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Základní údaje o škole 

Název: Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace 

IČ:  70984786  

IZO:  600144887 

telefonní kontakt:  596 956 423, 596 957 469, 725 180477  

e-mail:  skola@sekaniny.cz  

dálkový přístup:  www. sekaniny.cz 

Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba, 
IČ: 00845451 

Vedení školy 

Statutární zástupce:  Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka školy 

Školská rada 

Při škole působí šestičlenná školská rada v rozsahu svých pravomocí vymezených zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

Složení rady: 

 zástupci jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jan Abrahamčík, Bc. Michal Šíma 

 zástupci volení z řad pedagogů: Mgr. Miroslav Chytil, Mgr. Jana Losíková 

 zástupci volení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Ing. Jan Kňazovčík, Mgr. Renáta Veselská 

 

Přehled oborů vzdělání: 

 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r.  

 

Školní vzdělávací program 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2007, se změnami od 1. 9. 2013, 
platí pro 4., 5., 9. ročník 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum, od 1. 9. 2013, 
platí pro 1. -3., 6. – 8. ročník 
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Charakteristika školy 

Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělání, provozování školní družiny 

a provozování školní jídelny. Škola sídlí na 8. stavebním obvodě obce Poruba. Jde o klasickou 

pavilonovou školu, která prošla revitalizací. V areálu školy se nachází 26 tříd, malá a velká 

tělocvična, vybaveno je 11 odborných učeben – nová přírodovědná, 2 počítačové, 

multimediální, zeměpisu, jazyková, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, 

multimediální knihovna, cvičná kuchyňka s jídelnou.  

Pozemky rozlehlého školního areálu má škola vypůjčeny od statutárního města Ostrava, 

svěřenému obvodu Poruba.  Oplocená část areálu se nachází mezi pavilony A a B. Tam byl 

vybudován pozemek pro výuku pracovních činností – pěstitelských prací, s  dřevěnou pergolou. Nacházejí 

se zde dřevěné tabule pro prezentace  s ekologickou tématikou. Ke zpestření slouží pocitový chodník 

a areál pro venkovní hry. Ten využíváme pro naplňování vzdělávacích a výchovných cílů školy v hodinách 

tělesné výchovy, pracovních činností i pro sportovní činnosti školní družiny. Na venkovních stolech 

s lavicemi probíhá výuka různých odborných předmětů. 

Základní statistické údaje 
k 31. 8. 2015, 2. pololetí 2014/2015 

 

 

 

  Základní škola 

Stupeň 

Počet 

třídy žáci specializované třídy 
žáci ve specializo-

vaných třídách 
žáci/třída žáci/učitel 

1. 14 320 0 0 22,9   22,9 

2. 8 183 0 0 22,9  14,1 

ZŠ celkem 22 503 0 0 22,9 16,2 

Žáci integrovaní do běžných tříd 

Zrakově postižení Vady řeči 
S vývojovými  

poruchami učení 
Autisté Celkem 

1 11 14 1 27 

Školní družina 

Počet oddělení 5 

Počet dětí 147 

Počet vychovatelek 5 
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Školní jídelna 

Typ jídelny 
dle výkazu Z 17-01 

Počet strávníků 

celkem žáci zaměstnanci cizí 

L 11 ŠJ - úplná  529 420   41 68  

Počet žáků s potřebou dietního stravování: 0 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogický sbor je tvořen 38 plně kvalifikovanými pedagogy. Ve škole působí dva výchovní poradci 

a školní metodik prevence.  

Přehled jednotlivých skupin zaměstnanců: 

zaměstnanci celkem _____________________________________________________________________ 52 

pedagogové ......................................................................................................................................... 38 

učitelé ...................................................................................................................... 31 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 6 a7) 31 

vychovatelky ............................................................................................................. 5 

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

asistenti pedagoga ................................................................................................... 2 

odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) 2 

nepedagogičtí zaměstnanci ................................................................................................................ 14 

zaměstnanci úklidu ................................................................................................. 5 

personál školní jídelny ............................................................................................ 5 

ostatní správní zaměstnanci  .................................................................................. 4 

Další údaje 

věkové složení pedagogických zaměstnanců  

do 35 let  ................................................................................................................... 3 

od 35 do 50 let  ....................................................................................................... 16  

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

zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr 

odchod do důchodu  ............................................................................................... 2 

ukončení pracovního poměru na dobu určitou ................................................... 4 

jiný důvod  ................................................................................................................ 0 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 

Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech 15. - 16. ledna 2015. Do spádové oblasti  

školy patří  děti s trvalým bydlištěm v ulicích: Zdeňka Štěpánka, náměstí Antonie Bejdové, 

Ivana Sekaniny, Miroslava Bajera, Karola Šmidkeho, Oty Synka, Jana Ziky, Jedlová, Ludvíka 

Podéště, Otakara Jeremiáše.  

Dostavilo se 88 zákonných zástupců s dětmi. Z toho 4 zákonní zástupci požádali o odložení 

povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Všichni splnili zákonné náležitosti dle zá-

kona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 37, a ředitelka školy jim odklad povolila.  

Ke vzdělávání od 1. 9. 2015 bylo přijato celkem 84 žáků. 

Výsledky vzdělávání a hodnocení chování žáků 
 údaje jsou uváděny za  2. pololetí 2014/2015, k 31. 8. 2015 

 

 

počet 
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1. A 20 20 0 - - - 1.021 28.20 - 

1. B 19 19 0 - - - 1.090 36.00 - 

1. C 20 19 0 1 - - 1.100 44.80 - 

1. D 20 20 0 - - - 1.021 59.55 - 

2. A 27 27 0 - - - 1.069 51.25 - 

2. B 25 25 0 - - - 1.086 46.16 - 

3. A 21 18 3 - - - 1.158 54.61 - 

3. B 21 18 3 - - - 1.327 46.95 - 

3. C 20 17 3 - - - 1.369 43.60 - 

4. A 24 13 11 - - - 1.505 33.12 - 

4. B 26 12 14 - - - 1.526 43.50 - 

4. C 23 15 8 - - - 1.285 37.78 - 

5. A 27 14 13 - - - 1.496 46.44 - 

5. B 27 19 8 - - - 1.515 57.74 0.19 

6. A 24 6 18 - - - 1.896 64.58 - 

6. B 25 4 20 1 - - 1.825 67.72 - 

7. A 23 7 16 - - - 2.090 48.00 - 

7. B 20 2 17 1 - - 2.171 82.45 - 

8. A 23 6 17 - - - 2.258 63.08 - 

8. B 27 2 25 - - - 2.370 67.29 - 

9. A 18 2 16 - - - 1.955 115.22 - 

9. B 23 2 21 - - - 1.902 77.43 - 
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Počty známek 
Počet 

 klasifikovaných žáků 

průměr 

  Předmět   

1 2 3 4 5 U     

Český jazyk 187 186 92 36 2   503 1,966 

Anglický jazyk 88 138 113 33     372 2,245 

Německý jazyk 16 26 8 3     53 1,962 

Ruský jazyk 17 16 35 13     81 2,543 

Informatika 122 66 37 12     237 1,743 

Matematika 236 143 78 44 2   503 1,873 

Prvouka 169 17 6   1   193 1,171 

Přírodověda 57 51 17 2     127 1,717 

Vlastivěda 61 50 11 5     127 1,685 

Dějepis 18 52 75 37 1   183 2,732 

Občanská výchova 84 62 33 4     183 1,765 

Fyzika 27 65 60 31     183 2,519 

Chemie 15 25 35 16     91 2,571 

Přírodopis 32 81 52 18     183 2,306 

Zeměpis 21 64 72 51 1   183 2,568 

Pracovní činnosti 460 23 20       503 1,125 

Hudební výchova 400 9 3       412 1,036 

Výtvarná výchova 456 47         503 1,093 

Výchova ke zdraví 49           49 1,000 

Tělesná výchova 426 59 12     6 497 1,167 

Finanční výchova 14 23 3 1     41 1,780 

Počítačová grafika 3 12 6 1     22 2,227 

Sportovní aktivity 64 4       1 68 1,059 

Celkový průměrný prospěch 1,685 

  počet % 

Stupeň hodnocení  
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 287 57,1 

prospěl 213 42,3 

neprospěl 3 0,6 

jiné hodnocení 0 0 

Klasifikace v jednotlivých předmětech 

Přehled celkového prospěchu 
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Klasifikace chování, udělená výchovná opatření 
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Celkem/počet 114 36 31 20 5 0 0 

Procent 23 7 6 4 1 0 0 

Průměr/třída 5 1,6 1,3 0,9 0,2 0 0 

Zameškané hodiny 

Absence 
celková Průměr na žáka 

celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená 

Celkem/počet 27610 27605 5 

54,9   54,9   0,01   

Průměr/třída 1200,4 1200,2 0,2 

Výsledky přijímacího řízení  

Škola Přijato žáků 

  9.A 9.B 

Čtyřleté studijní obory, státní školy 

Obchodní akademie 2 3 

Informační technologie 2 2 

Dopravní - autotronik   1 

Stavební   1 

Gymnázium 2 1 

Teleinformatika 3 1 

Služby a podnikání  3 4 

Technika a služby - požární ochrana 1   

Elektrotechnika - zabezpeč. systémy 1   

Zdravotnictví   2 

Zahradnictví   1 

Přírodovědné lyceum   2 

Sociální činnost 1   

Pedagogika - lyceum 1   

Čtyřleté studijní obory, soukromé školy—Gymnázium 1   

Tříleté učební obory 1  5 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V průběhu školního roku 2014/2015 bylo na naší škole evidováno celkem 27 žáků se speciální-

mi vzdělávacími potřebami. 

Do ambulantní reedukační péče bylo zařazeno 21 žáků. Navštěvovali 1 hodinu reedukační 

péče týdně. Byli rozděleni do 4 skupin. Reedukaci vedly speciálně vyškolené vyučující. Náplň reedukace i 

použití speciálních pomůcek byly stanoveny na základě pokynů pedagogicko-psychologické poradny/

speciálního pedagogického centra. 

18 žákům byly vypracovány na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny/ speciálního 

pedagogického centra a na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací programy, jejichž zásady 

byly uplatňovány v běžném vyučování.  

S vyučujícími spolupracovali na přímé výchovné a vzdělávací činnosti 2 asistenti pedagoga. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Škola má vypracovaný minimální preventivní program, ve kterém jsme naplánovali aktivity týkající 

se prevence rizikových forem chování. Tato prevence byla opět zaměřena především na aktivity v oblasti 

sociální komunikace, zdravého životního stylu a ochrany zdraví, právního vědomí.  

Ve školním roce 2014/2015 jsme se více zaměřili na prevenci rizikové virtuální komunikace a 

nebezpečí sociálních sítí. Všechna témata zaměřena na primární prevenci byla v jednotlivých předmětech 

a ročnících průběžně během školního roku probrána ve spolupráci s Policií České republiky, se sdružením 

Renarkon, Faust,  E-Bezpečí, PPP a Českou pojišťovnou. 

Byly uspořádány besedy a přednášky, které doplňovaly učební plány jednotlivých předmětů. 

Rozmanitou nabídkou dalších aktivit, např. divadelních a filmových představení, návštěv planetária, 

exkurzí, výletů, soutěží, sportovních aktivit, vychováváme žáky k plnohodnotnému trávení volného času. 

Žáci měli možnost navštěvovat kroužky pořádané školou, spolupracovali jsme s centry volného času, které 

nabízejí širší možnosti, jak strávit volný čas. 

Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradci, s třídními učiteli a ostatními 

pedagogickými pracovníky. Konzultací mohou využít i žáci a jejich zákonní zástupci. 

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

Chlapci 3 2 6 4 1 1 3 0 2 22 

Dívky 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

Celkem 3 2 7 5 2 2 3 1 2 27 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Vzdělávání pedagogů v obecné didaktice, psychologických  nebo odborných vědách je 

samozřejmostí, neboť  se neustále proměňují nároky, učební obsahy, objevují se nové metody 

a principy. 

 

 

 

 

Vzdělávací programy učitelů 

 Hudební výlet do ZOO 

 Inspirativní hodina-1. stupeň 

 Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ 

 Konference o digitálních technologiích ve škole jinak 

 Pohybové hry s hudbou 

 Učím (se) rád v 1. třídě 

 Dnešní svět v souvislostech 

 Jak komunikovat přírodní vědy 

 Konference PASCO 

 Metody a formy aktivní výuky v zeměpise 

 Molekulární kuchyně 

 Počítačový kurz MS Word 2010 

 Přírodovědný seminář 

 Seminář o odpadech 

 Seminář o platformě PASCO 

 Setkání s vědou 

 Technologie zítřka v dnešní škole 

 V zeměpise prakticky a jinak 

 I like English. Metodika. 

 Jak na genetickou metodu? 

 Metodické postupy ve výuce AJ v 1. ročníku 

 Metodický seminář eTwinning pro pokročilé 

 Mezinárodní konference učitelů angličtiny 

 Mluvit naučíme mluvením 

 Oxford Professional Development training: Bringing Creative Teaching into the Classroom 

 The 12 Days of Christmas 

 Výuka Aj s podporou ICT (Metodický seminář ve spojení s US Embassy of Prague), 

 We like English 

 Tělo Olomouc – setkání tělovýchovných pedagogů 
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 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní vzdělávání 

 Seminář metodiků DV 

 Stres v pedagogické praxi 

 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 

 Základy podnikání a řízení podniku 

 Základy práce s klientem s poruchou autistického spektra 

 Asertivita v práci 

 

 

 

Vzdělávací programy výchovných poradců a metodika prevence 

 Hodnocení a zpětná vazba 

 Metodik prevence 

 Nebezpečí virtuální sítě projektu Řidičský průkaz internetového 

 Pilotní ověřování přijímacích zkoušek ve školním roce 2014/2015 

 Problematika Netolismus 

 Školní nekázeň a její řešení 

 Účinná reedukace projevů vývojových poruch učení 

 

Vzdělávací programy vedoucích pracovníků 

 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 

 Mentoring - podpora práce učitele 

 Moodle 

 Sdílená úložiště, včetně i-cloudu, v moderní škole. 

 Shadowing coby podpora sdílení zkušeností mezi vedoucími pracovníky škol 

 Stres v pedagogické praxi 

 Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy 

 Vzdělávací lídr 

 Základy podnikání a řízení podniku 

 Zákon o veřejných zakázkách 

 Základní vzdělávání z pohledu ČŠI, Praktické využití inspekčního systému elektronického testování 
iSET – modul školní testování 

 Regionální informační setkání s ČŠI 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Žáci se spolu se svými pedagogy účastní různých soutěží, preferujeme zapojení do akcí ve-

doucí k rozšíření přírodovědného a technického vzdělávání a dopravní a finanční výchovy.  

I když jsme se v letošním školním roce účastnili soutěží a olympiád podobně jako v minulých 

letech, úspěchy máme mnohem větší. Žáky oceňujeme a vážíme si jejich výsledků, neboť 

v mnoha soutěžích jde o společnou soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií, a tady je třeba vzít 

v potaz skutečnost, že ti nejlepší žáci odcházejí z naší školy na víceletá gymnázia. V soutěžích 

však soupeří mezi sebou bez rozdílu typu školy. Ve školním roce 2014/2015 dosáhli naši žáci 

mimořádných úspěchů ve vědomostních i dovednostních soutěžích, a to i na celostátní úrovni. 

V soutěžích přírodovědných a matematických se umisťovali na předních místech. V celostátní soutěžní 

přehlídce týmů v rámci projektu Minipodniky žáci obsadili 1. a 2. místo. 

Soutěže 

1. až 3. místo v obvodní, městské, krajské, celostátní, mezinárodní soutěži 

 Mladý chemik ČR (1006 účastníků) 
D. Hrdlička 4. místo, M. Velička 5. místo (9. B) 
David Hrdlička celostátní kol0, 11. místo  

 Eurorebus -  vědomostní soutěž 
postup družstva 3 žáků do celostátního kola  

 Pythagoriáda 
2 žáci, okresní kolo, 1. a 3. místo 

 Mladý chovatel 
postup družstva 3 žáků do celostátního kola  

 florbal základních škol a gymnázií Moravskoslezského kraje starších žákyň 
okresní kolo 1. místo, v krajském kole 5. místo 

 Soutěž v ZOO – vědomostní soutěž Ohrožení obratlovci 
celostátní finále, 6. místo (180 zúčastněných kolektivů) 

Olympiády 

1. až 3. místo 

 Biologická olympiáda – krajské  kolo, 2. místo 

 Chemická olympiáda – okresní kolo, 7. místo 

 Matematická olympiáda – okresní kolo, 16. místo 

 Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – 21.-28. místo – 2 účastníci 
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Přehled významných uspěchů 

v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěž Úroveň Umístění 

Stáří očima ostravských dětí 
Mezigenerační dialog 2014 

okresní kolo čestné uznání 

Olympiáda z českého jazyka  okresní kolo 21./ ze 105 

Čertovské pohádky  okresní kolo 1., 5. 

Přírodovědný klokan 
regionální kolo 

krajské kolo 
celostátní kolo 

3. 
3. 

4. 

Mladý chemik okresní kolo 4., 5. 

Chemická olympiáda 
okresní kolo 

celostátní kolo - 
finále 

postup  

11. 

ZOO soutěž finále 6. 

Biologická olympiáda 
okresní kolo 
krajské kolo 

2. 

2. 

Moravskoslezský matematický šampionát regionální kolo 12. 

Pythagoriáda okresní kolo 1., 3. 

Matematická olympiáda okresní kolo 16. 

Globetrotter regionální kolo 9., 12. 

Oxford Illustrator   3. 

Brich dir die Zunge nicht!   2., 3. 

Dějepisná olympiáda okresní kolo 27. 

Sportovní soutěže obvodní kola 1, 2., 3., 

Florbal dívek krajské kolo 5. 
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Zájmová činnost 

Žáci měli možnost se účastnit činnosti zájmových kroužků, které pořádala škola: 

 

Akce pro rodiče a žáky 

Žákovská divadelní představení  

V letošním školním roce se žáci VI.A a IX.B pod vedením vyučujících, Mgr. Losíkové a Mgr. Návra-

tové , rozhodli nastudovat divadelní představení pro spolužáky, rodiče i malé kamarády z mateřské školy.  

Žáci VI.A si vybrali pohádku Františka Hrubína Popelka. Na přípravě představení se podíleli všich-

ni, nejenom herci. Každý přiložil ruku k dílu tak, jak mohl. Někdo se staral o techniku, jiný držel kulisy, 

někdo si vyzkoušel zase roli kostymérky apod. Na premiéru byli pozváni rodiče a přátelé dětí.  Po pilném 

zkoušení nás čekala premiéra, na kterou byli pozváni rodiče a přátelé dětí. Další den žáci svou pohádku 

zahráli svým mladším spolužákům z 1. stupně hned dvakrát.  Poté se celá company odebrala do MŠ 

O. Synka, kde čekalo podstatně mladší obecenstvo. Představení zaujalo i ty nejmenší a pozorně sledovaly 

děj až do konce. 

Žáci IX.B připravili dokonce představení dvě: Láska rohatá a Letci. Lásku rohatou zahrála IX.B 

všem třídám na prvním stupni, kterému byla také pohádka původně určena. Po úspěchu ve škole hráli žáci 

pohádku ještě v MŠ O. Jeremiáše a také seniorům v domově na ulici Průběžná. Všude, kde hráli, sklidili 

velký potlesk.  

Letci byla původní hra Marie Lašinské, žákyně IX.B. Letci už byli určeni druhému stupni a všichni 

jsme se čekali, jak toto technicky i zvukově náročné představení dopadne. Dopadlo skvěle. I na konci škol-

ního roku, dávno po přijímacích zkouškách na střední školy, jsme schopni udržet si na naší škole pozitiv-

ní, tvůrčí a přátelskou atmosféru a odkrývat talenty našich žáků i dalšími cestami při každodenním vyučo-

vání.  

 Hudební 

 Stolní hokej 

 Angličtina, 3. ročník 

 Angličtina, 4. ročník 

 Aerobik 

 Zdravotnicko-dopravní 

 Pohybové hry, 1. ročník 

 Pohybové hry, 2. ročník 

 Výtvarný 

 Ekologie 

 English Club 

 Redakční, 2. st. 

 Redakční, 1. st 

 Keramika 

 Pracovně-výtvarný 

 Počítačový 
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Zahrada je naše učitelka – 2. etapa 

V dubnu a květnu 2015 byla započata realizace tohoto projektu na školním pozemku. Byly 

vystaveny pocitové chodníčky s různými přírodními materiály a výukové tabule. Čtyři 

výukové tabule budou využívány v průběhu školního roku pro lepší informovanost dětí 

i dospělých o rostlinách pěstovaných na zahradě, dřevinách nejen na našem pozemku, a bližší 

informace o smyslu pocitových chodníčků.  

Projekt bude dokončen na podzim plánovanou výsadbou dvou dřevin – ovocného a 

jehličnatého stromu a realizací hmyzího hotelu. 

Den Země  

Program pro žáky 1. – 3. tříd a předškoláky z MŠ Jeremiáše, Synka a  Podéště, tj. pro 250 dětí, 

připravili žáci 7. B pod vedením Mgr. Reimerové. Žáci na stanovištích prezentovali vždy dané téma – léčivé 

rostliny, ovocné keře, stromy, jarní byliny. Děti se účastnily soutěží, malovaly oblíbené druhy ovoce a 

zeleniny, poznávaly listy stromů, ochutnávaly bylinkový čaj a sázeli afrikány pro maminky.  

Dějepisné exkurze 

Zaměřujeme se především na poznání historie našeho města. Proto se žáci 6. ročníku účastnili  vlas-

tivědné vycházky s výkladem po městě Ostravě. Prohlídka byla zakončena návštěvou Ostravského muzea. 

V roce 70. výročí osvobození Československa a Ostravy  jsme navštívili památník v Hrabyni, kde 

žáci 9. ročníků  absolvovali besedu s prohlídkou výstavy Češi a Slováci ve Velké válce. Pro 8. a 9. ročník 

byla určena exkurze  do koncentračních táborů v Osvětimi a Březince. 

Žáci celé školy se stali účastníky oslav „Ostrava nezapomíná“, kterou pořádal Moravskoslezský kraj. 

Starší žáci se účastnili programu v Komenského sadech a na Masarykově náměstí,  ti mladší besedovali 

s účastníky osvobozovacích bojů nebo navštívili památná místa na území městského obvodu Poruba, Tře-

bovice, Pustkovec.  

Ukliďme Česko 

Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!" 

Cílem je uklidit co nejvíce černých skládek a drobného nepořádku. Akce „Ukliďme Za Dvorem“ se 

zúčastnili žáci 9. ročníků. 

Ozdravné pobyty 

V březnu a dubnu 2015 vyrazili žáci 3. tříd za čerstvým vzduchem do oblasti Bílých Karpat nedaleko 

obce Komňa, do Rekreačního a školicího střediska Kopánky. Po celých 12 dnů se učili o přírodě, převážně 

v terénu, v  lese.  Pobyt s environmentální tématikou byl zaměřen na poznávání stromů, zvířat, rostlin, 

přírodních zdrojů. Děti se přesvědčily o významu ochrany přírody a samy se staly „přáteli lesa“. 

Ozdravný pobyt byl  organizován v rámci aktivity SMO - městského obvodu Poruba „Ozdravné po-

byty pro žáky porubských základních škol“ a financován z prostředků Státního fondu životního prostředí. 
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Sběrové akce 

V průběhu školního roku se uskutečnily čtyři sběry. Škola pokračovala jako každým rokem ve 

sběru lesních plodů, ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry a ve sběru 

starého netříděného papíru. Sběrem papíru jsme se zapojili do akce zvané „Zelený strom 

2014/2015“, kterou pořádala společnost ORC group s.r.o. Finanční prostředky byly rozděleny 

zúčastněným třídám. Celková částka všech sběrů činila 31 78,-Kč, což bylo o  7 364,- Kč více 

než v loňském školním roce 2013/2014.  

Na podzim 2014 proběhl sběr kaštanů a žaludů. Kaštanů a žaludů žáci nasbírali mnohem více 

než vloni, a to 2 221 kg, což bylo v porovnání s loňským rokem o 1 259 kg více, v celkové 

částce 5 40,- Kč. Lesní plody si odkoupili naši stálí odběratelé - lesníci z Jeseníků. 

V březnu 2015 se uskutečnil sběr pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry. Nasbíralo se 

239,8 kg pomerančové a mandarinkové kůry a 16,8 kg citrónové kůry v celkové částce 3 760,- Kč. 

V měsíci září 2014 a dubnu 2015 se sbíral starý netříděný papír.  Sběru se zúčastnily všechny třídy 

školy včetně školní družiny. Celkem se nasbíralo 12 412kg, což bylo v porovnání s loňským rokem o 894 kg 

více. Za papír třídy utržily celkem 22 778,- Kč. 

Žákovská rada 

Členové Žákovské rady (dále jen ŽR) se scházeli pravidelně každý první úterý v měsíci. V případě 

potřeby se uskutečnila mimořádná schůzka. V ŽR měly své zástupce 5. – 9. třídy. V letošním školním roce 

pokračovala aktivní spolupráce se Sdružením rodičů formou vzájemné pomoci na akcích pořádaných ŽR 

i Sdružením rodičů.  

ŽR pomohla s organizací a realizací lampiónového průvodu, který byl zakončen velkolepým ohňo-

strojem. 

V předvánočním období připravila ŽR pro žáky 1. stupně „Čertoviny s Mikulášem“ a soutěž 

o nejlepší vánoční výzdobu třídy. ŽR pomáhala při zápisu prvňáčků a při odpoledních akcích pro budoucí 

školáky. 

Ke Dni učitelů připravili členové ŽR rozhlasovou relaci a přání všem učitelům, která osobně předali. 

Členové ŽR v rámci akce „Dneska učím já“ si vyzkoušeli, jaké je to být učitelem a učili v 2. – 5. třídách. ŽR 

zorganizovala pro žáky 2. stupně „Sekaninkový ples“, pro žáky 1. stupně „Karneval masek“. 

O všech činnostech a akcích byli žáci seznamováni prostřednictvím školního rozhlasu. Rodiče 

a veřejnost byli o akcích pořádaných ŽR informováni prostřednictvím školních webových stránek a formou 

plakátků na dveřích školy. 
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Školní družina 

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost dětí mimo vyučování 

formou pravidelných nebo příležitostných aktivit, cílem je rozvíjení kompetencí žáků 

s přirozenou návazností na průřezová témata RVP ZV, nabízet smysluplné využití volného 

času, rozvíjet pohybové schopnosti, kreativitu, fantazii, upevňovat jemnou motoriku, 

kultivovat verbální i neverbální projevy. 

Důležitou činností jsou tělovýchovné a pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě, školním 

a veřejném hřišti, kde děti mohou využívat průlezky, houpačky, pískoviště, apod. Svou 

sportovní zdatnost a dovednosti mohou uplatnit v celodružinových soutěžích - „Koloběžkové závody“, 

„Všechno za minutu“, „Podzimní trojboj“, „Zimní olympiáda“, „Dopravní soutěž“ s praktickou i teoretickou 

částí, „Veselá olympiáda“ s netradičními disciplínami. 

V přírodovědné činnosti se snažíme navázat na obsah výuky dětí na 1. stupni, část vycházek 

věnujeme poznávání nejbližšího okolí školy, pozorování změn v přírodě, poznávání stromů a rostlin, 

výrobkům z přírodnin. Své znalosti si pak děti mohou prověřit nejen v celodružinové „Přírodovědné 

soutěži“, ale i v kvízech, testech a soutěžích v jednotlivých odděleních. 

Součástí této činnosti byl i výlet dětí k Rybníku Štěpán, který je přírodní rezervací a do zábavního 

a  vzdělávacího DinoParku Ostrava. 

Pracovní a výtvarná činnost utváří vztah k práci, k učení, přispívá k seberealizaci, k vytváření osobní 

a kolektivní pohody. Děti pracují různými technikami, s různými materiály. Svou zručnost a fantazii 

mohly uplatnit při „Vánočním baňkování“, velikonočním „Malováním kraslic“ nebo „Malováním na sklo“-  

- akcích, do kterých se zapojili i rodiče, prarodiče i veřejnost.  

Děti se svými výrobky a pracemi podílejí na výzdobě družiny, výrobky jsou součástí každého 

oddělení. 

Další akcí byla vánoční besídka se stromečkem a soutěžemi, navštěvovali jsme solnou jeskyni, 

pokračovali ve spolupráci s Kulturním centrem O. Jeremiáše, navštěvovali Centrum volného času. Divadlo 

Ententýky přijelo s představením „Myška Klárka a veverka Terka – Mikuláš“, s knihovnou L.Podéště jsme 

se zapojili do projektu čtení pro 1.třídy. 

Žáci absolvovali exkurzi v HZS v Martinově, zhlédli filmová představení v kině Panorama 

v Klimkovicích, účastnili se „Usměvavého lyžování“ na Vaňkově kopci, kde pod vedením zkušených 

instruktorů někteří dělali své první krůčky na lyžích, další se ve svém lyžování zdokonalovali. 

Organizační záležitosti vychovatelky zákonným zástupcům sdělovaly prostřednictvím družinového 

deníčku a informační nástěnky, byly v kontaktu s třídními učitelkami. Snahou všech vychovatelek je 

zaujetí dětí a možnost jejich seberealizace. 



 

  19 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve dnech 13. – 15. května 2015 proběhla inspekce ČŠI, která se týkala hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle § 174 

odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zjišťování a hodnocení 

naplnění školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) a jejich souladu s právními předpisy 

a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Inspekce konstatovala, že: 

 Materiální podmínky pro vzdělávání jsou na nadstandardní úrovni, odpovídají dispozičním 

a prostorovým podmínkám školních budov. 

 Řízení školy je na nadstandardní úrovni. Spolupráce s partnery vede ke zkvalitňování vzdělávacích 

podmínek školy. 

 Škola vytvořila účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování, průběžně 

sleduje a vyhodnocuje výsledky jejich naplňování. V oblasti zajištění bezpečnosti žáků škola 

dosahuje požadované úrovně. 

 Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení 

ŠVP. Škola vhodně využívala účelových dotací a dalších příspěvků k financování potřeb 

souvisejících s výchovou a vzděláváním. 

 Škola zajišťuje rovné příležitosti pro žáky při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho 

ukončování. 

 Průběh základního vzdělávání směřuje k naplnění výstupů stanovených ve ŠVP a je na požadované 

úrovni. 

 Organizace výuky, jednotný přístup a systematická práce pedagogických pracovníků podporují 

rozvoj kompetencí žáků a přispívají k naplňování cílů stanovených ve ŠVP. 

 Škola systematicky vyhodnocuje úroveň výsledků vzdělávání žáků. Řádně sleduje a hodnotí jejich 

celkovou úspěšnost v realizovaných ŠVP a zodpovědně je připravuje na přechod do vyššího stupně 

vzdělávání. 

Silnými stránkami školy jsou: 

 prostorové podmínky a materiální vybavení školy,  

 využití školní zahrady k výuce pěstitelských prací,  

 pozitivní klima a chování žáků během výuky i přestávkách, 

 naplňování koncepce rozvoje školy, 

 zapojení do projektové činnosti, 

 způsob řízení školy. 
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Základní údaje o hospodaření školy  

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu (v Kč) 

Hospodaření s neinvestičním příspěvkem zřizovatele na provoz, 

prostředky z hlavní a doplňkové činnosti a prostředky z účelových dotací SMO (v tis.Kč) 

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do rezervního fondu. 

 

VÝNOSY k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 

Dotace na přímé náklady na vzdělávání 19 212 773 10 312 168 

Výnosy celkem 19 212 773 10 312 168 

NÁKLADY k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 

z toho: 

 - platy vč. ostatních osobních nákladů 

- zákonné odvody (SP, ZP) 

- náhrady za DPN 

- příděl do FKSP 

- zákonné úrazové pojištění 

- DVPP 

- cestovné 

- pracovnělékařské služby 

- učebnice, učební pomůcky, 

  školní potřeby 

- DDHM, DDNM 

- OOPP, údržba pracovních oděvů 

  

13 805 165 

4 674 127 

35 161 

137 740 

57 045 

56 990 

21 307 

10 650 

250 653 

  

116 610 

47 325 

  

7 087 081 

2 395 649 

30 580 

70 262 

31 190 

24 620 

14 407 

3 550 

151 287 

  

74 152 

7 787 

Neinvestiční náklady celkem 19 212 773 9 890 565 

VÝNOSY k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 3 737 1 668 

Hlavní činnost, dotace, dary 2 538 1 992 

Doplňková činnost 865 598 

Výnosy celkem 7 140 4 258 

NÁKLADY k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 

Hlavní činnost 6 291 3 584 

Doplňková činnost 687 332 

Náklady celkem 6 978 3 916 

Výsledek hospodaření 162 342 
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Ve školním roce 2014/15 byly z účelových dotací realizovány projekty: 

2. pol. 2014 

 „Střípky dětských radostí“ 30 000 Kč – z rozpočtu SMO 

 „Ostrava – Evropské město sportu 2014“ 79 000 Kč – z rozpočtu SMO 

1. pol. 2015 

 „Proměňujeme sebe i svět“ 80 000 Kč – z rozpočtu SMO 

 „ Zahrada je naše učitelka – ekologizace školní zahrady II. etapa“ 75 000 Kč – z rozpočtu SMO 
- městského obvodu Poruba 

V průběhu školního roku byl realizován projekt SMO - městského obvodu Poruba „Modernizace přírodověd-

ných a technických učeben na území MOb Poruba. Přínosem pro školu byla modernizovaná učebna chemie 

a přírodopisu v hodnotě 1,48mil. Kč. 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Trojlístek naší škole – naučíme se, domluvíme se, poznáme se  

Tento projekt v programu Erasmus+ byl zahájen 16. června 2014 a potrvá do 15. června 2016. 

Hlavním cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka a zvýšení jazykových a profesních 

kompetencí učitelů. V rámci tohoto projektu se dvě vyučující anglického jazyka zúčastnily 

14denního jazykově-metodického kurzu v Irsku. 

Dalším cílem je mezinárodní spolupráce pomocí eTwinningových projektů, které probíhají 

během celého dvouletého období.  

Národní podpůrné středisko schválilo naší škole projekt European twinning 3, na kterém pracovali 

po celý rok vybraní žáci 9. ročníku s žáky z pařížské školy Collège Henri Barbusse. Na projektu Make 

friends from different cultures pracovali vybraní žáci 7. ročníku s italskou školou Liceo Classico Glulio 

Cesare z Rimini. Také žáci 1. stupně, z 5. ročníku, se zapojili do projektu My country – my town 

a spolupracovali se stejně starými žáky z řeckého města Illion. Žáci v rámci svého projektu zpracovávali 

různá témata a jediným komunikačním nástrojem s partnerskou školou byl pro ně anglický jazyk. 

Naše škola se rovněž zapojila do celorepublikové soutěže Hrajeme si s eTwinningem, která trvá po 

dobu 10 měsíců a účastní se jí vybraní žáci z 6., 7. a 9. ročníku. Cílem této soutěže je seznámit žáky 

s eTwinningem a prostředím TwinSpace, a tak je zábavnou formou motivovat a připravit na novou 

mezinárodní spolupráci v dalším školním roce. 

Projekt Krokus 

je evropský projekt, který se v současnosti rozjíždí v devíti evropských zemích, v Rakousku, 

Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Řecku, Irsku, na Maltě, v Polsku a ve Spojeném království. 

Postupně se plánuje, že se zapojí všechny země Evropské unie. Jeho cílem je připomenout lidem jeden 

a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holokaustu, a další tisíce dětí, které se staly oběťmi 

nacistické brutality. Jejich symbolem se stal žlutý krokus. Letos se k němu připojili žáci 7., 8. a 9. ročníku. 

V 7. ročníku se žáci seznámili v hodinách dějepisu s tím, co byl holokaust, a poté v hodinách přírodopisu 

vysázeli na školním pozemku žluté krokusy do tvaru šesticípé Davidovy hvězdy, kterou jejich vrstevníci 

v době 2. světové války museli nosit na klopě oděvu. 8. ročníky si připomněly šoa v hodinách literatury 

četbou ukázek z děl židovských autorů nebo těch spisovatelů, kteří se tomuto tématu také věnovali.  

9. ročníky probíraly v dějepisu dějiny 2. světové války, a proto byli s problematikou holokaustu nejvíce 

seznámeni. Připomněli jsme si v lednu Den obětí holokaustu, ten připadá na 26. leden. Byl to den, kdy byl 

osvobozen před sedmdesáti lety koncentrační tábor v Osvětimi. Celý projekt proto vyvrcholil exkurzí žáků 

8. a 9. ročníků do koncentračních táborů v Osvětimi a Březince. 
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Realizované projekty financované  z cizích zdrojů 

Tablety do škol  

Projekt má pomoci uvedení dotykových zařízení do výuky na základních školách. Celkem se 

do projektu zapojilo 27 pedagogů školy, přičemž dvaceti z nich byl poskytnut pro výukové 

potřeby tablet DO3DY s operačním systémem Windows 8. 

Minipodniky  

Projekt byl podporován  z evropských fondů a Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. Kurzy minipodnikání vznikají proto, aby co nejvíce přiblížily výuku a vzdělávání potřebám 

současné praxe. Minipodnik pracuje jako skutečná firma, využívá podklady z praxe a řídí se všemi 

právními předpisy. V minipodniku probíhají po jejím založení všechny základní činnosti: nákup, prodej, 

marketing, fakturace, vedení příjmů a výdajů, právní vztahy, styk s veřejností a příprava na veletrh 

minipodniků. 

Práce v minipodniku přitažlivou formou napomáhá zvýšit samostatnost práce žáků, rozvíjí 

schopnost komunikace a spolupráce. Umožňuje získat umění orientovat se v praxi a pohotově reagovat při 

řešení problémů. Žáci v průběhu výuky získají pocit zodpovědnosti za vlastní práci a zkušenosti z řízení 

firmy a svého oddělení. Naučí se také svoji firmu reprezentovat a veřejně vystupovat. 

Do kurzu minipodnikání se zapojilo 26 žáků 8. ročníku pod vedením mentorů -  Ing. Miroslavy 

Bukovské a Mgr. Miroslava Chytila a vytvořilo 2 fiktivní firmy – FOTOART a STAY STRONG.  

Vyvrcholením činnosti byla účast na závěrečném veletrhu minipodniků, který se konal 4. 6. 2015 

v Ústí nad Labem za účasti 15 fiktivních firem z 8 škol z celé České republiky.  

Naše škola byla na veletrhu velice úspěšná – FOTOART získal 1. místo v kategorii „Prezentace firmy“ 

a STAY STRONG 2. místo v kategorii „Obchodování a vzhled stánku“. 

Výzva 56 

Škola podala v dubnu 2015 projektovou žádost u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a získala finanční dotaci na projekt pro oblast podpory vzdělávání 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, „Podpora rozvoje jazykových kompetencí 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1930“. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. 

Žádost byla schválena a v srpnu 2015 jsme získali 919 174 Kč, které využijeme na zahraniční jazykově-

vzdělávací pobyty žáků v Anglii a Německu a na posílení čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářství. 
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Proměňujeme sebe i svět  

Pro tento projekt jsme získali finanční prostředky z dotací Statutárního města Ostrava.  

Části projektu: 

 „Pojďme si spolu zazpívat“, program pro děti 1. stupně a jejich rodiče či prarodiče. 

 „Třídíme, modrou planetu chráníme!“, zábavně naučný program ke Dni země 

 „Klasikové v novém kabátě“ je název další části projektu pro žáky 2. stupně.  V multimediální 

knihovně probíhají filmová odpoledne s promítáním filmů, jejichž předlohou jsou klasická i 

moderní literární díla. 

Spolupráce s odborovou  organizací 

Odborová organizace úzce spolupracuje s vedením školy. Podílí se na tvorbě kolektivní smlouvy, 

schvalování rozpočtu FKSP, schvalování rozpočtu školy. Odborová organizace je průběžně seznamována 

s organizací školy i personálními změnami, má možnost se k nim vyjádřit. V letošním roce byla přizvána 

ke konkurzu na zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň.  

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
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