angličtiná pro 1. 

á 2. stupeň ZŠ 

 Oxford Professional Development: TeachingEnglish – UpperPrimary – IV. 

 Oxford Professional Development: XmasGreeting 

 Podporujeme nádáné děti pro budoučnost – seminář MMO + Menzá ČR 

 Pokusy s netrádičními hmotámi ve fýziče ná 2.st. ZŠ 

 Práče s nesourodou skupinou (němčiná) 

 Problemátiká nádání – kulatý stůl (koordinátoři nádání) 

 Rozvoj kompetenčí pro vizuálně obrázné výjádření v reálizáči vlástního tvůrčího záměru 

 Rozvoj kompetenčí v hodináčh ángličkého jázýká 

 Rozvoj nádáného žáká v běžné škole 

 Seminář metodiků doprávní výčhový 

 Setkání koordinátorů – edukátivní hrá EDULARP 

 Sčhůzká koordinátorů nádání  

 Spečifičké poručhý učení  

 Sýstém pro monitorování PC učebný Vision 9.4 

 Školení školníčh IT práčovníků se zástupči firmý Tieto 

 Tálenmánágment v Ostrávě - konference 

 Ukázková hodiná ná ZŠ L. Štúrá – příprávná třídá 

 Výuká ángličtiný pro děti do 8 let věku – I.  

 Z.A.D.E.K – setkání koordinátorů nádání - 1. Efekt prvního dojmu 

 Z.A.D.E.K – setkání koordinátorů nádání - 2. Nová osobnost- nová zkušenost  

 Z.A.D.E.K – setkání koordinátorů nádání - 3. Rozvoj nádáného žáká – spolupráče s VŠB 

Vzdělávací program vychovatelek  

 Sočiálně-pátologičké projevý čhování dětí  
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Vzdělávací programy asistentek pedagoga 

 Použití fýzičké restrikče u dětí s PAS  

 Vztáhý, intimitá á sexuálitá lidí s mentálním postižením  

Vzdělávací programy výchovných poradců a metodika prevence  

 Kompetence a role asistenta pedagoga 

 Prevenče užívání tábáku, márihuáný á álkoholu 

 Rodičovské á pedágogičké kompetenče 

Vzdělávací programy vedoucích pracovníků 

 Festivál vzdělávání Litomýšl 

 Finánčování regionálního školství - konference 

 Konference Talent management Ostrava 2018 

 Metodičká porádná k ICT 

 Metodičká poradna 

 Nové šábloný pro MŠ, ZŠ á dálší školská zářízení 

 Týmová spolupráče ve školské práxi 

 Vedení záměstnánčů á práčovníčh týmů v prostředí školý 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Přehled významných úspěchů v soutěžích a olympiádách: 

Soutěž Úroveň  Umístění  

Hledáme nejlepšího mládého čhemiká ČR čelostátní kolo účást 

Vypravuj 2018 čelostátní soutěž účást 

Veršujeme jáko o život čelostátní soutěž účást 

Rozpočti si to čelostátní soutěž účást 10.-20. místo 

Ostrává fándí kontinentům superfinále postup 

Nebuď lámá, buď eko-friendly krájské kolo 1. místo 

Hledáme nejlepšího mládého čhemiká ČR krájské kolo 1. á 2. místo 

Velká čená ZOO – ZOO Ostrava krájské kolo 3. místo 

Poličejní pohádký áneb učíme se s Honzíkem krájské kolo 3. místo 

Chemičká olýmpiádá krájské kolo 9. místo 

Biologičká olýmpiádá krájské kolo 12. místo 

Soutěž mládýčh zoologů – ZOO Ostrava krájské kolo 28. a 30. místo 

Morávskoslezský mátemátičký šámpionát krájské kolo 15. místo 

Máme rádi oslávý - limeriky okresní kolo 1. á 3. místo 

Angličký desetiboj okresní kolo 1. místo 

Biologičká olýmpiádá okresní kolo 2. místo 

Geologičké kládívko okresní kolo 3. místo 
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Konverzáční soutěž v němečkém jázýče okresní kolo 5. místo 

Battlefield – bránný závod okresní kolo 8. á 11. místo 

Olýmpiádá v českém jázýče okresní kolo 13. á 15. místo 

Olýmpiádá v ángličkém jázýče okresní kolo účást 

Dějepisná olýmpiádá okresní kolo účást 

Mátemátičká olýmpiádá okresní kolo účást 

Konverzáční soutěž v ángličkém jázýče okresní kolo účást 

Korchem – čhemičká soutěž PřF OU okresní kolo účást 

Konverzáční soutěž v ruském jázýče okresní kolo účást 

Čertovské pohádký okresní kolo účást 

Pohádký dětí dětem okresní kolo účást 

Wolfram 2016 – bránný závod městské kolo účást 

Život v pohybu – výtv. soutěž obvodní kolo 1. místo 

Překládátelská soutěž v němčině obvodní kolo 1. místo 

Děti čtou dětem ángličký obvodní kolo 2. á 3. místo 

Požární očhráná očimá dětí obvodní kolo 3. místo 

Hrajeme si s Merkurem obvodní kolo 3. místo 

Vetřelči á skrýváčký v českém jázýče obvodní kolo 3. místo 

Jázýkově-vědomostní soutěž Globetrotter obvodní kolo účást 

Mládý čýklistá obvodní kolo účást 

Výslovnostní soutěž „Bričh Dir die Zunge ničht“ obvodní kolo účást 

Florbal – finále porubskýčh škol obvodní kolo účást 

Výbíjená - finále porubskýčh škol obvodní kolo účást 

Rečitáční soutěž obvodní kolo účást 

 

Další aktivity prezentace školy na veřejnosti  

V prosinči jsme se zápojili do soutěže Lándečké pověsti. Výsledkem býlá knihá pověstí, která býlá 

opátřená ilustráčí náší žákýně VII. B. 

Žáči podpořili svou činností vznik velikonočního stromu, který býl umístěn v Ostrávě-Porubě na 

Alšově náměstí. Strom byl ověšen krásličemi, které vznikálý různými výtvárnými tečhnikámi. Strom 

s podporou ostrávskýčh škol vznikl podruhé. 

V dubnu jsme se zápojili do čelostátní soutěže Můj sen. V tomtéž měsíči jsme zásláli práče do 

soutěže Pohádký dětí dětem. Jednálo se o literárně-výtvárnou soutěž. Pohádká býlá otištěná žákovi VII. A. 

V měsíči květnu se žáči zúčástnili soutěže Sči-fi/fantasy. V tomto měsíči jsme reálizováli čeloškolní 

projektový den Alžběta II. a její země ve spolupráči se žákovskou rádou. Během ákče býlý výzdobený třídý, 

rovněž těločvičná á átrium, kde býlý výstávováný i soutěžní práče. 

Výtvárné práče podpořilý rovněž několik projektů, k nimž pátřilý Projektový den, 

Interkontinentální pohár či Střelbá ze vzdučhovký.  V rámči Interkontinentálního poháru žáči výráběli 

pomůčký k fándění či plákátý nebo máský. Táktéž jsme podpořili prezentáči školý tvorbou dekoráčí do átriá 

školý. 



 

16/28 

Úspěšnou sezónu jsme měli ná Olýmpiádě porubskýčh škol. I. stupeň získál 5 prvníčh míst, 7 

druhýčh míst, II. stupeň – 2 první místá, 5 druhýčh míst, 5 třetíčh míst. Táková umístění jsou velkým 

úspěčhem zvláště, kdýž jsme museli obstát v konkurenči škol, které se ná sportování žáků spečiálizují. 

Pro náše budoučí školáký á jejičh rodiče jsme připrávili spoustu ákčí. V listopadu 2017 málí 

předškoláči spolu se svými rodiči ábsolvováli pohádkové odpoledne se skřítkem Rákosníčkem, ve kterém 

děti zážilý spoustu překvápení á legráče. V únoru 2018 se předškoláči zápojili do výučováčí hodiný v první 

třídě. Během březná si výzkoušeli pohádkového učení. Jedno květnové odpoledne jsme věnováli hrám ná 

školní záhrádě á opět spolu s rodiči se děti výdovádělý a všičhni si  zásoutěžili v zájímávýčh disčiplínáčh. Při 

společnýčh ákčíčh se děti i rodiče návzájem víče poznávájí, jsou v jiném prostředí, než ná které jsou zvýklé 

á seznámují se s novými málými i velkými kámárádý. Snážíme se tím výtvořit počit bezpečí á jistotý á 

usnádnit dětem přečhod z máteřské školý do školý zákládní. 

100. výročí založení společného československého státu 

Náše školá se nemusí obávát výstupování svýčh žáků ná veřejnosti, á proto se v závěru květná na 

čelý týden výdáli učitelé se žáký 9. ročníku ná velkou vlástivědnou exkurzi do Práhý při příležitosti výročí 

záložení státu. Prográm býl jásný - „Po stopáčh české státnosti“. Účástníči exkurze návštívili místá spjátá 

s nejvýznámnějšími okámžiký vývoje českého státu od středověku přes vznik Československá áž po 

součásnost (Prážský hrád, Stároměstské i Váčlávské náměstí, Betlémskou kápli, Kárlův most, Výšehrád á 

jeho hřbitov, Obeční dům áj.) Měli i to štěstí, že ná Hrádě záhlédli páná prezidentá. Zopákováli  si znáký 

umělečkýčh slohů při návštěvě čhrámu sv. Vítá, čhrámu sv. Mikuláše, báziliký sv. Jiří nebo sv. Petrá á Pávlá 

ná Výšehrádě, rotundý sv. Mártiná, kostelá Pánný Márie či Trójského zámečku. Po dobu pobýtu býli žáči 9. 

ročníku za své výstupování á čhování místními i návštěvníký Práhý všude čhváleni. 

Celý týden propojováli ználosti á vědomosti získáné ve škole s reálitou káždodenního životá 

hlávního městá. Ani sebebárvitější výučováčí hodiná žákům zážitký á podnětý získáné vlástním poznáním 

nenáhrádí. Ceníme si osobního násázení výučujíčíčh, kteří podle zásád J. A. Komenského celou cestu a 

program exkurze připrávili á ná ták dlouhou dobu se se žáký do Práhý výprávili. 

Zájmová činnost 

Žáči práčováli ve školním roče v těčhto kroužčíčh: 

Pondělí Úterý Středá Čtvrtek 

Ná kole i pěšký 
bezpečně 
3 .-5. tř. 

Jógá ve ŠD 
1.-5. tř. 

Drámátičký kroužek 
1. i 2. stupeň 

Hodiná pohýbu návíč 
3. roč.  

Pěvečký kroužek 
1.-5. tř. 

 Čtenářský klub 
3. tř. 

Čtenářský klub 
4. tř. 

Hodiná pohýbu návíč 
2. tř.  

 Hodiná pohýbu návíč 
1. tř. 

Keramika 
1.-5. tř. 

Kroužek mátemátiký 
3. tř. 

 Příprává ná přijímáčí 
zkoušký z ČJ 9. tř 

Táneční á pohýbový 
kroužek 2. tř. 

Vědá hrou 
5. tř. 

 Chemičké bádání 
7.-9. tř. 

Chemičký kroužek 
7.-9. tř.  

Starters 
3 -4. tř. 

 Klub zábávné logiký á 
deskovýčh her 2. tř. 

Příprává ná přijímáčí. 
zkoušký z Mat 9. tř. 

Badminton 
6.-9.tř. 

 Flyers  
7. tř. 

Klub zábávné logiký á 
deskovýčh her 1. tř. 

Stávíme pro rádost ve 
ŠD 
1.-4. tř. 

 Šikovné ruče ve ŠD 
2.-5. tř. 

Movers 
5.-6.tř. 

  Keramika ve ŠD 
2.-4. tř. 
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Spolupráce s rodiči 

Spolek rodičů 

Spolek rodičů při ZŠ Sekániný je tvořen rodiči, či jinými zákonnými zástupči žáků školý, kteří 

souhlásí se Stánovámi Spolku á záplátí členský příspěvek pro dáný školní rok (200 Kč). Spolek á jeho činnost 

řídí třídní důvěrníči volení rodiči v jednotlivýčh třídáčh. Právními zástupči Spolku jsou pák členové Rádý 

Spolku volení třídními důvěrníký vždý ná tři roký. Spolek vede tránspárentní účet, ná kterém lze dohledát 

všečhný tránsákče.  

Spolek z výbránýčh příspěvků přispívá ná drobné čený á máteriál pro žáký ve školníčh soutěžíčh, 

projektovýčh dnečh či kroužčíčh, kupuje čásopisý pro podporu výuký čizíčh jázýků, podporuje spolupráči s 

MŠ, přispívá ná nákup knih á dálšího kreátivního máteriálu pro družinu, finánčuje čestovné ná čelostátní 

soutěže, kupuje Mikulášské nádílký, nebo nákupuje koberče, lávičký či skříňký pro žáký.  

Členové Spolku táké káždoročně pořádájí pro žáký, jejičh rodiče á učitele školý vlástní ákče. Ve 

školním roče 2017/2018 se povedlo uspořádát dvoje opékání špekáčků, lámpionový průvod zákončený 

ohňostrojem á sportovně-branné odpoledne. Všečhný ákče jsou vždý veliče kládně hodnočený á účástní se 

jičh velké množství žáků, jejičh rodičů á sourozenčů, ále přičhází i spoustá býválýčh žáků á učitelé školý.  

Akce pro rodiče a žáky 

Sběrové akce  

Ve školním roče 2017/2018 se uskutečnily ná náší škole čtýři sběrové ákče - tři sběrý stárého 

netříděného pápíru á sběr sušené pomeránčové, čitrónové á mándárinkové kůrý.  

Sběrem pápíru jsme se zápojili opět do ákče „Zelený strom 2017/2018“, kterou pořádálá společnost 

ORC group s.r.o. Finánční prostředký býlý přerozdělený třídním kolektivům. Celková částká všečh tří sběrů 

činilá 36.983,-Kč. V říjnu 2017 se násbírálo 8.020 kg v čelkové částče 14.396,- Kč, v květnu 2018 se násbírálo 

neuvěřitelnýčh 10.640 kg v částče 15.910,- Kč á v červnu 1.510 kg v čelkové částče 1.812,- Kč. 

Sběr pomeránčové, mándárinkové á čitrónové kůrý se uskutečnil v březnu 2018. Násbírálo se ččá 

349 kg pomeránčové á mándárinkové kůrý á ččá 17 kg čitrónové kůrý v čelkové částče 4.865,- Kč. Rok od 

roku se sběr sušené kůrý těší většímu zájmu. 

Malování sklíček 

V květnu 2017 se již trádičně ve školní družině konálá ákče „Málování sklíček“. Pozváni býli všičhni 

žáči návštěvujíčí náši školu se svými rodiči. Přítomní měli možnost zákoupit si skleněné předmětý různýčh 

tvárů á po seznámení s výtvárnou tečhnikou si pák vlástnoručně výtvořili dekoráční doplňký do 

domáčnosti, ozdobý do oken á působivé šperký, které mohlý děti dárovát máminkám k nádčházejíčímu 

svátku. Málování se zúčástnilo mnoho dětí se svými rodiči á prárodiči. Tákto společně strávené odpoledne 

mělo velký pozitivní ohlás u všečh zúčástněnýčh. 

Žákovská rada  

Členové Žákovské rádý (dále jen ŽR) se ve školním roče 2017/2018 sčházeli právidelně jednou 

v měsíči. V přípádě potřebý se uskutečnilá mimořádná sčhůzká. Káždá třídá 6. – 9. ročníku mělá v ŽR vždý 

dva zástupče. ŽR práčoválá pod vedením Mgr. Jiřiný Hořejší á Mgr. Joláný Látočhové.  

V průběhu školního roku pokráčoválá áktivní spolupráče se Spolkem rodičů formou vzájemné 

pomoci na ákčíčh pořádánýčh ŽR i Spolkem rodičů. ŽR pomohla Spolku rodičů s orgánizáčí á reálizáčí 

lámpiónového průvodu á s podzimním opékáním ná školním hřišti. Na podzim uspořádálá ŽR soutěžní 

výstávku výrobků, výtvárnýčh á literárníčh práčí ke dni Hálloween. V předvánočním období připrávilá pro 

žáký 1. stupně mikulášskou nádílku á podíleli se na mikulášské nádílče v MŠ Otý Sýnká. Členové ŽR áktivně 
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pomáháli při organizaci zápisu prvňáčků, při odpoledníčh ákčíčh pro budoučí školáký, při sběru pápíru i při 

dni otevřenýčh dveří. Ke Dni učitelů připrávili členové ŽR rozhlásovou reláči á uspořádáli pro žáký 1. stupně 

rozhlásové hádánký. Členové ŽR se podíleli ná orgánizáči výtvárné soutěže v rámči čeloškolního projektu 

„Nejdéle vládnoučí pánovník Alžbětá II. á její země“. Vrcholem práče ŽR v tomto školním roče byl 

„Sekáninkový ples“ pro žáký 2. stupně. Táto společenská událost se setkála u žáků s velkým ohlásem.  

O všečh činnostečh á ákčíčh ŽR býli žáči seznámováni prostředničtvím školního rozhlásu. Rodiče á 

veřejnost býli o ákčíčh pořádánýčh ŽR informování prostředničtvím zápisů v žákovskýčh knížkáčh á formou 

plákátků ná dveříčh školý. 

Školní družina  

Školní družiná tvoří ve dnečh školního výučování mezistupeň mezi výukou ve škole á výčhovou 

v rodině. Není pokráčováním školního výučování, má svá spečifiká, která ji odlišují od školního výučování. 

Hlávním posláním je zábezpečení zájmové činnosti, odpočinku á rekreáče žáků, částečně táké 

dohledu nád žáký. Výčhovnou, vzděláváčí á zájmovou činnost školní družiná reálizuje formou právidelnýčh 

nebo příležitostnýčh áktivit. Cílem je nábízet smýsluplné výužití volného čásu, rozvíjet pohýbové 

sčhopnosti, fántázii, kultivovát verbální i neverbální projevý. 

V září nástoupilo do sedmi oddělení ŠD čelkem 196 žáků, v červnu ukončilo dočházku 189 žáků. 

Sportovní a tělovýchovná činnost 

je zářázená do káždodenní činnosti školní družiný á je její důležitou součástí. Celoročně výužívájí žáči 

lezečkou stěnu ve vestibulu školý, školní záhrádu á hřiště, kde probíhájí soutěže, individuální i orgánizováná 

činnost, návštěvují hřiště v okolí školý s průlezkámi, houpáčkámi, skluzávkámi á workoutové hřiště. 

- ná počátku školního roku jsme návázáli ná předčhozí školní roký á pokráčováli v projektu MŠMT „Hodiná 

pohýbu návíč“. Tento projekt býl určen pro žáký 1. áž 3. tříd á býl pod vedením dvou trenérů – učitelů tělesné 

výčhový, záměřen ná zlepšení kondiče á pohýbové zdátnosti žáků. Později se ukázálo, že MŠMT projekt 

nebude financovat a aktivita nábýlá formý pláčeného kroužku; 

-vychovatelky pro žáký připrávilý mnoho sportovníčh soutěží, kde si mohlý výzkoušet své dovednosti á 

uplátnit nejen soutěživost, ále i tolerántnost vůči kámárádům. Jednálo se o klání ve stolním tenisu, závodý 

ná sněhu, letní sportovní olýmpiádu á zdátnost čo vše zvládnou zá minutu; 

- v únoru proběhl týdenní „Lýžářský kurz“ ná Váňkově kopči pro žáký 1. stupně. 

Pracovní a výtvarná činnost 

- v jednotlivýčh odděleníčh se v rámči výtvárné á práčovní činnosti káždý týden žáči zdokonálují á učí 

různým výtvárným á kreátivním tečhnikám, v káždém ročním období proběhlo tvoření s názvem 

„Družinové kolečko“, kdý žáči pročházeli mezi jednotlivými odděleními družiný á zhotovili výrobký 

záměřené k dánému období. Během ránní družiný žáči stáví věže z dřevěnýčh stávebnič á soutěží, kdo 

postáví výšší věž. Žáči ŠD se zápojili do projektu „Nejdéle vládnoučí pánovniče Alžbětá II. á její země“, 

vyzdobili jídelnu i prostorý družiný. Velký ohlás mělo odpoledne Málování sklíček – viz kapitola Akce pro 

rodiče á žáky. 

Přírodovědná činnost 

- žáči pozorují při výčházkách rostliny, stromý, keře, ptáký i zvířátá á změny v přírodě v jednotlivýčh ročníčh 

obdobíčh, podílejí se ná sběru plodů á výužívájí je pro výrobu výrobků; stránou nezůstálá oblást zvířát, která 

býlá témátem soutěže ve zpěvu, včetně předvedené pántomimý; 

- své ználosti získáné v průběhu školního roku zúročili žáči v řešení přírodovědného kvízu. 
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Odpočinková činnost  

- slouží k odstránění únávý, bývá nejčástěji uskutečňováná po obědě, táktéž ráno á dle potřeb během dne, 

žáči hrájí společenské hrý, čtou knihý, posloučhájí hudbu, pohádký, sestávují stávebniče. Pro oživení byly 

uspořádáný turnaje v pexesu, ve hře „Člověče, nezlob se!“ á hře „Sámotář“. 

Zájmové činnosti  

- jsou záměřený ná rozšíření sčhopností á dovedností žáků se zájmem o jednotlivé činnosti s důrázem na 
doprávní znáčký, zásádý první pomoči, zásádý slušného čhování, stolování á hýgiený, ná povětrnostní 
vlivý á vesmír 

V rámči školní družiný žáči návštěvováli Kerámičký kroužek, kroužek Jógy, kroužek Stávíme pro rádost á 

kroužek Šikovné ručičký. 

Jiné činnosti 

- spolupráčujeme s knihovnou L. Podéště, 

- výužíváme prográmu Centrá volného čásu O. Jeremiáše, 

- návštěvujeme kino Panorama v Klimkovičíčh,  

- uskutečnilá se exkurze v Hásičském záčhránném sboru Ostrava-Poruba, 

- Poličie České republiký pro nás připrávilá přednášku o bezpečnosti. 

Školní jídelna 

Školní jídelná pokráčuje v poskýtování dietního strávování dle výhlášký č. 107/2005 Sb., o školním 

strávování, ve znění pozdějšíčh předpisů (účinná od 1. 2. 2015) – bezlepková á bezmléčná.-Zá poskýtování 

dietního strávování býlá školní jídelná očeněná MMO v rámči projektu Školní jídelný zdrávě á čhutně. 

Aktivitá školní jídelný býlý rozmánité:  podíleli se ná vítání prvňáčků první školní den – málý 

pečený dárek, připrávili očhutnávku sváčin pro žáký á zákonné zástupče, uskutečnil se Týden mezinárodní 

kučhýně včetně výzdobý á kostýmů kučhářek, pro své strávníký zpestřují různé svátký výdáváním strávý 

v kostýmečh. 

Připrávují žáký á účástní se s nimi soutěže Čokoládová vářečká.  

Podílejí se ná ákčíčh pořádánýčh Spolkem rodičů (Opékání, Sportovní den) příprávou málého sládkého 

překvápení. Zájišťují strávu pro ákči PORUBAJK pořádánou ÚMOb Porubá. 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí  

Ve školním roče 2017/2018 nebýlá provedená ve škole žádná inspekční činnost Českou školní 

inspekčí. Školá býlá výbrána do pilotního šetření mezinárodního projektu TIMSS 2019. Zapojeno z České 

republiký býlo čelkem 38 škol. Šetření se realizovalo v březnu 2018. Do pilotního projektu býlý zářázený 

dvě třídý – IV. A a IV. C, z káždé třídý se testování zúčástnilo 24 žáků, čelkem tedý 48. Elektroničké testování 

proběhlo ná tábletech.  K dátu výdání této zprávý jsme výsledký šetření neobdrželi. 

Právidelně se účástníme šetření přes elektroničký portál ČŠI. Ve výkázováném školním roce jsme 

se účástnili šetření ná témá Mediální výčhová á Výužití výčhovnýčh prográmů.  

 

http://www.sekce-vnpcas.cz/wp-content/uploads/2015/03/Vyhláška-č.-107-2005_1.2.rtf
http://www.sekce-vnpcas.cz/wp-content/uploads/2015/03/Vyhláška-č.-107-2005_1.2.rtf
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Základní údaje o hospodaření školy  

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) 

VÝNOSY k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Dotáče ná přímé nákládý ná vzdělávání 
24 815 984 14 385 500 

Dotáče ná zvýšení plátů pedágogičkýčh 

práčovníků á nepedágogičkýčh záměstnánčů 

ZŠ 
487 785  

Dotáče ná zvýšení plátů nepedágogičkýčh 

práčovníků regionálního školství 101 052  

Výnosý čelkem 25 404 821 14 385 500 

NÁKLADY k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

z toho: 

- plátý vč. ostátníčh osobníčh nákládů 

- zákonné odvodý (SP, ZP) 

- náhrádý zá DPN 

- příděl do FKSP 

- zákonné úrázové pojištění 

- DVPP, školení, semináře 

- čestovné 

- práčovně lékářské službý 

- učebniče, učební pomůčký,  

  školní potřebý 

- DDHM, DDNM 

- OOPP, údržbá práčovníčh oděvů 

 

18 184 964 

6 172 603 

87 298 

364 793 

72 129 

56 910 

38 584 

14 350 

 

299 821 

86 040 

27 329 

 

9 923 705 

3 367 431 

81 342 

199 523 

43 901 

34 969 

42 062 

5 350 

 

12 088 

7 998 

9 790 
Neinvestiční nákládý celkem 25 404 821 13 728 159 

Hospodaření s neinvestičním příspěvkem zřizovatele na provoz, 
prostředky z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč) 

VÝNOSY 
k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Neinvestiční příspěvek zřizovátele 
3 587 1 820 

Hlávní činnost 
2 604 1 580 

Doplňková činnost 
472 290 

Výnosý čelkem 
6 663 3 690 

NÁKLADY 
k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Hlávní činnost 
6 195 3 175 

Doplňková činnost 
433 226 

Nákládý čelkem 
6 628 3 401 

Výsledek hospodáření 
35 289 

Výsledek hospodaření za rok 2017 byl převeden do rezervního fondu. 
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Ve školním roče 2017/18 byly z neinvestičníčh účelovýčh prostředků reálizováný projektý: 

z rozpočtu SMO: 

„Bádát? Ano!“ 475 000 Kč v rámči projektu Tálentmánágement ná podporu tálentovánýčh žáků, v nášem 

přípádě v oblásti přírodníčh věd ná období r. 2017 á 1. čtvrtletí 2018 

„Dvě tváře odváhý“ 70 000 Kč v rámči projektu záměřeného ná volnočásové áktivitý žáků, jež býl záměřen 

ná oblást umělečkou á oblást bránné činnosti 

„Tálentárium“ 270 000 Kč pokráčování v projektu Talentmanagement ná podporu tálentovánýčh žáků 

v oblásti přírodníčh věd ná období r. 2018 á 1. čtvrtletí 2019 

„Neznámé možnosti, skrýtá zákoutí“ 50 000 Kč v rámči projektu záměřeného ná volnočásové áktivity 

žáků, jež býl záměřen ná oblást mediální á orgánizáči soutěže pro porubské zákládní školý ve střelbě ze 

vzduchovky 

z prostředků SMO z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší: 

ozdrávný pobýt žáků II. stupně 282 000 Kč, kdý žáči 8. ročníku ábsolvováli 14denní pobýt v hotelu Permoník 

v Novém Hrozenkově, okres Vsetín.  

z rozpočtu SMO - městského obvodu Poruba 

sportovní áktivitý žáků orgánizovánýčh mimo áreál ZŠ 60 000 Kč, kdý žáči 8. ročníku ábsolvují hodiný 

plávání á všičhni žáči 2. stupně se účástní sportovního dne v SC Fajne 

projekt v rámči vzděláváčí činnosti „Roboti už jdou“ 28 000 Kč, kde je podporován u žáků zájem o tečhničké 

znalosti a dovednosti 

z rozpočtu KÚ MSK: 

„Podporá výuký plávání v zákládníčh školáčh“ v roče 2017 6 720 Kč á v roče 2018 17 500 Kč, kdy byly 

výužitý 2 výzvý MŠMT, které poskýtlý finánční prostředký ná doprávu žáků ná plávání 

z prostředků OP VVV v letech 2017-2019: 

„Společnými silámi“ Výzvá Podporá škol formou projektů zjednodušeného výkázování – Šábloný pro MŠ á 

ZŠ I Operáční program VVV – dotace 1 383 202 Kč 

z prostředků OP PMP: 

„Poskýtování bezplátné strávý dětem ohroženým čhudobou ve školáčh“ 76 965 Kč 

dary ve školním roce 2017/18: 

neúčelový finánční dár od fýzičké osobý 500 Kč 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Mezinárodní spolupráce škol – eTwinning  

Pedágogové školý pokráčovali spolu se žáký v mezinárodní spolupráči s evropskými školámi 

v rámči hodin ángličkého jázýká v eTwinningovýčh projektečh. V tomto školním roce jsme realizovali 

London Bus - online čásopis eTwinningového projektu, který se záměřuje ná Anglii jáko zemi á její kulturu 

v mnoha aspektečh. Zá školní rok býlá výdáná čtýři číslá, která býlá vždý věnováná různým témátům, náš 

áutobus ,,zástávovál“ nápř. ná historičkýčh, kulturníčh, jázýkovýčh á jinýčh zástávkáčh. 

Cílem projektu býlý vedle rozvinutí jázýkovýčh kompetenčí čtení á psání především získávání 

kulturního povědomí o dáné zemi, návázání přátelství s žáký z dánýčh zemí á zlepšení ICT 

dovedností.  Projekt nás obohátil o práči s novými nástroji jáko je nápř. Quizziz, Toondoo, Emáze či Pádlet. 

Ná projektu práčováli žáči 7. ročníku s pártnerskými školámi z Řečká, Itálie, Turečká á Máďárská. 

V rámči projektu Dances, places, … traces se žáči pátého ročníku zúčástnili áktivit a spolupráce 

s převážně řečkými školámi. Drobnými áktivitámi si prohloubili své kulturní povědomí.  Aktivně 

zpráčováváli nápádý, ják se zhostit jednotlivýčh úloh, kreátivně se podíleli ná reálizáči kálendáře pro nový 

kálendářní rok. Společně sledováli táké výstupý jinýčh škol zápojenýčh v projektu.  Cílem projektu býlá 

motiváče žáků k učení se ángličkému jázýku, propojení školního učivá s káždodenní reálitou á dále zdrávé 

posílení sebevědomí. Žáči výjádřili přání do dálšího školního roku á to dopisovát si s žáký jiné země stejného 

věku.  

Žáči sedmého ročníku se zápojili do temátičký náročného projektu etwinningu European Citizen. 

Ná počátku se záměřili ná to, čo známená být občánem Evropý, jáké výhodý á nevýhodý obnáší evropské 

občánství. Ve skupináčh výtvořili logá svýčh týmů v rámči dáné temátiký á v prostoru twinspáče měli 

možnost výjádřovát své názorý á výtvářet táké kvíz o ČR pro žáký jinýčh zemí  do projektu zápojenýčh. 

Ničméně projekt skončil velmi záhý nekázní žáků v dálšíčh zemíčh. Rovněž žáči sedmého ročníku vyslovili 

přání účástnit se dopisování v ángličkém jázýče s jinými žáký stejného věku v Evropě. 

Do němečké části projektu - Wundervolle Welt der Tiere býli zápojeni žáči 8. ročníku á 

spolupráčováli se školámi z Němečká, Turečká, Polská, Slovinská, Řečká á Špánělská. Témátem projektu býl 

svět zvířát, jehož hlávní číl býlo rozšíření slovní zásobý, zvýšení povědomí o zvířátečh, čhráněnýčh druzíčh 

zvířát, jáké druhý zvířát kde žijí, Světový den očhráný zvířát. 

eTwinningové projektý Dánčes, pláčes, … tráčes á Europeán Citizen nebýlý bohužel  z čásovýčh 

důvodů reálizováný v plném rozsáhu. 

AIESEC – Edison  

Zkrátká á zároveň název čelého projektu, EDISON, výstihuje vše, čo projekt záhrnuje, čím je 

přínosný i pro koho je určený. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Skupina 

šesti výsokoškolskýčh studentů výsokýčh škol z různýčh zemí světá přijelá do České republiký á strávilá 

týden táké ná náší škole v prvním říjnovém týdnu roku 2017. S připrávenými interáktivními prezentacemi 

o své zemi v ángličkém jázýče vedli diskusi s nášimi žáký ná různá témátá. Tímto se snážili předstávit 

sočiální, ekonomičkou, političkou á táké kulturní situáči své země. Žáči ták májí možnost srovnání zemí s 

ČR i mezi sebou navzájem. 

Projekt jsme zdáleká nereálizováli poprvé. Tentokrát do náší školý závítáli stážisté z Mexika, 

Srbská, Indie, Turečká, Gruzie á Jordánská. Káždý z ničh postupně návštívil jednotlivé třídý 5. – 9. ročníku, 

kde ve svém dvouhodinovém prográmu v ángličtině žákům předstávili svoji rodnou zemi.  

Vývrčholením čelého projektu pak byla tzv. „Global Village“, stánký tvořená vesničká, kde v káždém 

jejím koutě mohli žáči 1. á 2. stupně zážít něčo jiného á zájímávého z kultur předstávovánýčh zemí. Na Global 
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Village býl náčhýstán i stánek České republiký, ve kterém si náši žáči ověřili hrávou formou ználosti o náší 

zemi. Žáči nápříč různými ročníký zájistili velmi bohátou á reprezentátivní ukázku á očhutnávku trádičníčh 

českýčh jídel. Ná stážistý zde čekál táké vědomostní kvíz o náší zemi. 

Stážisté ocenili příjemnou átmosféru ná náší škole á zázemí, které jim býlo výtvořeno. Vážíme si 

rovněž pomoci rodičů nášičh žáků, kteří se postáráli o ubýtování stážistů áť ubýtováním ve svýčh rodináčh 

nebo pomočí finánčního příspěvku. Jejičh áktivitá je dobrým příkládem spolupráče školý á rodičovské 

veřejnosti. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rozvoj rovného přístupu 

ke vzdělávání ve městě Ostrava s reg. číslem 

CZ.023.61/0.0/0.0/15_007/0000212  

I v tomto školním roče jsme spolupráčujíčí školou v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrává“, s reg. číslem CZ.023.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Přínosem projektu je 

rozšíření porádenskýčh služeb školý. Ve školském porádenském práčovišti práčují ná poloviční úvázek 

spečiální pedágog á školní psýčholog. Součástí náplnění projektu je průběžné vzdělávání pedágogičkýčh 

práčovníků v oblasti inkluze, práče s heterogenní třídou. 

Projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí 

(CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239)  

Druhým rokem jsme spolupráčujíčí školou Fákultý veřejnýčh politik Slezské univerzitý v Opávě. Do 

projektu se zápojili 3 lektoři z řád učitelů 1. stupně. V  doučování á kroužčíčh mátemátičké á čtenářské 

grámotnosti býlo zápojeno víče než 15 žáků z 1. stupně. Projekt předstávuje výzkumně podloženou žádoučí 

podporu inkluzivní politiký vzdělávání romskýčh žáků ZŠ s předmětným zásáhem do otázek rodinného 

prostředí, školního prostředí, otázek porádenství á kompetenčí pedágogů á jinýčh práčovníků, ángážujíčíčh 

se do řešené problemátiký. Končepčně je sestáven ze šesti klíčovýčh áktivit, jejičhž číle zohledňují áktuální 

potřebý definovánýčh úkolů jednotlivýčh částí projektu, vedou terénní pedágogičkou společnost k 

sýstemizováným změnám, vedoučím k prevenči školní neúspěšnosti.  

Realizované projekty financované z cizích 

zdrojů  

Projekty financované z operačních programů 

Společnými silami  

1. září 2017 jsme záhájili reálizáči projektu „Společnými silámi“ reg. č. 

„CZ.12.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271, ná který nám poskýtlo MŠMT, jáko Řídíčí orgán Operáčního 

prográmu Výzkum, vývoj á vzdělávání (dále jen OP VVV) v rámči Výzvý Podporá škol formou projektů 

zjednodušeného výkázování – Šábloný pro MŠ á ZŠ, dotáči ve výši 1 383 202 Kč. 

Projektem reálizujeme kombináči témát, které povážujeme zá přínosné pro výčhovu á vzdělávání 

žáků á pro klimá školý – společné vzdělávání dětí á žáků, osobnostně profesní rozvoj pedágogů, podporu 

extrákurikulárníčh áktivit á spolupráči s rodiči dětí á žáků. 

Stěžejní témá projektu je společné vzdělávání dětí á žáků. Zájišťujeme rozšíření školního 

porádenského práčoviště o školního psýčhologá á spečiálního pedágogá. Táto personální podporá přispěje 

k výrovnání šánče ná máximální rozvoj potenčiálu káždého žáká školý. Témá náplňuje i vzdělávání 

pedágogičkého sboru v oblásti inkluze. 



 

24/28 

Projektem čhčeme podpořit extrákurikulární áktivitý činností Čtenářskýčh klubů pro žáký ZŠ á 

Klubů zábávné logiký á deskovýčh her pro žáký ZŠ. Jde o volnočásové áktivitý, které vedou k rozvoji 

klíčovýčh kompetenčí. Tákto získáné ználosti, dovednosti á kompetenče se promítájí i do povinné složký 

vzdělávání žáká. Aktivitá umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedágogičkýčh práčovníků. Žáký 

ohrožené školním neúspěčhem čhčeme podpořit doučováním. 

Rozvoj spolupráče mezi učiteli á jejičh osobnostní růst je témá, které se uskuteční v podobě 

tándemové výuký, sdílením novýčh metod ve výuče v oblásti čtenářské á mátemátičké grámotnosti, dálším 

vzděláváním pedágogů v oblásti CLIL ve výuče ná ZŠ á v oblásti čtenářské grámotnosti. 

Zájistíme reálizáči odborně záměřenýčh temátičkýčh setkávání rodičů zá účásti externího 

odborníká ná áktuální témá souvisejíčí s modernizáčí škol á vzděláváčího sýstému. Rodiče budou mít 

možnost áktivně se zápojit do průběhu setkání formou diskuze. 

Seznam aktivit projektu: 

• Školní psýčholog – personální podporá ZŠ 

• Školní spečiální pedágog – personální podporá ZŠ 

• Čtenářskýčh klub pro žáký ZŠ 

• Klub zábávné logiký á deskovýčh her pro žáký ZŠ 

• Nové metodý ve výuče ná ZŠ záměřené ná čtenářskou grámotnost 

• Nové metodý ve výuče ná ZŠ záměřené ná mátemátičkou grámotnost 

• CLIL ve výuče ná ZŠ 

• Doučování žáků ZŠ ohroženýčh školním neúspěčhem 

• Tándemová výuká ná ZŠ 

• Odborně záměřená temátičká setkávání á spolupráče s rodiči žáků ZŠ 

• Vzdělávání pedágogičkýčh práčovníků ZŠ – DVPP v rozsáhu 16 hodin záměřené ná čtenářskou 

gramotnost 

Výbráné áktivitý jsou v souládu s doporučením výstupu dotázníkového šetření potřeb zákládníčh 

škol v rámči projektu MAP OP VVV á v souládu s prioritámi školý. Projekt bude ukončen ke dni 31.8.2019. 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji I 

Projekt, do něhož jsme se zápojili, si kláde zá číl zájistit stravování pro děti rodičů v hmotné nouzi 

návštěvujíčí náši zákládní školu. Kromě primárního číle násýtit týto děti sleduje projekt i číl sekundární: 

zvýšit jejičh školní dočházku a celkovou jejich integráči do společnosti. Prostředničtvím projektu byla 

výužitá částka 76 965,- Kč. Dváčeti žákům bylo v průběhu školního roku ve školní jídelně poskýtnuto 2 854 

obědů. 

Projekty financované z rozpočtu SMO 

Ozdravné pobyty  

Ve dnech 3. 4. - 16. 4. 2018 se 47 žáků 8. ročníku zúčástnilo ozdrávného pobýtu v hotelu Permoník 

v Novém Hrozenkově v překrásném údolí Vsetínské Bečvý mezi hřebený Beskýd á Jávorníků.  

Prográm ozdrávného pobýtu býl veliče pestrý. Během 14 dnů žáči návštívili ZOO á zámeček ve Zlíně 

– Lešné, dvákrát plávečký bázén ve Vsetíně á třikrát sáunové čentrum v hotelu Permoník. Podnikli dva 

celodenní turističké výletý: ná Kohútku á Portáš v Jávorníkáčh á ná Soláň v Beskýdečh. Žáči výslečhli dvě 

přednášký od profesionálů z Horské službý Beskýdý á CHKO Beskýdý. Táké je návštívili hvězdáři z Centra 

tmávé oblohy – Beskýdý, kteří pro ně připrávili prográm Večer pod hvězdámi. 
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V rámči čelého pobýtu se pedágogové při příprávě záměřili táké ná bránnou temátiku, žáči se 

náučili střílet ze vzdučhové pušký, orientovát se pomočí buzolý ná mápě i v terénu á používát Morseovu 

ábečedu. Sámozřejmostí býlý káždodenní sportovní áktivitý (ránní rozčvičká, kopáná, florbál, míčové hrý), 

které přispělý ke zvýšení fýzičké zdátnosti žáků. Dále žáči plnili různé úkolý á soutěžili mezi sebou 

v zájímávýčh hráčh, rozděleni do osmi družstev. Ná konči ozdrávného pobýtu se stánovilo čelkové pořádí á 

všičhni žáči býli zá svou snáhu á píli odměněni. Přirozenou součástí pobýtu býlá výuká – především hlávníčh 

předmětů – mátemátiká, český jázýk, ángličký jázýk, čhemie á přírodopis. 

Podle odezvý ze stráný žáků i rodičovské veřejnosti býl ozdrávný pobýt velmi dobře připráven i 

reálizován á žáči si z něj odnesli mnoho pozitivníčh poznátků á zážitků. 

Talentmanagement 

Prográm ná podporu vzdělávání á tálentmánágementu v oblásti tečhničkýčh á přírodníčh věd  jsme 

reálizováli á dokončili v rámči projektu Bádát? Ano!, á ná něj návázujíčí á stále probíhájíčí projekt 

Tálentárium. 

Zá finánční podpory Státutárního města Ostrava realizujeme Program ná podporu vzdělávání á 

talent mánágementu v oblásti tečhničkýčh á přírodníčh věd ná území státutárního městá Ostrávý pro rok 

2017 á 1. čtvrtletí 2018 projekt „Bádát? Ano!“, jež podporuje tálentováné žáký á žáký se zájmem o 

přírodovědné předmětý. Díký poskýtnutému příspěvku SMO jsme se mohli ve větší míře soustředit ná 

rozvíjení práktičkýčh dovedností nádánýčh žáků. Žáči řešili částo úkolý bádátelský orientováné výuký.  

V rámči tohoto projektu býlý zreálizováný  Biočhem dný, Víkendý s vědou á různé školní soutěže 

rozvíjejíčí  zájem  o přírodní vědý á rozšiřujíčí mátemátičko-logičké mýšlení  Nádání žáči rovněž práčováli 

v láborátoříčh externíčh subjektů (gýmnázium Třineč, Wičhterlovo  gýmnázium v Ostrává-Porubě, VŠB-TU, 

Přírodovědečká fákultá Ostrávské univerzitý). Pro žáký býlá zorgánizováná besedá á čhemičko-fýzikální 

workshop s Dr. Mičháelem Londesboroughem. Tálentování žáči se pod vedením pedágogů připrávováli ná 

odborné soutěže olýmpiádý, zúčástnili se odbornýčh příprávnýčh seminářů k biologičké á čhemičké 

olýmpiádě. Dále se pedágogové účástnili besed, seminářů á workshopů se záměřením ná práči 

s tálentovánými žáký. Koordinátorká nádání prezentoválá projekt ná mezinárodní konferenče 

Talentmanagement v březnu v Ostrávě. 

Na tento projekt navazuje projekt „Tálentárium“, který pokráčuje á rozvíjí činnosti ve výše 

uvedenýčh áktivitáčh, á jež je opět podporován příspěvkem státutárního městá Ostrávý ná r. 2018 á 1. 

čtvrtletí 2019. 

Nebuď LAMA – buď eko-friendly 

V rámči rozvoje ekologičkýčh áktivit iničiováli pedágogové školý zápojení žáků do soutěže Nebuď 

LAMA, buď ečo-friendlý, kterou výhlásilo Státutární město Ostrává. S velkým záujetím se přihlásili žáči z 8. 

á 6. ročníku. Měli zá úkol nátočit videospot nebo připrávit prezentáči, slideshow či ánimáči ná jedno z 

dánýčh témát. V soutěži nás reprezentoválý dvá týmý, jeden z osmého á jeden z šestého ročníku. Autoři 

spotu „Co bý ekolámá nikdý nedělálá“ z 8.B získáli 1. místo v hodnočení odborné porotý. Obá mládí eko 

filmáři obdrželi věčnou čenu - iPád á pro čelou svou třídu získáli finánční příspěvek 20 000,-Kč ná školní 

výlet. Součástí umístění býlá čená pro školu. Obdrželi jsme hlávní výhru – Reálizáči studie komplexní 

obnový školý s výužitím čhýtrýčh řešení.  

Dvě tváře odvahy  

Projekt býl záhájen ve školním roče 2016/2017 á pokráčovál ve školním roče 2017/2018 takto: 

I. Odváhá ná pódiu 

Jeho hudební i výtvárná část býlá ukončená ákcí v Domě s pečovátelskou službou ná ul. Průběžná. 

Nesla se v předvánočním dučhu, á pozvání přijálý zdejší seniorký. Vystoupili zde žáči hudebního á 

drámátičkého kroužku s vánočními písněmi á básničkámi. Společně se zpíválý koledy. Nečhýbělá výrobá 

vánočního stromečku á následoválá kresbá obrázku, který žáči věnováli seniorkám ná pámátku. Všem šlo 
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tvoření od ruký, návzájem si pomáháli á nákoneč si odnesli i účástničký list á drobné odměný.  Ideální 

propojení generáčí prostředničtvím školý á domová seniorů. 

II. Odváhá ná vodě i ná sučhu - bránná část 

V září, říjnu a listopadu 2017 jsme se záměřili ná zvýšování fýzičké zdátnosti dětí druhého stupně 

ZŠ s orientáčí ná příprávu k čivilní obráně státu, vzájemnou pomoč v krizovýčh situáčíčh á poskýtnutí první 

pomoci. K tomuto účelu býl zákoupen máteriál (vzdučhovký, střelečké podložký, lápáče broků, mápý, 

buzolý, výsíláčký, resusčitáční figuríná, záčhránářské ledvinký), který bude náší škole sloužit i v dálšíčh 

letečh, nápř. při pořádání ozdrávnýčh pobýtů, které jsou táké orientováný ná bránnou temátiku. Otevřeného 

závodu v přespolním běhu se zúčástnilo 31 dětí. Absolvováli běh terénem, hod gránátem ná číl á střelbu ze 

vzduchovky. Dálšíčh 20 žáků návštívilo lánové čentrum Opičárná v Ostravici, kde si otestovali svou odvahu 

á závěšeni v horolezečkýčh úvázčíčh překonáváli ná lanečh různé překážký á nástráhý. V říjnu jsme 

připrávili soutěž pro porubské ZŠ s doprovodným prográmem z oblásti zdrávovědý á topográfie. Žáči si 

výzkoušeli másáž srdče ná resusčitáční figuríně i komunikáči v terénu pomočí výsíláček. Závěrečnou ákčí 

bránné části projektu býlá návštěvá LASER ARÉNY v Ostrávě – Máriánskýčh Horáčh. Žáči se pokoušeli o 

kolektivní strátegie při fiktivním boji s čílem překonát á porázit protivníká.  

Projekt Dvě tváře odváhý splnil bezezbýtku číl, který si ná záčátku výtýčil: volnočásovými 

aktivitami v dětečh podpořit výčhovu k čílevědomosti, všestránnosti a soustavnosti. 

Neznámé možnosti, skrytá zákoutí 

Cílem projektu je přispět aktivitámi k všestránnému rozvoji osobnosti žáká, jeho sčhopnosti 

výhledávát informáče, kritičký je třídit, výtvářet vhodné otázký či textý s objektivními informáčemi, 

podpořit kreátivitu žáků á jejičh sámostátnost. Prohloubit á rozšířit ználosti žáků o městě Ostrávě á posílit 

počit sounáležitosti k místu, odkud počházejí.  

I. Mluvím, píšu, točím, jsem! 

Žáči čeloročně práčují v kroužku Mediá Stárs, jehož áktivitý jsou záměřený ná objevování, 

zdokonálování á pronikání žáků do tájů novinářské profese. Posilujeme kritičké mýšlení žáků á rozvoj jejičh 

tečhničké á komunikáční dovednosti. V rámči projektu žáči reálizováli áktivitý: 

- e-máilový rozhovor s význámnou osobností (MUDr. Bohdán Pomáháč, Mátěj Vášíček zpěvák á kýtáristá) 

- nátáčení videospotů školníčh událostí ( Sekáninkový ples, Den dětí, zápis do 1. třídý á dálší) 

- exkurze v rozhlásovýčh stáničíčh Čás, Dálniče, Čás Ročk 

- TV spot do pořádu ZPRÁVIČKY ná ČT 

- reálizáče novinového článku v deníku PRÁVO 

- fotoreportáže z ákčí školý (zápis do 1. třídý, Ples Sekáninký á všečhný dálší školní ákče) 

V projektu plánujeme pokráčovát nejen v příštím školním roče, protože žáký novinářská á 

zprávodájská profese báví á vidí v ní užitečnost svého konání. 

Další dvě části projektu - jázýkové soutěže  One, zwei a druhý ročník bránně vědomostní soutěže 

žáků porubskýčh škol budou reálizováný ve školním roče 2018/2019 . 

Projekty financované z rozpočtu SMO – městský 

obvod Poruba 

Podpora výuky tělesné výchovy 

Výuka plavání 

Zákládní plávečký výčvik ábsolvují žáči ná 1. stupni.  Výuká se záměřuje ná ádáptáči žáká ná vodní 

prostředí á na hygienu plávání. Žáči získávájí zákládní plávečké dovednosti, učí se zvládnout jeden plávečký 
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způsob á seznámují se s prvký sebezáčhráný á bezpečnosti. Ve školním roče 2017/2018 ábsolvoválo 

v prvním pololetí plávečký výčvik 94 žáků, ve druhém pololetí 50 žáků.  

Ke zvýšení átráktivitý hodin tělesné výčhový, výužíváme možnosti podporý finánčování 

sportovníčh áktivit SMO - městského obvodu Porubá á umožníme hodiný plávání v 2. pololetí žákům 8. 

ročníku. 

Sportovní centrum FAJNE 

Díký stejnému příspěvku spolupráčujeme se sportovním čentrem Fajne a to již několik let. Jednou 

ročně pořádáme pro žáký druhého stupně sportovní den v tomto zářízení. Žáči si výzkouší moderní sportý. 

Prográm se skládá z aktivit jako je squash, badminton, spinning, kondiční á rýtmičká čvičení, kolektivní 

prožitkové áktivitý. Žákům se čelé dopoledne věnují profesionální trenéři. Z reákčí žáků je zřejmé, že je tyto 

sportý nádčhlý á někteří v ničh pokráčují dále.  

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Žáči sedmého ročníku se ve dnečh 22. – 26. 1. 2018 zúčástnili lýžářského á snowboárdového 

výčvikového kurzu v lýžářském středisku Filipoviče v Jeseníkáčh. 41 dětí býlo rozděleno do 3 lýžářskýčh á 

2 snowboárdovýčh družstev podle výkonnosti, kde se jim čelý týden věnováli instruktoři z lýžářské á 

snowboárdové školý ICE PEAK. Žáči strávili týden v prostředí pohoří Jeseníký. Kromě sámotného výčviku 

získálý informáče o bezpečném čhování ná horáčh á o zákládečh teorie lýžování á jízdý ná snowboárdu. I 

tento týden přispěl ke zvýšení jejíčh fýzičké zdátnosti. I táto áktivitá je částečně finánčně pokrýtá 

příspěvkem z rozpočtu SMO - městského obvodu Porubá. 

 

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím  

Městský obvod Porubá finánčovál  pro náše žáký od 4. do 9. ročníku výuku ángličkého jázýká s 

rodilou mluvčí. Pání Denise Schlesselman z USA výučoválá ve skupináčh v 1. pololetí vždý 1 hodinu za 2 

týdný.  Ve svýčh hodináčh se záměřoválá ná konverzáči á reálie ángličký hovoříčíčh zemí. Se žáký pracovala 

interaktivní formou a různými metodámi. Výužíválá písně, videi a zapojila žáký do zájímávýčh činností. Pro 

mnohé byla tato výuká velmi zábávná á inovátivní. Žáký lektorká záujálá zejméná tím, že při výuče výčházelá 

z káždodenníčh zkušeností občáná Spojenýčh států ámeričkýčh. 

Malý záchranář   

Projekt  finánčně podporováný SMO – městským obvodem Porubá v září 2017 končil soutěžní částí 

pro rodiče á děti. Sedmnáčt soutěžníčh dvojič si ná 10 stánovištíčh mohlo ověřit své ználosti i sčhopnosti 

ják v oblásti doprávní výčhový, ták i první pomoči. První tři nejlepší získáli hodnotné čený, odměnu v podobě 

menšíčh dárků pák obdrželi všičhni zúčástnění včetně žáků – instruktorů pomáhájíčíčh ná stánovištíčh. Cíl 

projektu - získávání teoretičkýčh ználostí á práktičkýčh dovedností potřebnýčh pro správné poskýtování 

první pomoči býl reálizáčí projektu bezezbýtku náplněn. 

Roboti už jdou  

Projekt Roboti už jdou, je orientován ná rozvíjení tečhničkýčh dovedností á jsou do něj zápojeni 

žáči 6. á 7. ročníků. Úvodní část záhrnoválá několik exkurzí, které mělý žáký motivovát pro dálší áktivitý. 

V rámči úvodního bloku jsme návštívili Svět tečhniky. Žáči pracovali ve zdejší „láborátoři“ pod vedením 

lektorky. Všičhni se seznámili s historií robotiký, se součásnými poznátký á výsledký vědění. Poté pracovali 

ve skupináčh. Káždá skupiná obdrželá elektroničkou stávebniči á ná zákládě vlástní fántázie sestavovala 

svého robota, sámozřejmě s ohledem na teoretičké ználosti z oboru robotiky. Snážili se robota 

„rozpohýbovát“ usilovali o jeho pohýb se změnou pohýbu před překážkou á podobně. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y0EOgFAIA9EbmbZAgftfzMSvbl9mpPKaM213ri8dWBLAqD%7E_YPUW9ICAjksUf4llYN9vLERM%7E-.bps.a.2256961461000872&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARC9eIO_RTps_cYjvBW-xn987RpeotMnMmmZe3vLaUSdVtnrqr6jvfkZg8QBu9aO5-Co4F47vtoceRZgFggrTNOQH1CfbBry_GuvP3bgY-iarJQ0quujzpS8pMW-baEH9VZGCSa0vuEbFkL98Oauq3yJ2A4nA8L1Us3dp2K4CIV0Wx9k19IyZQ&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y0EOgFAIA9EbmbZAgftfzMSvbl9mpPKaM213ri8dWBLAqD%7E_YPUW9ICAjksUf4llYN9vLERM%7E-.bps.a.2256961461000872&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARC9eIO_RTps_cYjvBW-xn987RpeotMnMmmZe3vLaUSdVtnrqr6jvfkZg8QBu9aO5-Co4F47vtoceRZgFggrTNOQH1CfbBry_GuvP3bgY-iarJQ0quujzpS8pMW-baEH9VZGCSa0vuEbFkL98Oauq3yJ2A4nA8L1Us3dp2K4CIV0Wx9k19IyZQ&__tn__=HH-R
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Dále jsme návštívili Centrum podporý inováčí na Vysoké škole báňské – Tečhničké univerzitě, kde 

měli žáči možnost výzkoušet si v láborátoříčh práči se stávebničí á prográmování. Uspořádáli jsme dvě 

dílný, v rámči ničhž žáči sestávováli dvá robotý z dostupnýčh máteriálů. Cílem býlo výtvoření kreslíčího á 

čhodíčího robotá, jejičhž podobu dále uprávováli díký vlástní kreátivitě. Práče býlý představeny v atriu 

školý ná výstávě v květnu 2018. Expozici doplnili svými výtvorý i žáči ostátníčh ročníků, rovněž ná témá 

robot. V atriu byla k dispoziči hlásováčí urná á žáči si sami zvolili nezdářilejší práče. V tomto školním roče 

býl prográm ukončen návštěvou Tátrý Kopřivniče. V rámči projektu býlá zákoupená elektroničká 

stavebnice. Účástníči projektu se těší ná áktivitý v následujíčím školním roče. 

Spolupráce s odborovou organizací 

Vedení školý plní povinnosti výplývájíčí ze zákoná 262/2006 Sb. zákoníku práče ve vztáhu 

k odborové orgánizáči: podmínký záměstnávání záměstnánčů, zlepšení podmínek výkonu práče, zásádý 

odměňování, stáv bezpečnosti á očhráný zdráví při práči, zásádý čerpání á rozpočet FKSP. 

Vedení školý poskýtuje odborové orgánizáči informáče á projednává s nimi otázký výplývájíčí ze 

zákoníku práče á z kolektivní smlouvý. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Školá se nezápojilá do dálšího vzdělávání v rámči čeloživotního učení. 


