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Slovo ředitelky školy 

 

Vážení čtenáři této výroční zprávy, 

Skončil školní rok 2021/2022, byl to rok opět ovlivněný složitou epidemiologickou situací. Byli jsme 

nuceni řešit přísná hygienická opatření, testování žáků a zaměstnanců, karantény tříd, také distanční 

vzdělávání a nově jsme si vyzkoušeli i hybridní výuku. V polovině druhého pololetí školního roku nás 

ovlivnila válka na Ukrajině, kdy k nám do školy začali přicházet ukrajinští žáci a my jsme se museli 

zaměřit na vzdělávání cizinců. Protože jsme jim chtěli pomoci, tak jsme v měsíci květnu zahájili výuku 

českého jazyka pro uprchlíky. 

Během celého školního roku jsme díky kreativním nápadům našich pedagogů zorganizovali spoustu 

projektových dnů, propojili jsme třídy na prvním a druhém stupni, do akcí školy jsme zapojili také 

přípravnou třídu s prvky Montessori. Všechny tyto akce velmi vhodně doplnily vzdělávání našich dětí. 

Velice nás těší, že můžeme podporovat žákovy dovednosti a návyky ve sportu, v moderních 

technologiích, morálních hodnotách, a hlavně v jejich talentu. Tím se v naší škole snažíme naplnit 

odkaz Jana Amose Komenského. 

Následující stránky dokazují, jak moc jsme byli během minulého školního roku aktivní. Text je 

doplněn o fotografie a tabulky. Neustále se snažíme hledat nové trendy, aktivity, způsoby ve 

vzdělávání a výchově. 

Dovolím si zde vyjádřit obrovské poděkování všem zaměstnancům školy, kteří svým lidským, aktivním 

a profesionálním přístupem pomáhali utvářet bezpečné klima a uskutečňovat vizi školy. Díky patří 

také rodičům, zřizovateli, Aktivu rodičů, Školské radě a spolupracujícím organizacím za důvěru při 

naplňování našich cílů a plánů. 

 

Mgr. Barbora Veseleňáková – ředitelka školy 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Škola 

Název školy Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace 

Adresa školy Česká 339, 742 45 Fulnek 

IČO 452 15 359 

IZO 102244073 

Identifikátor 600138445 

Vedení školy 
Ředitelka školy Mgr. Barbora Veseleňáková 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Divincová 

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Niklová 

Telefon +420 556 741 024 / +420 731 176 104 

ID datové schránky kmxmmvd 

E-mail zsjak@seznam.cz 

Zřizovatel 

Název, adresa Město Fulnek, Náměstí Komenského 12, 742 45 Fulnek 

Telefon +420 556 770 880 

ID datové schránky 7fsbqty 

E-mail meu@fulnek.cz 

Webové stránky www.fulnek.cz 

 

Součásti školy: 

 Základní škola 

 Školní družina 

 Školní jídelna 

 Školní klub 

 

Školská rada je šestičlenná. Předsedkyní školské rady je Mgr. Marta Červencová. 

Charakteristika školy 

Základní škola J. A. Komenského ve Fulneku, Česká 339 je školou s právní subjektivitou od 1.ledna 

1993. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996.  

K 2. 9. 2021 měla škola celkem 242 žáků. V 10 běžných třídách se vzdělávalo 213 žáků a ve třech 

speciálních třídách 19 žáků s lehkým mentálním nebo středně těžkým mentálním postižením. 

Přípravnou třídu navštěvovalo 10 žáků. Během 2. pololetí jsme přijali ke studiu také 6 ukrajinských 

žáků. 

Školní družina má 3 oddělení, která navštěvovalo 73 dětí.  

V souladu s platnou legislativou probíhá výuka v 1. – 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu 

„Škola hrou nově“.  

 

Základní škola je plně organizovanou základní školou bez rozšířeného vyučování, ale se širokou 

nabídkou pro volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích při školním klubu. K tomu všemu máme 

kvalitní materiálně technické vybavení s vybavením pro sportovní aktivity – 2 tělocvičny, venkovní hřiště 

s nabídkou ploch pro skok daleký, vrh koulí, sprint na 60 m a ovál, který je dlouhý 150 m. Škola je 

vybavena odbornými učebnami pro výuku informatiky, fyziky a chemie, přírodopisu, cizích jazyků a 



5 
 

školní knihovnou. Učebnice i učební pomůcky jsou průběžně obměňovány a doplňovány, stejně tak i 

pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami.  

 

Součástí výuky jsou:  

 adaptační pobyty v přírodě pro žáky 6. tříd 

 

 zahraniční poznávací zájezd do Anglie s pobytem v tamních rodinách 

 

 lyžařský výcvik pro žáky I. a II. stupně  
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 plavecký výcvik pro žáky I. stupně a speciálních tříd 

 

 dopravní výchova 

 

 

Doplňková činnost  

Doplňkovou činností je na naší škole vaření obědů pro cizí strávníky, pronájem tělocvičny, školní 

jídelny, komínu, případně dalších prostor.  

Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2021/2022  

Členové parlamentu od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole 

zlepšit. Plánují žákovské aktivity v průběhu školního roku. 

Monitorují společenské novinky a projekty a zvažují zapojení 

tříd/žáků do těchto aktivit.  Na pravidelných schůzkách členové 

parlamentu řeší, jak mohou být navrhované akce prospěšné pro 

život ve škole, případně jakým způsobem mohou být dané 

aktivity realizovány. Členové parlamentu navíc spolužáky ve 

třídách pravidelně informují o své činnosti a naslouchají jejich 

nápadům, přáním a připomínkám. 



7 
 

 

Během školního roku se parlament scházel dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc.  

 

Akce, které uskutečnil parlament:         

 

Projektové dny           

 DEN NARUBY (výměna rozvrhů jako překvapení pro žáky) 

 

 NO BACKPACK DAY („Den bez batohů“ -  žáci si měli přinést učebnice v čemkoliv jiném, než 

v batohu na zádech) 

 
 

Soutěže            

 ZLATÝ ÁMOS (školní kolo soutěže o nejoblíbenějšího učitele) 

 NEJ ČUPR VRATA (soutěž o nejhezčí výzdobu dveří třídy) 

 Soutěže o drobné odměny ve školních novinách (křížovky, kvízy, rébusy) 

 JAK OMBUDSMAN POMÁHÁ DĚTEM - Kreativní soutěž s veřejným ochráncem práv o účast na 

první dětské konferenci s ombudsmanem v Brně. Reprezentovaly nás 4 projekty, ale nikdo 

nezvítězil. Chlapci 7. ročníku byli zapsáni jako náhradníci, pokud některý z vítězných týmů 

nedostaví. 
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 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ  - Dopravní cyklistická soutěž. Dvě čtyřčlenná družstva vybraná ve školním 

kole posléze reprezentovala školu v oblastním kole na dopravním hřišti Odry. Tým žáků 2. stupně 

obsadil 3. místo. 

 NEJHEZČÍ TRUHLÍK – členové parlamentu hodnotili truhlíky, které si letos jednotlivé třídy 

osazovaly dle svého uvážení. Zapojily se tak do vzkrášlování okolí školy. 

 

 

Další aktivity            

 Výuka žáků vyššího stupně na nižším stupni 

 

 

 Návrhy výzdoby klidové zóny v přízemí vyššího stupně 

 Diskotéka pro mládež na závěr školního roku 
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Začali jsme vydávat školní noviny (zatím nepravidelně). Jsou doručovány elektronicky do emailových 

schránek žáků a jeden tištěný výtisk je pak doručen do každé třídy. 

 

 

Kromě toho členové parlamentu také sledují dění ve škole a reagují na nové podněty. Diskutují život ve 

škole s jejím vedením.  

 

Činnost aktivu rodičů v roce 

V letošním školním roce jsme se podíleli na financování návštěvy divadla ve Světě Komenského ve 

Fulneku, kina v MKCF, nákup Mikulášských balíčků, přispěli jsme na dopravu na soutěže, kterých se 

děti zúčastnily (ZOO, fotbal, dopravní soutěž), na lyžařský kurz – nákup skipasu a odměn. 

 

25. března 2022 v sále MKCF proběhl tradiční Ples učitelů, který byl vyprodaný do posledního místa. 

K tanci a poslechu hrála skupina Vítek. Vystoupily dívky z Tanečního oboru ZUŠ, mažoretka, žákyně 

naší školy Emily Krásová a skupina Speciál Teachers. Celý ples dokumentovala fotografka Zuzana 

Koubová. Portréty na přání kreslil karikaturista Miroslav Poruba. 

 

Úspěšnou akcí školního roku byl opět Den dětí, který uspořádal přímo Aktiv rodičů. Proběhl na školním 

hřišti. Děti si plnily úkoly a soutěže, mohly si zaskákat na obřím skákacím hradu. Kouzelné vystoupení 

předvedl kouzelník Karel Pomahač. Nechybělo také bohaté občerstvení pro rodiče i děti. 

 

V rámci bezpečnostních a hygienických opatření Aktiv rodičů finančně přispěl ke koupi testovacích sad 

na COVID-19 pro děti a zaměstnance školy. Aktiv rodičů požádal Město Fulnek o poskytnutí daru z 

rozpočtu na Ples učitelů a na Hravé rodinné odpoledne. Obě žádosti byly schválené. Na Ples učitelů 

obdržel 10.000,- Kč. Částka byla použita na zaplacení výzdoby sálu, karikaturisty, nájmu v MKCF, 

fotokoutku – Polaroid. Na Hravé rodinné odpoledne jsme také obdrželi částku 10.000,- Kč. Z této částky 

jsme zaplatili vystoupení kouzelníka, odměny pro děti, skákací hrad a spotřební materiál k výdeji jídla. 

Aktiv rodičů v září 2021 podal u Nadace ČEZ žádost o grant na nákup venkovního vybavení na akce pro 
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děti. Byla nám schválená částka 40.000,- Kč. Za tuto částku jsme zakoupili nůžkový party stan 3x6m, 

varný izolovaný termos na vodu 20l, ohřívač uzenin a hot-dog Redfox k výrobě párků v rohlíku. 

 

V dalším školním roce 2022/2023 plánujeme, že opět finančně podpoříme akce školy, např. lyžařský 

nebo plavecký výcvik, ke dni dětí Hravé rodinné odpoledne a jiné školní akce. Přivítáme rádi nové členy 

a jejich nápady na posílení spolupráce. 

 

Materiálně technické vybavení 

Odborné učebny:  

 přírodopisu  

 chemie  

 cizích jazyků  

 cvičná kuchyně  

 školní dílny  

 počítačové učebny  

 velká a malá tělocvična, areál školního 

hřiště  

 

Vybavení IT technikou:  

 interaktivní projektory a tabule ve 

třídách: 25 ks 

 PC a notebooky: 105 ks 

 tablety: 60 ks 

 robotika: Ozo-bot 18 ks; IRo-bot 

2 ks, Blue-bot 6 ks; INO-bot 6 ks 

 

 

 

 

Školní družina 

V letošním školním roce měla školní družina dvě oddělení pro mladší děti a jedno oddělení pro děti ze 

speciálních tříd. 

Do oddělení pro mladší děti chodilo celkem 73 dětí, 

o které se staraly 3 vychovatelky.  

Provoz školní družiny byl každý všední den:  

ráno 6:15 – 7:40, odpoledne 11:40 – 16:00. 

Pro svoji výchovně vzdělávací činnost ŠD využívala 

jednu místnost na práci a odpočinek, druhou 



11 
 

místnost jako hernu, a také tělocvičnu a školní hřiště. Činnost školní družiny vycházela z celoročního 

plánu ŠD, byla přizpůsobena ročním obdobím, svátkům a významným událostem.  

 

Tematické okruhy naší ŠD byly: 

Září – Jsme jedna rodina, školní družina 

Říjen – Náš denní režim 

Listopad – Orchestr barev 

Prosinec – Kouzelný čas Vánoc 

Leden – Zimní radovánky 

Únor  –  Pečujeme o své zdraví 

Březen – Můj miláček, naši kamarádi – zvířátka 

Duben – Velikonoce 

Květen – Každý den má někdo svátek 

Červen – Se sportovní olympiádou do prázdnin  

 

Jednou z oblíbených činností ve ŠD byly organizované pohybové aktivity v tělocvičně nebo venku na 

školním hřišti. V pracovních a výtvarných činnostech jsme se zaměřili na výrobky, které mohly děti 

využít jako dárky pro rodiče. 

 

Ve ŠD jsme také pořádali Pohádkové odpoledne. Děti v maskách pohádkových postaviček soutěžily, 

kreslily a hádaly další pohádkové postavy. 
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Děti, které navštěvovaly ŠD, se také pravidelně zúčastňovaly všech akcí, které pořádal nižší stupeň, 

např.: Podzimní párty, Rallye a jedem!, Maškarák apod. 

  

 Žáci také mohli navštěvovat následující kroužky: pohybové hry, keramiku, jógu pro děti, atletiku, 

zábavnou angličtinu a aerobik. 

 

 

ŠD poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné a zajímavé využití volnočasových aktivit. 

Vychovatelky se snažily vytvořit dětem příjemné a milé prostředí. 

 

Školní kuchyně 

Skladba stravy je pestrá a vyvážená. Je přizpůsobena věku strávníků. Požadavky stravovacích služeb 

vychází z potravinářské legislativy Evropských společenství. Neustále inovujeme jídelníček, více 

zařazujeme jídla zdravé výživy a zároveň se snažíme, aby jídla byla chutná a atraktivní pro děti.  

Denně se vaří 184 porcí jídel. Vaříme vždy 1 druh jídla. Za celý školní rok 2021/2022 celkem bylo 

navařeno 33 203 porcí.  

Zároveň také připravujeme ranní a odpolední svačiny žákům přípravného ročníku. Celkem 2 980 svačin. 

O velkých přestávkách provozujeme školní bufet, kde si žáci mohou zakoupit občerstvení (obložené 

croissanty, domácí muffiny, zapékané toasty). Dohromady je to 4 616 svačin za uplynulý rok. 
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Sdružení rodičů a přátel školy 

Na naší škole již řadu let působí „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ J. A. Komenského Fulnek“.  

Cílem činnosti tohoto spolku je aktivní a dobrovolná pomoc rodičů škole při plnění jejího poslání. Aktiv 

rodičů přispívá k podpoře společných zájmů žáků školy, jejich rodičů, zákonných zástupců a vedení 

školy.  

Další velmi důležitou funkcí je komunikace mezi rodiči a školou, významně přispívá ke koordinaci 

výchovného působení rodiny a školy. Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými 

finančními dary fond. 

Z tohoto fondu spolek financoval během svého působení na škole například nábytek do družiny, 

potřeby pro žáky, adaptační kurzy, jízdné a startovné na sportovní akce žáků, dále odměny za 

reprezentaci školy, školní ročenky pro žáky devátých tříd, odměny za výborný prospěch a akce školy.  

Akce, které proběhly:  

 Mikulášská nadílka, na kterou Aktiv rodičů 

zakoupil sladké odměny dětem. 

 Sportovní akce pro děti a jejich rodiče 

 Den dětí, který uspořádal přímo Aktiv rodičů. 

Proběhl na školním hřišti ve spolupráci s 

dobrovolnými hasiči Fulnek. Děti si plnily úkoly a 

soutěže, mohly si zaskákat na obřím skákacím 

hradu. Nechybělo také bohaté občerstvení pro 

rodiče i děti.  
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve škole se vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP pro ZV „Škola hrou nově“ v 1. – 9. ročníku podle 

znění ŠVP pro ZV ,,Škola hrou nově, č. j. ZSJAK-F/2018/181“. Od sedmého ročníku je vyučován 

povinný druhý jazyk – německý, ruský (zaveden nově v letošním školním roce).  

 

Ve speciálních třídách se vyučovalo podle těchto vzdělávacích programů:  

Žáci 1. - 8. ročníku se vzdělávali podle ŠVP pro ZV, Škola hrou nově, č. j. ZSJAK-F/2018/181 – Příloha 

č. 1 s upravenými minimálními výstupy.  

Žáci 9. ročníku se vzdělávali podle ŠVP pro základní vzdělávání – LMP ,,Škola pro život.“  

Žáci se středně těžkým mentálním postižením byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu 

pro vzdělávání žáků se středně mentálním postižením (Příloha č. 2) a žáci s těžkým mentálním 

postižením se vzdělávali podle ŠVP pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením (Příloha č. 3).  

 

Kroužky probíhající na naší škole:  

 keramika  

 pohybové hry  

 aerobik  

 volejbal  

 zábavná angličtina 

 deskové hry 

 

Učební plán I. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5.  

Počet hodin 21 22 25 25 25 118 

Oblast Předmět  

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 7 + 2 7 + 2 7 + 2 6 + 1 6 + 1 33 + 8 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9 + 2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4 

Informatika Informatika  1 1 2 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2  

11 + 2 Vlastivěda  1 1 + 1 

Přírodověda  2 1 + 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 + 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 + 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem hodin 18 + 3 18 + 4 21 + 4 23 + 2 22 + 4 102 + 17 
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Učební plán II. stupeň 

Ročník 6. 7. 8. 9.  

Počet hodin 29 30 31 32 122 

Oblast Předmět  

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 4 + 1 4 3 + 1 4 + 1 15 + 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Druhý cizí jazyk  2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 + 1 4 + 2 15 + 3 

Informatika Informatika 1 1 1 1 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

10 + 2 
Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 + 1 1 + 1 2 2 

20 + 6 
Chemie  2 2 

Přírodopis 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 

Zeměpis 2 2 1 + 1 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 

9 + 1 
Výtvarná výchova 2 1 + 1 1 1 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 

10 
Výchova člověka 1 1  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 + 1 1 + 1 3 + 3 

Celkem hodin 25 + 4 27 + 3 26 + 5 26 + 6 104 + 18 

Učební plán I. stupně – Minimální výstupy dle §16 odst. 9 školského zákona 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5.  

Počet hodin 21 22 25 25 25 118 

Oblast Předmět  

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 8 

-1     /7/ 

8 + 1 

-1     /8/      

8 + 1 + 1 

-1 -1  /8/ 

6 + 1 

-1    /6/ 

7 

-1    /6/ 

 

Anglický jazyk 
-1 -1 

3/   -2 

/1 IVP/ 

3/   -1 

/2 IVP/ 

3/   -1 

/2 IVP/ 

Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 5 5 

Informatika Informatika  1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 + 1   /3/  

Vlastivěda  1 2 

Přírodověda  2 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 1 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 + 1  

/3/ 
2 + 1  
/3/ 

2 + 1    

/3/ 

2 + 1    

/3/ 

2 + 1  

/3/ 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 + 1  /2/ 1 + 1  /2/ 1 + 1 + 1 /3/ 1 + 1  /2/ 1 + 1  /2/ 

Celkem hodin 21 22 25 25 25 118 
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Učební plán II. stupně – Minimální výstupy dle §16 odst. 9 školského zákona 

Ročník 6. 7. 8. 9.  

Počet hodin 29 30 31 32 122 

Oblast Předmět  

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 4 + 1 4 + 1   /5/ 4 + 1   /5/ 4 + 1 + 1 /6/ 

 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk 0 -2 -2 -2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 + 1   /5/ 4 4 + 1   /5/ 4 + 1 + 1 /6/ 

Informatika Informatika 1 1 1 1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 + 1 - 1 /1/ 2 - 1  /1/ 2 - 1  /1/ 2 - 1  /1/ 

Chemie  2 - 1  /1/ 2 - 1  /1/ 

Přírodopis 1 + 1 - 1 /1/ 1 +1 2 1 + 1  /2/ 

Zeměpis 2 2 1 +1 1 +1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 + 1  /2/ 1 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 + 1  /3/ 2 + 1  /3/ 2 + 1  /3/ 

Výchova člověka 1 1  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 + 1  /2/ 1 + 1  /2/ 1 + 1 1 + 1 

Celkem hodin 29 30 31 32 122 

 

Učební plán Základní školy speciální – žáci se středně těžkým mentálním postižením 

Předmět 
I. stupeň II. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Čtení 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Psaní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatika  1 1 2 2 2 2 

Věcné učení 3 3 3 3 3 3  

Vlastivěda  2 2 2 2 

Přírodověda  3 3 3 3 

Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Pracovní vyučování 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 

Disponibilní časová 1PS 1PS 1M 1M 1M 1M 1ŘV 1ŘV 1ŘV 1ŘV 

Celkem hodin 20 20 23 24 24 24 27 29 29 29 
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Učební plán Základní školy speciální – žáci s těžkým mentálním postižením 

Ročník 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem 

Předmět 

Rozumová výchova 5 5 5 5 5 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 55 

Smyslová výchova 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 4 4 4 4 45 

Hudební a pohybová výchova 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 20 

Pracovní a výtvarná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Zdravotní tělesná výchova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

Celkem 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 

Pozn.: + 1 je začlenění disponibilních hodin 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

Pedagogičtí pracovníci 

Pracovní pozice Počet osob 

ředitelka školy 1 

zástupce ředitelky školy 1 

ICT koordinátor 1 

výchovný poradce 1 

preventista sociálně patologických jevů 2 

pedagog ZŠ 18 

speciální pedagog 3 

vychovatel v ŠD 4 

asistent pedagoga 5 

asistent speciálního pedagoga 3 

školní asistent 1 

Nepedagogičtí pracovníci 

ekonomka 1 

školník 1 

uklízečka 4 

vedoucí školní jídelny 1 

kuchařka 1 

pomocná kuchařka 1 
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4. ZÁPIS A PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do 1. ročníku 17 žáků. Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhl 

během měsíce dubna 2021. Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělání bylo přijato celkem 25 dětí.  

Jedna žákyně 1. ročník opakovala.  

Osmi žákům na základě žádosti zákonných 

zástupců, doporučení ŠPP a dětského lékaře 

bylo odročeno zahájení povinné školní docházky 

o 1 rok z důvodu nezralosti dítěte.  

Nebyla podána žádná žádost o předčasný 

nástup. 

Nově byla na naší škole otevřena přípravná třída 

s prvky Montessori. Do této třídy nastoupilo 10 

žáků. V únoru byl jedné žákyni doporučen dodatečný odklad, z první třídy byla vřazena do přípravné 

třídy. 
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5. VÝSLEDKY PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

V základní škole ukončilo povinnou školní docházku 26 žáků 9. ročníku a 2 žákyně 5. ročníku. 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 1 0 1 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 2 4 

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 0 1 1 

Střední škola, Odry, příspěvková organizace 2 1 3 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace 0 1 1 

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s. r. o. 0 1 1 

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 1 2 3 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba 1 0 1 

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 0 2 2 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České 0 1 1 

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 0 1 1 

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 1 0 1 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 1 0 1 

AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. 0 2 2 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 0 1 1 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 2 0 2 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 1 0 1 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 1 0 1 

 

Ve speciální základní škole povinnou školní docházku ukončil 1 žák. 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 1 0 1 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Základní škola – I. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Prospěli po opravné zkoušce Neklasifikováni 

1. 17 14 3 0 0 0 

2. 20 17 3 0 0 0 

3. 21 9 12 0 0 0 

4. 16 10 6 0 0 0 

5. 28 20 8 0 0 0 

6. 34 20 14 0 0 0 

7. 29 16 11 2 2 0 

8. 26 9 17 0 0 0 

9. 26 11 15 0 0 0 

Celkem 217 126 89 2 2 0 

Základní škola – II. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Prospěli po opravné zkoušce Neklasifikováni 

1. 18 16 2 0 0 0 

2. 21 19 2 0 0 0 

3. 23 13 10 0 0 0 

4. 16 9 7 0 0 0 

5. 29 21 8 0 0 0 

6. 34 21 13 0 0 0 

7. 27 17 9 1 0 0 

8. 28 10 18 0 0 0 

9. 26 9 17 0 0 0 

Celkem 222 135 86 1 0 0 

Speciální základní škola – I. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Prospěli po opravné zkoušce Neklasifikováni 

1. 1 1 0 0 0 0 

2. 1 1 0 0 0 0 

3. 3 2 1 0 0 0 

4. 2 1 1 0 0 0 

5. 6 2 2 2 2 0 

6. 2 1 1 0 0 0 

7. 2 0 2 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 

10. 1 1 0 0 0 0 

Celkem 18 9 7 2 2 0 
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Speciální základní škola – II. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Prospěli po opravné zkoušce Neklasifikováni 

1. 2 2 0 0 0 0 

2. 1 0 1 0 0 0 

3. 3 2 1 0 0 0 

4. 2 1 0 1 0 0 

5. 6 2 4 0 0 0 

6. 2 1 1 0 0 0 

7. 2 0 2 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 

10. 1 1 0 0 0 0 

Celkem 19 9 9 1 0 0 

 

Docházka žáků základní školy od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 

Třída 
Celkový počet 

zameškaných hodin 

Omluvená 

1. pol./2. pol. 

Neomluvená 

1. pol./2. pol. 

Průměr omluvených 
hodin na žáka 

Průměr neomluvených 
hodin na žáka 

1.A 1022 -/1022 0/0 -/92,91 0 

2.A 1955 1156/799 0/0 68/44,39 0 

3.A 1768 1182/586 0/0 59,10/27,90 0 

4.A 2798 1719/1079 0/0 81,86/46,91 0 

4.B 1534 882/652 0/0 55,13/40,75 0 

5.A 3277 1701/1576 0/0 60,75/54,34 0 

5.B 2386 1063/1323 0/0 55,95/69,63 0 

6.A 1975 1095/880 0/0 73,00/58,67 0 

7.A 4676 2346/2330 150/0 80,90/86,30 5,17/0 

8.A 4283 1933/2350 0/0 74,35/83,93 0 

9.A 4102 1707/2395 0/0 65,65/92,12 0 

Celkem 29776 14784/14992 150/0   

 

Docházka žáků speciální základní školy od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 

Třída 
Celkový počet 

zameškaných hodin 

Omluvená 

1. pol./2. pol. 

Neomluvená 

1. pol./2. pol. 

Průměr omluvených 
hodin na žáka 

Průměr neomluvených 
hodin na žáka 

1.C 599 357/242 0/0 59,50/34,57 0/0 

2.C 1051 471/580 0/3 67,29/82,86 0/0,43 

3.C 999 539/460 0/0 107,80/92 0/0 

Celkem 2649     1367/1282 0/3   
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7. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Výchovná komise ve složení paní ředitelka, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, třídní učitel a 

zákonní zástupci žáka se v průběhu školního roku sešla jedenáctkrát. Rodiče se ve většině případů 

dostavili a měli zájem na společném řešení problémů.  

Na začátku školního roku jsme řešili vysokou absenci žáků – v listopadu měly tyto děti zameškáno přes 

200 hodin. Rodiče se dostavili do školy, celou záležitost jsme s nimi prodiskutovali, domluvili jsme se 

s nimi na doplnění známek a od té doby došlo ke zlepšení této situace. 

Ve druhém pololetí jsme už bohužel byli nuceni řešit mnohem závažnější problémy. Projednávali jsme 

ublížení spolužákovi – i když byl poškozený žák sedmého ročník obeznámen s tím, jak bude akce 

probíhat, tak při její realizaci došlo k velmi závažnému zranění a dotyčný musel jít na operaci.  

Na konci školního roku jsme se museli obrátit na sociální pracovnici Městského úřadu Vítkov, protože 

žák druhého ročníku slovně i fyzicky napadal své spolužáky, nerespektoval pokyny pedagogických 

pracovníků. Na výchovné komisi byly stanoveny kroky, které by měly vést ke zlepšení chování chlapce. 

Jsme v úzkém kontaktu se zákonným zástupcem, s pracovnicí odboru sociálních věcí paní Gonsiorovou 

a SVP v Opavě. Ve škole jsme přijali taková opatření, abychom předcházeli úrazům a napadáním 

ostatních dětí. 

Podpůrná opatření - stav ke dni 30. 6. 2022 

Ročník PO 1 PO 2 - 5 AP 

1. 4 2 X 

2. 5 3  

3. 2 2  

4. 4 4 X 

5. 3 9 X 

6. 2 8 X 

7. 5 2 X 

8. 0 2  

9. 0 2  

Speciální třídy 0 14 2X  

Pomocná třída 0 5 X 

 

Podpůrná opatření 1. stupně - Doučování 

V tomto školním roce škola získala finanční prostředky na doučování žáků, které jsou ohroženy školním 

neúspěchem. Do této skupiny byly vřazeny děti, u kterých došlo k vážnému zhoršení výsledků 

vzdělávání. Podstatný byl pro nás nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost 

navázat na další očekávané znalosti. Na základě těchto kritérií jsme identifikovali 29 žáků, rodiče nám 

podepsali informovaný souhlas a my jsme vytvořili Dohodu o poskytování podpůrných opatření 1. 

stupně. Každý měsíc byli zákonní zástupci informování o průběhu doučování a na konci pololetí obdrželi 
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celkové zhodnocení. Někteří žáci či zákonní zástupci v průběhu školního roku už neměli zájem o tento 

program, a tak byli z doučování vyřazeni.  

Hodiny byly zaměřeny na učivo, které žáci nezvládají nebo s ním mají velké problémy. V závěrečných 

zprávách se téměř ve všech případech objevuje informace, že u dětí došlo ke zlepšení školních 

výsledků. 

 

Podpůrná opatření 1. stupně – Děti z Ukrajiny 

Také na naši školu přišly děti, které byly poznamenány válečným konfliktem na Ukrajině. Všem pěti 

žákům byl vytvořen Plán pedagogické podpory, v něm jsme se zaměřili hlavně na jejich adaptaci 

v novém prostředí, snažili jsme se posílit český jazyk. Některým žákům byl upraven rozvrh tak, aby 

hodinu mohli individuálně pracovat pod vedením asistenta pedagoga. 

Všechny tyto děti měly k dispozici tablet, který využívaly ke svému vzdělávání. Na vysvědčení budou 

hodnoceny slovně. 

 

Podpůrná opatření 1. stupně 

V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem šest žáků s potřebou podpůrných opatření 1. stupně a 

byla poskytována tzv. individualizace. Vzhledem k tomu, že u některých dětí obtíže i nadále přetrvávaly, 

tak tři z nich byly poslány na vyšetření do PPP.  

Vyšetření v ŠPZ 

Do PPP v Novém Jičíně jsme zaslali 15 žádostí o vyšetření, z toho dva žáci byli dále odesláni do SPC 

pro mentální retardaci. Bohužel čekáme na vyšetření čtyř chlapců – dva z nich jsou pro nás stěžejní, 

protože u nich máme podezření na závažné poruchy chování, a proto jsme požádali o asistenta 

pedagoga. Po telefonické konzultaci bylo zjištěno, že oba budou vyšetřeni až v novém školním roce. 

Dále jsme zaslali 4 žádosti do SPC pro PAS v Ostravě-Zábřehu, 1 žádost do SPC pro vady řeči v 

Ostravě-Zábřehu, 1 žádost do SPC pro vady sluchu v Ostravě-Porubě, 1 žádost do SPC Srdce v Opavě 

a 8 žádostí do SPC pro mentální postižení v Novém Jičíně. 

 

Spolupracuji s PPP v Novém Jičíně, jsem s nimi v neustálém telefonickém či mailovém kontaktu, 

funguje to tak, že po vyšetření nám buď telefonují, nebo pošlou mail s návrhem podpůrných opatření a 

pomůcek pro dítě. Celou záležitost konzultuji s paní učitelkou Lednickou, příp. paní ředitelkou – 

probíráme, které pomůcky ve škole máme a které je třeba dokoupit. Obratem nám poradna zašle 

Doporučení, kterým se škola musí řídit. Další detaily či nesrovnalosti řešíme buď mailem, nebo 

telefonicky. Když obdržíme Doporučení do datové schránky školy, rodiče okamžitě podepíší 

informovaný souhlas, abychom mohli nastavit podpůrná opatření.  

Všechny IVP byly do konce září odeslány do poradny kontaktním pracovníkům ŠPZ, kteří je 

prostudovali, pak nás upozornili na drobnosti, které je třeba opravit, poté byly plány podepsány všemi 

zúčastněnými stranami. 
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Další kontrola IVP proběhla dne 3. 11. 2022, kdy do školy přijely pracovnice z PPP Nový Jičín Mgr. 

Marie Sauerová a Mgr. Aneta Polášková, které znovu veškerou dokumentaci procházely. Opět nebyly 

shledány žádné nedostatky. 

 

Velmi dobrá je spolupráce se SPC v Novém Jičíně pro mentální postižení, vyšetření většiny dětí 

proběhlo na půdě školy dne 29. března 2022. Připravili jsme podklady, měli jsme nachystané 

podepsané informované souhlasy zákonných zástupů tak, aby pracovnice SPC měly čas na děti. Vše 

proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře, paní učitelky i paní asistentky byly pochváleny za kvalitní 

práci, časté střídání činností ve výuce, za úžasný přístup k žákům. U dětí byly vyzdviženy jejich pokroky 

a byla vyhodnocena nastavená podpůrná opatření.  Poté probíhaly telefonické konzultace a nastavili 

jsme podpůrná opatření tak, aby vyhovovala potřebám dítěte.  

 

Dále na půdě školy došlo k vyšetření žáků, kteří mají poruchy autistického spektra. Paní Mgr. Ivana 

Obadalová je velmi příjemná paní, která celou situaci monitorovala přímo ve vyučování, poté 

komunikovala s učiteli i asistenty, nakonec jsme se dohodli na tom, jaká nastavíme podpůrná opatření.  

 

Také eviduji žáky s vadami řeči – v letošním školním roce byly vyšetřeny dvě děti v poradenském 

centru v Ostravě. Obě byly pozvány do ŠPZ a na základě konzultací jim byla nastavena vhodná 

podpůrná opatření. 

 

Dále proběhlo vyšetření žáka s vadou sluchu. Pracovnice SPC přijela na podzim do školy a pozorovala 

žáka přímo ve vyučování, poté proběhla konzultace s třídní učitelkou i asistentkou pedagoga. Ke 

komplexnímu vyšetření došlo až na jaře v Ostravě-Porubě a bylo vystaveno Doporučení pro příští školní 

rok. Také tuto spolupráci hodnotím kladně, jsme v kontaktu a veškeré nejasnosti ihned řešíme. 

 

V září také proběhlo vyšetření žákyně, která má nejvyšší stupeň podpůrného opatření. Tato dívenka byla 

pozvána do SPC Srdce v Opavě. Musím napsat, že od té doby, co je naší žačkou, udělala veliké 

pokroky, ale i tak má 5. stupeň PO. 

 

Na závěr bych chtěla říct, že s ŠPZ máme velmi dobré vztahy, které jsou založeny na dobré komunikaci, 

spolehlivosti a důvěře. Je třeba v tomto směru pokračovat a na těchto základech stavět. 

 

IVP pro nové žáky 

 

V průběhu školního roku k nám přestoupilo čtrnáct žáků, vytvořili jsme IVP – všichni učitelé zjistili 

aktuální stav znalostí a vědomostí, pak do dokumentu zanesli všechny potřebné informace. Podle 

tohoto manuálu se žáci vzdělávali a cíle IVP byly naplněny.  
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Spolupráce s Policií České republiky 

V letošním školním roce k nám do školy přišel pan Lumír Hrdina a pan Michal Plešek, kteří uspořádali 

preventivní programy pro všechny třídy nižšího stupně (pouze 4. A bude mít besedu až v průběhu 

příštího školního roku). Byli velmi ochotní, příjemní a dětem se jejich povídání moc líbilo. Zaměřili se 

především na bezpečnost, pravidla slušného chování, hovořili o vztazích mezi dětmi – hlavně ve třetím 

a pátém ročníku bylo třeba pracovat s kolektivem, protože se mezi žáky velmi zhoršily vztahy – 

vzájemně si nadávali, ubližovali, takže bylo žádoucí celou záležitost probrat a vše prodiskutovat. Myslím 

si, že program byl efektivní, situace se zklidnila. 

S místním oddělením ve Fulneku jsme v tomto školním roce úzce spolupracovali. Vzhledem k tomu, že 

se někteří naši žáci dopouštěli ve volném čase přestupků, policisté provedli několik výslechů přímo ve 

škole. Abychom předcházeli nedorozuměním, vždy byli oblečeni v civilu, byla přítomna sociální 

pracovnice, která pak informovala zákonné zástupce. 

 

 

Spolupráce se středními školami 

Velmi dobrá je spolupráce s panem Luďkem Kostelníkem, který zastupuje Střední školu technickou a 

zemědělskou v Novém Jičíně. Pravidelně chodí na třídní schůzky a informuje zákonné zástupce o 

studijních oborech – kvůli epidemickým opatřením toto setkání proběhlo pouze pro žáky pomocí 

videokonference. 
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Dále ředitel této střední školy pro naše žáky pořádá následující akce. V letošním školním roce se konal 

další ročník soutěže „Šikovné ruce“ pro žáky 8. a 9. tříd. V týmu soutěží dva chlapci – jeden pracuje se 

dřevem a druhý se železem. Druhou akcí je Strojírenství aneb tradice našich předků. Jsou to praktické 

dílny pro žáky 8. a 9. ročníků, v nichž si žáci zkouší svou manuální zručnost. Dívky i chlapci, kteří se 

projektu zúčastnili, byli nadšení. 

Byla bych velmi ráda, kdyby tato spolupráce nadále pokračovala. 

 

Dále jsme v úzkém kontaktu se Střední školou Odry, kde pro nás mívají připravené projektové 

dopoledne u masérů a kadeřnic. Toto setkání bylo naplánováno na poslední květnový týden, ale bohužel 

muselo být zrušeno. Paní ředitelku to velmi mrzelo, ale slíbila nám, že návštěva se uskuteční v září 

příštího školního roku.  

Spolupráce s Úřadem práce v Novém Jičíně 

Dne 2. května 2022 žáci osmého ročníku navštívili ÚP v Novém Jičíně, kde se jim věnovala Mgr. Jana 

Géryková Dis. Na začátku října v Kopřivnici proběhne akce Řemeslo má zlaté dno. Cílem této akce je 

přiblížit technické profese žákům, kteří se rozhodují o budoucím povolání. Žáci si udělají představu o 

pracovní náplni, strojích a nástrojích, se kterými se mohou v technických oborech setkat. 

Přehlídka středního školství GEMMA Nový Jičín s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023 se v letošním školním roce nekonala z důvodu 

nejasného vývoje epidemiologické situace.  
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8. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Při vytváření preventivní strategie ve školním roce 2021/22 jsem nadále vycházela z výsledků průzkumu 

Míry výskytu vybraných rizikových aktivit, impulsivity a hraní digitálních her u žáků druhého stupně 

základního vzdělávání z roku 2019, který probíhal pod záštitou krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje s garantem Mgr. Andreou Matějkovou. Závěr zprávy poukazoval na vysoký výskyt všech 

testovaných položek vybraných rizikových aktivit, impulzivity a hraní digitálních her u našich dětí na 

druhém stupni.  

V doporučení pro naši školu bylo zdůrazněno naplňovat zásady efektivní prevence: 

a) plánovat preventivní programy komplexně při využití nízkoprahových institucí, jakož i využití 

služeb školního psychologa a aktivit metodika primární prevence u všeobecné primární 

prevence; 

b) programy by měly na sebe navazovat a doplňovat se; 

c) včasný začátek preventivních aktivit (již na prvním stupni) 

d) dívky a chlapci by měli získat relevantní sociální dovednosti, mělo y u nich dojít ke zvýšení 

sebevědomí, ke zkvalitnění sociálních a komunikačních dovedností a v neposlední řadě zvýšit 

schopnost obstát v kolektivu; 

e) naučit žáky a žákyně efektivně řešit problémy sociálně přiměřeným způsobem; 

f) zvyšovat u žáků a žákyň právní povědomí 

g) aktivní spolupráce s rodiči a jejich zapojení do aktivní primární prevence. 

V oblasti prevence soc. patologických jevů vypracovává každoročně naše škola v rámci metodických 

sdružení prvního stupně a  předmětových komisí program činností, aktivit a projektů, které mají působit 

na klima v jednotlivých třídách a na klima naší školy. Třídní učitelé zajišťují výlety, exkurze, relaxační 

aktivity, které třídám přinášejí poučení a zábavu. Zároveň klima školy ovlivňuje vzájemná spolupráce a 

informovanost pedagogů mezi sebou, kterou zajišťují schůzky metodického sdružení prvního stupně a 

předmětových komisí , spolupráce s rodiči, ať prostřednictvím třídních učitelů, nebo v horším případě 

prostřednictvím výchovné komise. 

 

Hodnocení situace ve třídách 

Úkolem třídních učitelů je práce s třídním kolektivem, práce s dynamikou skupiny a spolupráce s rodiči. 

Třídní učitelé si připravují každoročně plán primární prevence ve třídě, do kterého zahrnují činnosti 

třídního kolektivu, pravidelné vzdělávací a zábavné akce školy a třídy, aktivity primární prevence 

v jednotlivých vyučovacích předmětech a preventivní programy prováděné externími pracovníky 

certifikovaných organizací a lektorů - cyklus preventivních programů pro 5. – 9. ročník vedených 

metodikem prevence z OPPP Nový Jičín p. PhDr.Letým, preventivní programy vedené metodikem 

prevence z OPPP Ostrava p. Velička, besedy s policií a požárníky. Učitelé pravidelně sledují situaci ve 

třídách, chování žáků, plnění úkolů a zapomínání. Aktuální témata zařazují do třídnických hodin, třídních 

schůzek ( tripartita), podle situace případné problémy řeší s dětmi, rodiči, výchovným poradcem, 

metodikem prevence a vedením školy. 
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Hodnocení jednorázových akcí 

 Průběh a organizaci jednorázových akcí a projektů zajišťovalo metodické sdružení prvního stupně, 

předmětové komise školní parlament, třídní a pověření učitelé.  Ve škole proběhlo velké množství 

zdařilých akcí, které dětem přinesly nejen poučení, ale i radost. 

V tomto školním roce preventivní práce vyplývala z krátkodobých cílů uvedených  

v minimálním preventivním programu. 

 

Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů: 

 Podporovat aktivní práci školního parlamentu – zapojení žáků do akcí školy, do aktivit třídy, do 

mimoškolních aktivit, vést žáky k přenášení postřehů, návrhů ke změnám ve škole na vedení 

školy. (Cíl byl splněn – školní parlament pořádal soutěže a školní aktivity) 

 

 Rozvíjet spolupráci starších dětí s mladšími. (Cíl byl splněn -  starší třídy měly patronát nad 

mladšími, zorganizovaly vánoční program a jiné aktivity pro ml. děti, v rámci předmětových 

komisí probíhaly projekty spolupráce starších žáků s mladšími) 

 

 Podporovat a realizovat programy s tématikou vzájemných vztahů mezi dětmi, virtuální, 

komunikace, zavádět prvky etické výchovy (Cíl byl splněn prostřednictvím preventivních 

programů, v rámci projektového dne, v rámci výuky informatiky.) 

 V rámci třídních aktivit a práce třídních učitelů působit proti vulgárnímu a agresivnímu chování, 

působit proti šikaně. (Cíl byl splněn prostřednictvím třídnických hodin a práce třídních učitelů.) 

 

 Realizovat preventivní aktivity v oblasti zdravého životního stylu – programy, výtvarná témat (Cíl 

byl splněn prostřednictvím témat v oblasti Ovoce do škol a pohybových aktivit v rámci školy.) 

 

 Zrealizovat projekty s preventivní tématikou ve speciálních třídách 

         - projekty byly realizovány podle plánu metodického sdružení spec. tříd 

 

 Dle možností vypracovat a podat projekt na podporu aktivit v oblasti SPJ  

        - v roce 2020 se podařilo vypracovat a podat krajský projekt na podporu aktivit v oblasti SPJ –  

          Naše třída správná parta, který byl schválen a získali jsme dotaci 42 600 Kč. 
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Programy prevence SPJ realizované ve školním roce 2021/2022 s PhDr. P. Letým z PPP Nový Jičín: 

Datum Název akce Třída 

20.9.2021 Bezpečné chování na internetu 4.A 

20.9.2021 Pravda a omyly o kouření 5.A 

9.11.2021 Šikana a jak jí zabránit 6.A, 6.B 

13.1.2022 Předsudky a tolerance 8.A 

13.1.2022 Sebeovládání a odkládání povinností 9.A 

25.1.2022 Pravda a omyly o drogách 7.A 

25.1.2022 Komunikace a řešení konfliktů 8.A 

14.2.2022 Rozhodování a řešení problémů 7.A, 9.A 

1.3.2022 Zvládání stresu a zátěže 6.A, 6.B 

30.3.2022 Efekt přihlížejících a jak ho zvládnout 5.A 

30.3.2022 Právní odpovědnost 9.A 

2.5.2022 Zvládání hněvu a agrese 7.A 

2.5.2022 Jak dosáhnout štěstí? 9.A 

 

Další preventivní programy realizované ve školním roce 2021/2022 

Datum Název akce Popis akce Třída 

15.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 5.A 

16.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 1.A, 2.A, 1.C 

18.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 8.A, 7.A 

19.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 6.A 

22.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 3.A, 4.A 

23.11.2021 Projekt ZS Bartošovice Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 9.A, speciální třídy 

18.2.2022 Preventivní program p. Velička 4.A, 5.A 

4.3.2022 Preventivní program p. Velička 7.A, 8.A, 9.A 

11.3.2022 Preventivní program p. Velička speciální třídy 

18.3.2022 Preventivní program Sexuálně rizikové chování včetně HIV (Macounová) 8.A 

18.3.2022 Preventivní program Podpora zdraví – kouření (Macounová) 4.A, 5.A 

25.3.2022 Preventivní program Program s PČR 1.A, 2.A 

25.3.2022 Preventivní program p. Velička 6.A, 6.B 

25. – 26.4.2022 REVOLUTION TRAIN Protidrogový vlak 7. – 9. ročník 

29.4.2022 ZVÍŘE NERESTARTUJEŠ Ekoprogram v záchranné stanici Bartošovice 8.A, 9.A 

11.5.2022 Program PČR Program s PČR 3.A, 5.A 

 

Témata pro školní rok 2022/23 : 

 podporovat práci třídních delegátů a zájemců o práci ve školním parlamentu, pracovat s třídním 

  kolektivem, s třídní samosprávou, pozitivně motivovat žáky pochvalou, drobnou odměnou 

 podle možností zvát psychology a odborníky s programy primární prevence, účastnit se těchto  

  programů jako třídní učitel a na ně při další práci se třídou navazovat 

 nadále zavádět prvky etické výchovy 
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 motivovat žáky k mimoškolní činnosti, návštěvě kroužků apod.  

 nadále podporovat osvětu v oblasti škodlivosti kouření, alkoholu, vandalismu, bezpečného  

   Internetu, zdravého životního stylu 

 nadále využívat doporučení kraje vycházejícího z projektu – Bezpečnější klima ve školách  

   Moravskoslezského kraje z roku 2019 
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9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 Název vzdělávacího kurzu Počet absolventů kurzu 

1.  Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

2.  Studium k výkonu metodika prevence  1 

3.  Rytmus v těle i životě 1 

4.  Tvořivá práce s rytmem 1 

5.  Právo ve škole 24 

6.  Bezpečí, místo, podpora – reakce na období změn 1 

7.  Matematika nás baví 1 

8.  Podpora žáka s PAS v běžné třídě 1 

9.  Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu 1 

10.  Cizí jazyk formou her 1 

11.  Hry a interaktivní metody v hodinách cizího jazyka 1 

12.  Úvod do pojmového mapování 1 

13.  Angličtina od začátku 1 

14.  Jak kreativně a hravě na gramatiku cizího jazyka 1 

15.  Autentické materiály při výuce cizích jazyků 1 

16.  Angličtina od prvního slova 1 

17.  Angličtina pro ty, které učení nebaví 1 

18.  Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně 1 

19.  Téma nové informatiky: Informační systémy 1 

20.  Programovací jazyk Scratch 1 

21.  Jak na zemák 1 

22.  Badatelská výuka  1 

23.  Montessori kurz předškolní  pedagogiky a mladšího školního věku  2 

24.  Mluvit. Mluvit? Konverzační hry v NJ 1 

25.  Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti 1 

26.  Čtení s porozuměním 1 

27.  Skladba s radostí, jistotou a smysluplně 1 

28.  Komiks v hodinách ČJ 2 

29.  Němčina hravě a všemi smysly 1 

30.  Čtenářská gramotnost - 2.stupeň 1 

31.  Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu 1 

32.  KOSS k organizaci MZ a PŘ na ŠŠ žáků s SVP 1 

33.  Osvědčená cvičení tvůrčího psaní 1 

34.  Jak si šetřit čas 1 

35.  Vykročte do 1. ročníku 1 

36.  Tanečně pohybové terapie  1 
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10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Odrách 

Datum Třída 

13.9.2021 1.A 

15.9.2021 2.A 

6.10.2021 3.A 

7.10.2021 4.A 

4.11.2021 5.A 

29.4.2022 3.A 

3.5.2022 4.A 

23.5.2022 5.A 

2.6.2022 2.A 

9.6.2022 1.A 

28.6.2022 speciální třídy 

 

Soutěže 

Datum Název akce Popis akce 

13.9.2021 Sportovní olympiáda 1. stupně Sportovní akce pro žáky nižšího stupně 

20.9.2021 Sportovní olympiáda 2. stupně Sportovní akce pro žáky vyššího stupně 

1.10.2021 Mladý chemik Soutěž ve znalostech chemie pro žáky 9. ročníku. 

6.- 7.10.2021 Piškvoriáda Soutěž ve známé hře pro žáky 6. tříd. 

2.11.2021 Pythagoriáda Matematická soutěž pro žáky 2. stupně 

12.11.2021 Soutěž mladých zoologů Soutěž zoo Ostrava pro žáky 2. stupně 

15.11.-26.11.2021 Fulnecký pětiboj Soutěž pro žáky 1. stupně a speciálních tříd 

13.1.2021 Dějepisná olympiáda Vědomostní soutěž pro žáky 8.ročníku 

20.1.2022 Olympiáda z českého jazyka Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku 

17.2.2021 Olympiáda v anglickém jazyce Soutěž pro žáky 2. stupně 

2.3.2022 Přírodovědná olympiáda Vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně 

6.4.2022 Zeměpisná olympiáda Vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně 

12.4.2022 Matematická olympiáda Vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně 

21.4.2022 McDonald’s Cup Fotbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku 

28.4.2022 Šikovné ruce Soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. ročníku 

11.5.2022 Zlatá nota Soutěž pěveckých talentů 

19.5.2022 Dopravní soutěž Soutěž mladých cyklistů 

2.6.2022 Koloběžkiáda Sportovní soutěž pro žáky 0.A a 1.C. 
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Kulturní představení 

Datum Název akce Popis akce 

9.9.2021 Divadlo loutek Ostrava Dramatické představení 

10.9.2021 Divadlo loutek Ostrava Dramatické představení 

23.9.2021 Tajný deník Adriena Molea Divadelní představení pro žáky 8. – 9. ročníku. 

červen 2022 Píseň o vesmíru 
Česko-anglické vystoupení secvičené žáky 8. ročníku s Mgr. Ďulíkovou. Představení 
s následnými aktivitami bylo uskutečněno pro žáky naší školy i MŠ U Sýpky. 

červen 2022 Pohádka 
Vystoupení dramatického kroužku pod vedením Mgr. Dámkové. Představení bylo 
uskutečněno pro žáky naší školy i MŠ U Sýpky. 

12.4.2022 Noemova archa Loutkové divadlo pro žáky 3. – 7. ročníku 

13.4.2022 Ronja Loutkové divadlo pro žáky 0. – 3. ročníku 

21.4.2022 Fantastická zvířata Kino Cinestar Ostrava pro žáky 2. stupně 

10.5.2022 Příhody včelích medvídků Divadlo Krapet Praha pro žáky 0. – 3. ročníku 

29.6.2022 Film „Zátopek Promítání v MKCF Fulnek pro žáky 5. – 9. ročníku. 

 

Školní výlety a zájezdy, pobyty 

Datum Třída Místo 

6.10.2021 speciální třídy Galaxie Zlín 

16.-20.1.2022 1. stupeň Lyžařský výcvik 

30.1.- 4.2.2022 2. stupeň Lyžařský výcvik 

15.5. – 20.5.2022 výběr žáků 2. stupně Zahraniční zájezd do Anglie 

19.5.2022 1.A  Skalka Family Park Ostrava 

31.5. – 2.6.2022 9.A Pasohlávky 

2.6.2022 3.A, 5.A Helfštýn, lanové bludiště 

17.6.2022 0.A, 1.A, 2.A Skanzen Rožnov pod Radhoštěm 

20.6.2022 7.A Pevnost Boyard, Havířov 

21.6.2022 speciální třídy Bruno Family zábavní centrum, Brno 

21.6.2022 4.A Štramberk, program: Poznáváme pravěk 

21.6.2022 6.B turistický výlet po okolí Fulneku 

24.6.2022 6.A turistický výlet po okolí Fulneku 

27. – 28.6.2022 8.A výlet s přespáním v autokempu Jerlochovice 
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11. VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 

Období Předmět kontrolní činnosti Výsledek Kontrolní orgán 

2/2022 Přezkoumání hospodaření 2021 bez závad HZK audit, s.r.o. Zlín 

10/2021 Veřejnosprávní kontrola bez závad Ing. Karel Ondrášek Libina 

05/2021 Kontrola plateb pojistného bez závad VZP Ostrava 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Ukazatel Syntetický účet (Kč) Hlavní činnost (Kč) Doplňková činnost (Kč) Celkem (Kč) 

Náklady celkem    32 170 189,86 157 203,67 32 327 393,53 

Spotřeba materiálu 501 1 409 731,55 68 968,64 1 478 700,19 

Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek Σ 502,503 980 563,28 25 616,00 1 006 179,28 

Opravy a udržování 511 371 977,76 1 050,00 373 027,76 

Cestovné 512 15 349,00   15 349,00 

Náklady na reprezentaci 513 3 306,00   3 306,00 

Ostatní služby 518 839 820,21 5 208,00 845 028,21 

Mzdové náklady 521 19 586 790,00 33 919,00 19 620 709,00 

Zákonné sociální pojištění 524 6 465 672,00 11 564,00 6 477 236,00 

Ostatní sociální pojištění 525 77 635,04 61,65 77 696,69 

Zákoné sociální náklady 527 552 177,31 678,38 552 855,69 

Ostatní sociální náklady 528 5 995,80   5 995,80 

Ostatní náklady Σ účtů 54x 38 800,00   38 800,00 

Odpisy majetku 551 1 395 374,00 10 138,00 1 405 512,00 

 Náklady z DDHM 558 426 997,91   426 997,91 

Výnosy celkem   32 738 454,04 208 468,00 32 946 922,04 

Výnosy z prodeje služeb 602 686 499,00 155 168,00 841 667,00 

Výnosy z pronájmu 603   53 300,00 53 300,00 

Úroky 662 568,4   568,4 

Čerpání fondu 648 284 676,00   284 676,00 

Ostatní výnosy z činnosti 649 222 447,45   222 447,45 

Příspěvky a dotace na provoz 672 31 544 263,19   31 544 263,19 

v tom: účelová dotace - MSK       26 466 764,00 

         obědy pro sociálně slabé       13 126,05 

         projekt "ŠABLONY 2019"       514 979,54 

         projekt "ŠABLONY 2021"       213 905,60 

         granty UZ 91       35 000,00 

         příspěvek na provoz zřizovatele       3 870 000,00 

Časové rozlišení investičního transferu       430 488,00 

Hospodářský výsledek   568 264,18 51 264,33 619 528,51 

Hospodářský výsledek bez časového 
rozlišení investičního transferu       189 040,51 
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13. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 

ODBORNÉM ROZVOJI NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Ostravská univerzita - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

14. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Šablony II 

V letošním školním roce jsme k 28. únoru 2022 (po prodloužení) vyčerpali přiznané finanční prostředky 

a splnili všechny plánované aktivity dotačního titulu Šablony II – Šablony 2019, registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012879.  

Hned v září proběhly dva projektové dny mimo školu, jichž se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Ve 

spolupráci s lektory a herci Loutkového divadla Ostrava jsme připravili pracovní dílnu Seznamte se 

s divadlem, jejímž obsahem bylo zaměření na to, jak to v divadle chodí, než vstoupí herci na jeviště 

s novým představením. Nejzajímavější částí projektového dne byla dramatizace části pohádky, kdy si 

žáci mohli vypůjčit kostýmy, rozdělit si role a být chvíli herci. 

 

Dne 6. října 2021 v rámci projektového dne mimo ŠD/ŠK absolvovalo 60 žáků 2., 4. a 5. ročníku 

projektovou výuku Lesní pedagogika ve Valšovicích. Ve Valšovicích na tři skupiny žáků čekali tři 

odborníci se svými pomocníky, kteří se se žáky přivítali a hrou zaměřenou na les a lesní zvěř se s nimi 

seznámili a pozvali je na procházku do lesa. Žáci poznávali stromy listnaté, jehličnaté, opadavé a 

neopadavé. Každý žák si vyzkoušel zasadit strom ze semínka, či plodu. Poznávali také lesní zvířata na 

obrázcích. Zahráli si hry na zvířata, stromy. Zkoušeli řezat dřevo na malé kousky ruční pilkou, sbírali 

zvířatům do krmelce žaludy, dvojice žáků soutěžily o rychlost v táhnutí klády na určené místo. Paní 

učitelky vstoupily do projektu pracovním listem a učily žáky odhadovat výšku stromů a žáci kreslili jejich 

kůru. Rovněž si žáci vyzkoušeli vábničky na zvěř. Žáci také pozorovali přírodu a vyhledávali předměty 

v lese dalekohledem. Dalším „školním“ pracovním listem byl ten, kdy žáci spojovali zvíře a vhodnou 

potravu. Když se žáci vrátili z lesa zpět, splnili závěrečný „školní“ pracovní list, kde paní učitelky 

připravily shrnující otázky k projektovému dni a závěrečné hodnocení. 
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Ve dnech 15. – 19. listopadu 2021 proběhly další projektové dny mimo ŠD/ŠK. Všichni žáci napříč 

ročníky navštívili Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří v Bartošovicích.  

 

Paní učitelky připravily pracovní listy se zaměřením na ochranu životního prostředí, na záchranu volně 

žijících živočichů. Po příjezdu do Bartošovic se žáci po přivítání seznámili v úvodní prezentaci 

s významem záchranných stanic, s riziky, která hrozí zvířatům z lidské činnosti a s aktivní ochranou 

vybraných ohrožených druhů. Poté si pod vedením odborníka prohlédli vnitřní expozici ZS – zde jsou 

představena zvířata, se kterými se v CHKO Poodří setkáváme – savci, ptáci, plazi, ryby.  

Jedna z expozic představuje les. Poté si žáci 

prohlédli venkovní expozici živých zvířat, kde 

v současnosti žije okolo 35 druhů živočichů – 

hlavně ptáků, kteří jsou po vážných úrazech, 

nebo dlouhodobě držených v zajetí, a tedy 

neschopni vypuštění. Odborník z praxe žákům 

odvyprávěl jejich příběhy, co se stalo, proč 

tam jsou, proč nemohou být vypuštěni. Po 

prohlídce následoval vždy jeden z programů – 

Šelmy – malé a velké, Od vajíčka k mláděti, 

Člověk a zvíře. Nejstarší žáci absolvovali i 

procházku krajinou Poodří. Po prohlídce stanice a programu následoval přejezd do nedaleké Nové 

Horky, odkud se žáci vydali na terénní vycházku do CHKO Poodří. Odborník z praxe zajímavě hovořil o 

krajině Poodří, zastavoval u zajímavých přírodních úkazů a vysvětloval, pojmenovával stromy, keře, 

ptáky, které účastníci mohli spatřit. Na hrázi rybníka mohli sledovat vodní ptactvo, které na rybnících 

přezimuje v našich podmínkách. Na rybnících našli i loňskou úrodu největšího skvostu CHKO Poodří 

kolem Studénky – chráněné rostliny kotvice, kterousi díky digitálnímu fotoaparátu mohli prohlédnout 

hodně zblízka a dopodrobna. Byl jeden z posledních slunečných podzimních dnů a terénní procházka 

podpořila myšlenku ochrany životního prostředí – každý z nás má povinnost takovéto krajinné skvosty 

chránit.  
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V průběhu prvního pololetí jsme dočerpali jednu šablonu klubu deskových her. 

 

V rámci tohoto projektu jsme do školní družiny i do jednotlivých tříd nakoupili deskové hry, doplnili 

jsme školní knihovnu o nové zajímavé knižní tituly.  

 

Celkově jsme v rámci projektu Šablony 2019 (1. 9. 2019 – 28. 2. 2022) vyčerpali částku 1 446 124 Kč. 

 

NADACE ČEZ – Podpora regionu 2021 

Spolek v září 2021 podal u Nadace ČEZ žádost o grant na nákup venkovního vybavení a zajištění 

technických prostředků na přípravu občerstvení žáků školy při sportovních, společenských a kulturních 

akcí pro děti. Žádost byla schválena a náš projekt byl zařazen do mobilní aplikace Pomáhej pohybem. 

Díky zaměstnancům, rodičům, dětem a ostatním účastníkům z celé republiky jsme nasbírali 

v rekordním čase potřebné body. Schválenou částku 40.000,- Kč jsme investovali do nákupu 

nůžkového party stanu REDX o velikosti 3x6m, elektrické samoohřívací várnice na teplé nápoje (20l), 

ohřívače uzenin a hot-dogu Redfox k výrobě párků v rohlíku. Tyto prostředky nám pomohou k přípravě 

občerstvení na akcích, které jsou hojně navštěvovány nejen našimi žáky, ale i žáky jiných škol i školek, 

proto bychom chtěli dál pokračovat v rozvíjení pohybových aktivit u dětí. Z důvodu covidové situace 

chceme znovu dostat děti ven si hrát a nesedět doma u počítačů. 
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Školní granty 

Každoročně jsou v rozpočtu zřizovatele vyčleněny finanční prostředky na mimoškolní aktivity.              

V letošním roce proběhly tyto akce: 

Lyžařský kurz 

 

Zlatá nota 

 

Příměstský tábor 
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Maškarní rej 

 

Soutěže v anglickém jazyce 

Výprava ve speciálních třídách 

 

 

Školní parlamentní noviny 

Sportovní den školy 

 

Celkem  45 000 Kč. 
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Střípky z dalších akcí školy  
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