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I. Základní data o škole 

 

 

1. Název školy: Základní škola, Ostrava - Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková 

organizace 

2. Sídlo školy: Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 708 00 Ostrava 

3. Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 01. 01. 1995), IČO: 

61989142 

4. Ředitelka školy (statutární orgán): Mgr. Radmila Miková 

5. Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Libuše Hodanová 

6. Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Libuše Hodanová 

7. Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, 708 56 Ostrava – 

Poruba, Klimkovická 55/28, okres Ostrava – město 

8. Kontakt na školu: 

a. telefon: 596912385 

b. e-mail: zspokorneho1382@email.cz 

c. www.zspokorneho.cz 

9. Datum založení školy: 01. 09. 1965 

10. Datum zařazení do sítě škol: 16. 03. 1996 

11. REDIZO: 600144666 

12. Činnosti školy:  

a. základní škola, IZO: 120100576, kapacita 650 žáků 

b. školní družina, IZO: 120100592, kapacita 180 žáků 

c. školní jídelna, IZO: 120100584, kapacita 1100 jídel 

13. Školská rada: 6 členů (2 zástupci zřizovatele – Ing. Mirko Lapka, p. Bronislav 

Jančar, 2 zástupci pedagogů – Mgr. Barbora Paskonková, Mgr. Michaela Rýparová, 2 

zákonní zástupci žáků – p. Tomáš Boháč, p. Kateřina Čajkovská) 

14. Seznam občanských a mimoškolních sdružení při škole: 

a. Spolek rodičů při Základní škole K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba – pracuje 

pod vedením p. Tomáše Boháče. 
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15. Základní údaje o škole za školní rok 2018/2019: 

a. počet žáků k 30. 06. 2018: 476 

b. počet tříd: 22 

c. průměrný počet žáků na jednu třídu: 21,64 

d. průměrný počet žáků na jednoho učitele: 15,35 

e. počet žáků zapsaných do 1. tříd na školní rok 2018/2019: 70 ž. 

f. počet odkladů školní docházky: 11 

g. počet speciálních tříd: 0 

h. počet žáků ve speciálních třídách: 0 

i. počet žáků integrovaných do běžných tříd: 43 (specifické vývojové poruchy 

učení a chování, středně těžké poruchy řeči, vada sluchu, Aspergerův syndrom, 

zdravotní a sociální znevýhodnění) 

j. počet tříd se zaměřením: 16, rozšířená výuka výtvarné výchovy 

k. počet žáků ve třídách s výtvarným zaměřením: 370 

l. kvalifikace výuky na 1. stupni: 100 % 

m. kvalifikace výuky na 2. stupni: 100 % 

n. počet pedagogických zaměstnanců do 35 let věku: 4 

o. počet pedagogických zaměstnanců ve věku 36 let – 50 let: 14 

p. počet pedagogických zaměstnanců nad 50 let: 19 

q. počet nepedagogických pracovníků: 15 

r. počet zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr: 7 

i. odchod do důchodu: 1 

ii. ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 3 

iii. jiný důvod: 3 

s. počet žáků navštěvujících školní družinu: 163 

t. seznam aktivit: viz kapitola VIII. 

u. vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

Škola pestrá paleta (1. - 9. třídy) 
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II. Charakteristika školy 

 

Základní škola Karla Pokorného byla otevřena 01. 09. 1965, od 01. 01. 1995 jsme právním 

subjektem. Škola má dva pavilóny, přístavbu s tělocvičnou, samostatnou budovu školní 

jídelny a školní družiny, víceúčelové hřiště, samostatnou budovu k výuce oblasti Člověk a 

svět práce. Součástí školy jsou také odborné učebny výtvarné výchovy, keramická dílna, 

zrekonstruovaná učebna chemie a fyziky, dílny, cvičná kuchyň, 2 učebny výpočetní techniky 

s přístupem na internet, z toho jedna s interaktivní tabulí, 2 učebny s interaktivní tabulí, 

přírodovědná učebna s interaktivní tabulí, knihovna vybavena 2 počítači s přístupem na 

internet. Knihovna funguje jako reprezentativní místnost školy a pořádáme zde i kulturní akce 

školy (soutěže, výstavy, zápis do 1. tříd, …). Jsme úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. 

stupni (1. - 5. ročník) je 14 tříd. Na 2. stupni je 8 tříd (6. – 9. ročník). Hlavním zaměřením 

školy je rozšířená výuka výtvarné výchovy v 1. – 9. ročníku. Děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami jsou integrovány do běžných tříd. Škola je spádovou oblastí Poruby. V blízkosti 

školy jsou 3 mateřské školy a základní škola speciální pro děti s handicapem. Žáci této školy 

se stravují v naší školní jídelně. V průměru se jednalo o 30 žáků. 

 

Materiální vybavení: 

Škola je vybavena kmenovými učebnami, učebními pomůckami, při výuce různých předmětů 

využíváme výukový SW, interaktivní tabule, tablety, notebooky, počítače. Pro další studium 

mají žáci k dispozici školní knihovnu a odborné učebny. K odborným učebnám přiléhají 

kabinety s učebními pomůckami. Materiální vybavení školy postupně obnovujeme. 

 

Prostorové vybavení: 

Areál školy se skládá z 3 propojených částí – pavilonu A (2. stupeň), pavilonu B (1. stupeň) a 

pavilonu C (přístavby), kde je keramická dílna, učebna hudební výchovy a tělocvična. Školní 

jídelnu a školní družinu tvoří samostatná budova. 

Škola má svoji vlastní kuchyň i jídelnu. Ve spojovací chodbě mezi budovami jsou stoly pro 

stolní tenis, máme i venkovní stůl pro stolní tenis, který škole dodal zřizovatel. Stoly pro tenis 

jsou dětmi hodně využívány. Tělocvična je jedna a na některé hodiny tělocviku se musí 

předělit závěsem, abychom mohli odučit všechny hodiny. Zázemí tělocvičny, tzn. šatny, 

toalety, koupelny prošly rekonstrukcí. Areál školního hřiště je aktuálně v rekonstrukci, 
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probíhá výstavba komunitního centra. Komunitní centrum bude škole k dispozici od dalšího 

školního roku. 

V době pěkného počasí se mohou žáci o přestávkách shromažďovat v atriu školy, kde mají 

lavičky a stoly určené k odpočinku a kde mohou v klidu i svačit. Atrium je vkusně upraveno, 

nejvíce se líbí veselé kameny, které různými motivy vyzdobili žáci vyššího stupně. 

Rekonstrukce elektrických rozvodů ve všech budovách školy je ukončena. Postupně měníme 

podlahy v kmenových třídách, doplňujeme nové lavice. Průběžně probíhá údržba prostor 

školy. Je opravena ředitelna školy, kancelář zástupkyně ředitelky školy (podlaha, nábytek) a 

výchovné poradkyně. Po rekonstrukci jsou 4 kabinety pro pedagogické pracovníky. 

 

Technické vybavení: 

Hlavní prioritou školy je výtvarná výchova. Proto jsou ve škole 4 učebny výtvarné výchovy, 

stolová a stojanová, pro potřeby žáků prvního stupně slouží další třída výtvarné výchovy. 

Čtvrtá místnost je určena pro keramiku. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, 

jsou určeny dvě učebny (malá a velká) s obnovenou výpočetní technikou. Všechny počítače 

na škole jsou vybaveny operačním systémem Windows 7, Microsoft Office 2010 a propojeny 

do školní sítě. V současné době máme 4 odborné učebny s interaktivní tabulí. Velká 

počítačová učebna a kmenová třída byly pořízeny v rámci projektu „Modernizace vybavení 

ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy“, 

registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Zřizovatel 

se podílel i na pořízení interaktivní tabule do přírodovědné učebny. 

Škola je vybavena dvaceti tablety, které byly pořízeny v rámci projektu „Pedagog a tablety ve 

výuce“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0006. Na škole máme zrekonstruovanou 

učebnu fyziky a chemie. Rekonstrukce učebny byla provedena v rámci projektu 

„Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ na území MOb Poruba“, registrační 

číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01668. 

 

 

Hygienické vybavení: 

Pro mladší žáky je k dispozici od 6.00 – 16.30 h školní družina. 
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Charakteristika pedagogického sboru: 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 1 zástupkyně a dalších 35 pedagogických pracovníků, 

z toho 1 výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň, 1 školní metodik prevence sociálně 

patologických jevů, 1 ICT koordinátor a pedagog, 1 koordinátor ŠVP, 1 školní speciální 

pedagog, 6 vychovatelek školní družiny. Z celkového počtu pedagogů jsou 4 muži. Sbor je 

většinou tvořen ženami, ale věkově velmi pestrý. Pedagogové se vzdělávají a spolupracují 

mezi sebou. Ve sboru máme mnoho pedagogů, kteří se zúčastnili dlouhodobého školení pro 

práci s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování. Vzhledem k počtu integrovaných 

žáků na škole spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním 

pedagogickým centrem. Ve školním roce 2017/18 jsme ukončili projekt „Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000212. V době 

realizace projektu na naší škole působili po dobu dvou let školní psycholog a speciální 

pedagog. V letošním roce na škole působil školní speciální pedagog. Na financování této 

pozice se podílel zřizovatel ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy. 

 

Legislativa: 

Ve všech třídách vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pestrá 

paleta“. Školní vzdělávací program je doplněn o nové povinné vzdělávací oblasti (finanční 

gramotnost, dopravní výchova, druhý cizí jazyk, ochrana člověka při mimořádných situacích). 

Pozornost věnujeme ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců (GDPR). V případě potřeby 

požadujeme souhlas rodičů se zpracováním citlivých údajů o dítěti. Do práce školy se 

promítají novelizace školského zákona. 

 

Konkurenční prostředí školy: 

Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období 

posledních deseti let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci 

školy, nás vedlo: 

a) snižování počtu dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstající konkurence škol a 

nutnost prosadit se mezi nimi – získat žáky, 

b) postupné změny přístupu rodičů ke škole – již jim není jedno, jakou školu jejich dítě 

navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky, 

c) poznání, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek, tím pádem stále více 

pedagogů pracuje tvůrčím způsobem. 
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Škole se podařilo zvýšit počet žáků školy. Z hlediska ČŠI patříme mezi skupinu lépe 

hodnocených škol.  Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků – rodičů a jejich dětí. 

Usilujeme o vytvoření nestresového a pohodového prostředí bez snížení nároků na kvalitu 

práce. Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách většinou 

úspěšní. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Některé akce pořádáme pro děti 

společně s jejich rodiči, např. podzimní Rej světýlek, vánoční jarmark, vánoční zpívání, 

vernisáže, prezentace projektů, aukce výtvarných prací našich žáků… Tyto neformální akce 

dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Dbáme na zásobování místních novin 

pravidelnými příspěvky, osvědčily se i informace na webových stránkách, přispíváme do 

časopisu PRIO. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které 

odcházejí ze školy – dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Pořádáme interaktivní den 

otevřených dveří. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny – například mateřské 

školy v okolí, rodiče dětí ve školní družině. Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při 

výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol – sledují webové 

stránky, navštíví často i několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní. Změna stále probíhá 

– nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. 

 

 

III. Personální zabezpečení školy 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

Věkové rozmezí Muži Ženy Celkem 

do 20 let 0 0 0 

20 – 30 let 1 2 3 

30 – 40 let 0 6 6 

40 – 50 let 1 8 9 

nad 50 let 2 17 19 

Celkem 4 33 37 

 

Přehled nepedagogických pracovníků 

ekonomka 1 

sekretářka školy 1 

uklízečky/školnice 6/1 

údržba 1 
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vedoucí ŠJ 1 

hlavní kuchařka 0 

kuchařky, pomocné kuchařky 5 

 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 

 

 

Poprvé u zápisu: 70 

Přicházejí po odkladu: 7 

Přicházejí mimo zápis (např.: přistěhovali se, dodatečný odklad, opakuje 

1. ročník…): 
0 

Celkem: 77 

Žádosti o odklad: 11 

Nenastoupili: 14 

Zápis zrušen (dítě nebylo šestileté a rodiče nedoložili potřebné doklady - 

doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny): 
0 

Celkem v prvních třídách: 52 
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V. Vzdělávání žáků 

 

1. Vzdělávací programy: 

a. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pestrá paleta, č. j. ZŠ 

K. P./1103/2007, platnost od 03. 09. 2007. 

2. Nabídka volitelných předmětů (viz příloha č. 1). 

3. Péče o talentované a slabé žáky (viz příloha č. 2). 

a. Ke vzdělávání talentovaných žáků využíváme metody a formy práce, které jsou 

efektivní a stimulující, rozvíjí jejich nadání a odpovídají jejich potřebám. 

Respektujeme individuální rozdíly žáků i jejich potenciálu. V rámci ŠVP Škola 

pestrá paleta je všem žákům dána možnost rozvíjet své zájmy a případné 

nadání v odpovídajícím volitelném předmětu a v kroužcích. Nabízené volitelné 

předměty přitom pokrývají všechny vzdělávací oblasti. 

b. Slabým žákům je nabízena možnost doučování. 

4. Náprava specifických vývojových poruch učení, logopedická péče (viz příloha č. 3) 

a. Nápravná péče byla zajištěna skupinovou i individuální formou. 

b. Integrovaní žáci byli vzděláváni v souladu s plány pedagogické podpory a 

individuálními vzdělávacími plány. Na jejich vypracování se podíleli 

vyučující, třídní učitelé, výchovná poradkyně a speciální pedagožka. Plnění 

plánů vyučující průběžně hodnotili a projednávali se zákonnými zástupci žáků 

i s žáky samotnými. Případné problémy řešili vyučující ve spolupráci 

s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a 

školní speciální pedagožkou.  
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VI. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

1. Přehledy prospěchu a chování žáků (viz příloha č. 4). 

2. Výsledky přijímacího řízení na střední školy (viz příloha č. 5). 

3. Soutěže a olympiády: 

a. školní kolo recitační soutěže, 

b. Rolnička, recitační soutěž 

c. Olympiáda v českém jazyce, 

d. Literární a výtvarná soutěž ke svátku sv. Valentýna, 

e. Skřivánek – pěvecká soutěž, 

f. Halloween – školní soutěž masek, 

g. Soutěž „Technická dovednost žáků“ ostravských škol, soutěž pro žáky 9. tříd 

v oblasti ručního zpracování kovu v kombinaci se dřevem, 1. místo Matěj K., 

h. Řemeslo má zlaté dno, soutěž v praktických dovednostech z různých učebních 

oborů, nejúspěšnější družstvo, 

i. Anglická olympiáda – školní kolo (24 žáků 8. a 9. tříd, do okresního kola 

postoupil Václav O.), 

j. Aleš Hrdlička Challenge 2019 (družstvo dívek 7. A reprezentovalo školu v této 

soutěži, letošním tématem byly detektivní příběhy a záhady, celé dopoledne 

bylo koncipováno jako workshopové se stanovišti, kde děti plnily úkoly v 

anglickém jazyce a měly si zábavnou formou zkusit "all the skills“), 

k. soutěž v anglickém jazyce  Let´s play with English (čtyřčlenné družstvo žáků 

4. tříd získalo z 10 přihlášených škol 2. místo a za vítězi zaostalo jen o 3 body), 

l. Úspěch na HELLO GAMES - pětičlenný tým žáků 1. stupně reprezentoval naši 

školu na soutěži „Hello Games“, kterou pořádalo Gymnázium Hello. Žák 

třetího ročníku řešil otázky z přírodovědy a vlastivědy, děti ze čtvrté třídy 

řešily matematické příklady, v laboratoři sestavovaly chemickou aparaturu a 

měřily objemy a za pátou třídu jsme soutěžili ve spellingu anglických 

slov.  Celý tým společně pak prokázal zručnost, obratnost, kreativitu a 

týmového ducha ve stavitelské a sportovních disciplínách. Z 20 přihlášených 

škol z celého kraje jsme si odnesli 1. místo ve spellingu anglických slov, 

m. doprovodné soutěže pro ZŠ ke Dni Země, 

n. sportovní soutěže: 

- florbal 4. – 5. tříd: chlapci / dívky – 11. místo v okrese Ostrava, 
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- florbal 6. - 7. tříd: chlapci - 5. místo v obvodu Poruba, 

     dívky -  4. místo v obvodu Poruba, 

- florbal 8. – 9. tříd: chlapci – 4. místo v obvodním kole, 

- halová kopaná 6. – 7. tříd: chlapci – 5. místo v okrese Ostrava, 

- Ostrava fandí kontinentům – 1. st. celkové 4. místo v superfinále 

Kontinentálního poháru, 

- orientační běh, Světový den orientačního běhu – žáci 1. st. i 2. st., 

- Battlefield žáci 8. – 9. tříd: 8. ročník - 9. místo, 

9. ročník -  10. místo,  

- Festival bezpečnosti: soutěžní klání fakulty bezpečnosti VŠB: 

1. stupeň: 1. místo,  

2. stupeň: 2. místo + 3. místo, 

- atletická olympiáda – z organizačního důvodu se účastnili pouze žáci 1. stupně: 1. 

místo sprint na 50 m, 

                        3. místo sprint na 50 m, 

                        3. místo skok daleký. 

Veškeré aktivity probíhaly v pohodovém duchu a byly dodrženy zásady bezpečnosti a fair – 

play.  

o. matematické soutěže: 

 TAKTIK, 

 Pythagoriáda, 

 Klokan 2019, 

 Klokánek (1. stupeň), 

 Moravskoslezský matematický šampionát, 

p. Přírodovědný Klokan, 

q. výtvarné soutěže:  

 Barevný podzim (2. místo v I. kategorii Sára B., 1. místo v II. 

kategorii Michaela S., 1. místo ve IV. kategorii Barbora J.), 

 Malovaná písnička (2. místo ve III. Kategorii Sabina S.), 

 Mezinárodní soutěž dětské kresby a grafiky „Krásná jako kvítka je ta 

země…“ (Natálie P. a Barbora J. z 8. A – jejich výtvarná díla 

vystavena mezi obrázky ze 14 zemí světa), 

 Oxford Illustrator – organizujeme, anglicko-výtvarná soutěž. 
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4. Péče o nadané žáky 

 

V září jsme se registrovali do Logické olympiády, kterou pořádá Mensa, naši školu 

reprezentovalo jedenáct žáků, kteří nepostoupili do krajského kola. 

Ze školního kola matematické olympiády postoupili do okresního kola 5. ročníků 2 žáci (8. a 

72. místo) a 8. ročníků 1 žák (47. místo). 

22. března proběhl v druhém až devátém ročníků matematický Klokan a 5. dubna v pátém až 

osmém ročníků Pythagoriáda. Ze školního kola Pythagoriády postoupili do okresního kola 3 

žáci a žák 5. třídy obsadil 1. místo. 

Do okresního kola fyzikální olympiády pro 7. ročník kategorie G (Archimediáda) postoupili 2 

žáci, kteří se tak stali jejími úspěšnými řešiteli. 

Na podzim 6. 11. 2018 a na jaře 14. 5. 2019 se čtyřčlenná skupina žáků 2. stupně účastnila 

matematické soutěže MaSo v Brně, kterou pořádá matematicko-fyzikální fakulta Karlovy 

Univerzity. Příprava žáků probíhala především v Klubu logiky a společenských her. 

Dne 15. 4. se uskutečnilo testování IQ dobrovolných žáků Mensou. Testování se účastnilo 13 

žáků 1. tříd, kteří to měli díky projektu „Péče o nadané žáky 2019“ bezplatně a 34 žáků 

ostatních tříd. 4 žáci byli identifikování v rámci tohoto testu jako velmi vysoce nadprůměrně 

inteligentní, 4 žáci jako vysoce nadprůměrní a 14 žáků jako nadprůměrní. 

Zapojili jsme se do projektu RegioAdvisor, který nám bezplatně umožnil využívat unikátní 

webovou aplikace pro rozvoj talentu a nadání. Tuto aplikaci společně s kartami inteligence a 

pracovními hodnotami využíváme pro oblast kariérového poradenství volbu a identifikaci 

nadání podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí. 

Nadaní žáci měli příležitost se účastnit nejen odborných soutěží, ale také se mohli účastnit 

následujících aktivit, které měli díky získanému projektu „Péče o nadané žáky 2019“ 

z finančních prostředků MMO bezplatně: 

- Svět techniky – Robot Ozobot (16 žáků třetích ročníků), 

- Planetárium Ostrava : 

 Svět korálových útesů (25 žáků pátých ročníků), 

 Amigos – dobrodružství v lidském těle (25 žáků čtvrtých 

ročníků), 

- Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (30 žáků osmých, sedmých a 

šestých ročníků), 
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- Zlepší si techniku VŠB 

 Třída vynálezců (třída 8. A), 

 Proč někdy padáme, aneb co potřebuje robot umět (7. ročníky), 

- Badatelský svět (23 vybraných žáků 7. ročníků). 

Během celého školního roku probíhala ve škole matematicko-přírodovědná soutěž „Galileova 

zahrada“, které se zúčastnilo 9 žáků. Na konci soutěže byli všichni odměněni vstupenkou do 

planetária, společenskou hrou a dárkovým poukazem do knihkupectví Dobrovský. 

Pedagogové se zúčastnili vzdělávacích aktivit podporujících a rozvíjejících jejich schopnosti 

při identifikaci a práci s nadanými žáky. Šlo zejména o následující akce: 

 Mgr., Bc., Libuše Kovářová: Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

(KVIC Ostrava), 1 pedagogický pracovník 

 Mgr. Marek Khýr: Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 

(KVIC Ostrava), 1 pedagogický pracovník, 

 Mgr. Jiří Halda: Talent a co s ním? (KVIC Nový Jičín), 1 pedagogický pracovník 

 vzdělávacího kurz „Systémová práce s nadanými žáky“ v rozsahu 56 hodin ukončené 

zkouškou a obhajobou práce (REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú), 2 

pedagogičtí pracovníci, 

 Ing. Renata Václavková: Atraktivní a nevšední metody práce s dětmi: Gardnerova 

teorie inteligencí, karty inteligencí, Metoda balón, 1 pedagogický pracovník. 

Školní knihovnu jsme obohatili o předplatné odborných časopisů, odbornou literaturu pro 

nadané žáky a odbornou literaturou pro vzdělávání pedagogů: 

- Mezopotámie -- Ve službách velekněžky - Válková Veronika, Kopl Petr, 

- HRAVOUKA - Vostradovská Tereza, Svobodná Šárka, 

- Vynálezárium - Král Robin, Hrušková Jana, Brečanová Zuzana, 

- Zvířecí hrdinové - Holt Ben, 

- Země -- 50 myšlenek, které musíte znát - Redfern Martin, 

- Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte -- (a ani nevíte, že je nevíte) - Barrow John 

D., 

- Matematika hrou, 

- Matematika ve středověké Evropě - Bečvářová Martina, 

- Každý den s matematikou - Tlustý Pavel, 

https://knihy.abz.cz/prodej/mezopotamie-ve-sluzbach-veleknezky
https://knihy.abz.cz/prodej/hravouka
https://knihy.abz.cz/prodej/vynalezarium
https://knihy.abz.cz/prodej/zvireci-hrdinove
https://knihy.abz.cz/prodej/zeme-50-myslenek-ktere-musite-znat
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-o-sportu-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-o-sportu-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite
https://knihy.abz.cz/prodej/matematika-hrou
https://knihy.abz.cz/prodej/matematika-ve-stredoveke-evrope
https://knihy.abz.cz/prodej/kazdy-den-s-matematikou-ucebnice
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- Příběh matematiky -- Od projektování pyramid po objevení nekonečna - Rooney 

Anne, 

- Sto důležitých věcí o matematice a umění, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte) - 

Barrow John D., 

- Sto důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte) - Matematika všedního dne 

- Barrow John D., 

- Nejsou stejné, Šárka Miková, 

- 100 osobností, které změnily svět - Gilliland Ben, Parker Philip, 

- Děsivá věda - Protivná příroda - Arnold Nick, 

- Děsivá věda - Zákeřná zeleň - Arnold Nick, 

- Děsivé dějiny - Drsná doba kamenná - Deary Terry, 

- Děsivé dějiny Keltští hrdlořezové - Deary Terry, 

- Děsivé dějiny Krutí Římané - Deary Terry, 

- Děsivé dějiny Strašliví Egypťané - Deary Terry, 

- Děsivé dějiny Úžasní Řekové - Deary Terry, 

- Soubor - alfabetník 1 + alfabetník 2 + alfabetník 3 - Šarounová Alena, 

- Dimenze myšlení -- Teorie rozmanitých inteligencí - Gardner Howard, 

- Koumák pro čtvrťáky, 

- Koumák pro druháky, 

- Koumák pro páťáky, 

- Koumák pro třeťáky, 

- Nadané děti a jejich rozvoj - Mudrák Jiří, 

- Nadané dítě -- Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu - Stehlíková Monika, 

- Život s vysokou inteligencí -- Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti – Stehlíková 

Monika, 

- Velká kniha labyrintů a hlavolamů - Chajda Radek, 

- Úžasný svět techniky U6 - Od šroubku k lokomotivě - Chajda Radek, Teslíková 

Kamila, 

- Úžasný svět techniky U6 - Jak funguje svět - Chajda Radek, Teslíková Kamila, 

- Poznej své smysly -- Všetečné otázky, luštění a zábavné experimenty - Chajda Radek, 

- Pohyblivé obrázky -- Vysvětlení, jak funguje projektor a filmová kamera. Příprava 

funkčního modelu promítačky - Chajda Radek, 

- Mladý technik 5 - Chajda Radek, 

https://knihy.abz.cz/prodej/pribeh-matematiky-od-projektovani-pyramid-po-objeveni-nekonecna
https://knihy.abz.cz/prodej/pribeh-matematiky-od-projektovani-pyramid-po-objeveni-nekonecna
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-o-matematice-a-umeni-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-o-matematice-a-umeni-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite-matematika-vsedniho-dne-1
https://knihy.abz.cz/prodej/sto-dulezitych-veci-ktere-nevite-a-ani-nevite-ze-je-nevite-matematika-vsedniho-dne-1
https://knihy.abz.cz/prodej/100-osobnosti-ktere-zmenily-svet
https://knihy.abz.cz/prodej/desiva-veda-protivna-priroda-1
https://knihy.abz.cz/prodej/desiva-veda-zakerna-zelen
https://knihy.abz.cz/prodej/desive-dejiny-drsna-doba-kamenna
https://knihy.abz.cz/prodej/desive-dejiny-keltsti-hrdlorezove
https://knihy.abz.cz/prodej/desive-dejiny-kruti-rimane
https://knihy.abz.cz/prodej/desive-dejiny-straslivi-egyptane-1
https://knihy.abz.cz/prodej/desive-dejiny-uzasni-rekove
https://knihy.abz.cz/prodej/soubor-alfabetnik-1-alfabetnik-2-alfabetnik-3
https://knihy.abz.cz/prodej/dimenze-mysleni-teorie-rozmanitych-inteligenci
https://knihy.abz.cz/prodej/koumak-pro-ctvrtaky
https://knihy.abz.cz/prodej/koumak-pro-druhaky
https://knihy.abz.cz/prodej/koumak-pro-pataky
https://knihy.abz.cz/prodej/koumak-pro-tretaky
https://knihy.abz.cz/prodej/nadane-deti-a-jejich-rozvoj
https://knihy.abz.cz/prodej/nadane-dite-jak-mu-pomoci-ke-stesti-a-uspechu
https://knihy.abz.cz/prodej/zivot-s-vysokou-inteligenci-pruvodce-pro-nadane-dospele-a-nadane-deti
https://knihy.abz.cz/prodej/zivot-s-vysokou-inteligenci-pruvodce-pro-nadane-dospele-a-nadane-deti
https://knihy.abz.cz/prodej/velka-kniha-labyrintu-a-hlavolamu
https://knihy.abz.cz/prodej/uzasny-svet-techniky-u6-od-sroubku-k-lokomotive
https://knihy.abz.cz/prodej/uzasny-svet-techniky-u6-od-sroubku-k-lokomotive
https://knihy.abz.cz/prodej/uzasny-svet-techniky-u6-jak-funguje-svet
https://knihy.abz.cz/prodej/poznej-sve-smysly
https://knihy.abz.cz/prodej/pohyblive-obrazky-vysvetleni-jak-funguje-projektor-a-filmova-kamera-priprava-funkcniho-modelu-promitacky
https://knihy.abz.cz/prodej/pohyblive-obrazky-vysvetleni-jak-funguje-projektor-a-filmova-kamera-priprava-funkcniho-modelu-promitacky
https://knihy.abz.cz/prodej/mlady-technik-5
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- Mladý technik 4 - Chajda Radek, 

- Mladý technik 3 - Chajda Radek, 

- Mladý technik 2 - Chajda Radek, 

- Mladý technik - Chajda Radek, 

- Báječné letní experimenty s vodou -- pro děti 8 až 10 let - Chajda Radek, 

- 333 největších záhad vesmíru, 

- Starověký Egypt, 

- Příroda speciál - Česko+ Slovensko: Zapomenuté ostrůvky divočiny,  

- Příroda speciál - Šelmy: Svět očima predátorů, 

- 100+1 speciál - Zázraky vědy & techniky, 

- 100+1 speciál - Tajné osudy slavných.  

 

Celoroční předplatné časopisů 

- Časostroj + Speciál, 

- Tajemství vesmíru + Speciál, 

- Příroda Wildlife + Speciál, 

- 100 + 1  + Speciál, 

- 100 + 1 historie. 

 

Pro zefektivnění výuky nadaných žáků byly do učebních pomůcek matematiky pořízeny 

Abaku kostky a hra Král zlomků. 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Mgr. Libuše Girgošková 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Petra Melichaříková 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Gallusová Božena 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Martina Chytilová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

https://knihy.abz.cz/prodej/mlady-technik-4
https://knihy.abz.cz/prodej/mlady-technik-3
https://knihy.abz.cz/prodej/mlady-technik-2
https://knihy.abz.cz/prodej/mlady-technik
https://knihy.abz.cz/prodej/bajecne-letni-experimenty-s-vodou
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Mgr. Martina Kalužová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Lenka Pavelcová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Hana Trundová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Roman Pavelka 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Lenka Piknová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Silvie Barošová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

PaedDr. Iva Obermanová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Andrea Hartmannová 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Barbora Paskonková 
Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana, 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 

Mgr. Martina Dostálová Zvládání stresu a obnova sil 

Mgr. Zdenka Janíková Stres a techniky zvládání zátěže 

Mgr. Barbora Paskonková 
Metody zvyšování tolerance u dětí pomocí sebepoznání a 

budování sebevědomí I, II 

Mgr. Silvie Barošová 
Metody zvyšování tolerance u dětí pomocí sebepoznání a 

budování sebevědomí I, II 

Mgr. Petra Melichaříková Stres a techniky zvládání zátěže 

Mgr. Gabriela Karnetová Stres a techniky zvládání zátěže 

Mgr. Hana Trundová 
Metody práce s žákem z odlišného kulturního a jazykového 

prostředí na 1. stupni ZŠ I, II 

Mgr. Libuše Girgošková 
Metody práce s žákem z odlišného kulturního a jazykového 

prostředí na 1. stupni ZŠ I, II 

Mgr. Roman Pavelka 
Metody zvyšování tolerance u dětí pomocí sebepoznání a 

budování sebevědomí I, II 

Mgr. Silvie Barošová Metody zvyšování tolerance u dětí pomocí sebepoznání a 
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budování sebevědomí I, II 

Mgr. Petra Melichaříková 
Metody práce s žákem z odlišného kulturního a jazykového 

prostředí na 1. stupni ZŠ I, II 

 Mgr. Martina Kalužová 
Metody práce s žákem z odlišného kulturního a jazykového 

prostředí na 1. stupni ZŠ I, II 

PaedDr. Iva Obermanová Agresivita 

Mgr. Lenka Piknová Nadaný žák 

Božena Gallusová Nadaný žák 

Mgr. Barbora Paskonková Nadaný žák 

Mgr. Martina Chytilová Heterogenní třída 

Mgr. Ludmila Kubínová Metodický odborný seminář pro speciální pedagogy 

 

DVPP realizováno z projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“. 

 

 

Další vzdělávání 

 

Hana Bortlíčková ADHD-metody práce s dětmi a žáky 

  Luční školka v praxi 

    

    

Mgr. Michaela Rýparová Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice 

    

  Rozvoj systémové práce s nadanými žáky 

    

  Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

    

  Platforma Setkání KAP 

PaedDr. Iva Obermannová Luční školka v praxi 

    

Mgr. Lenka Fryšarová Talent a co s ním? 

    

Mgr. Lenka Pavelcová Nadaný žák v ZŠ- Identifikace a individualizace 

  jeho vzdělávání 
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VIII. Významné aktivity a prezentace školy na veřejnosti, spolupráce 

s dalšími partnery 

 

1. Školní družina 

 

Školní družina při Základní škole Karla Pokorného 1382 zahájila svou pravidelnou činnost 3. 

září 2018 a ukončila 28. června 2019. K pravidelné zájmové činnosti bylo celkem přihlášeno 

163 žáků prvního stupně.  Žáci byli rozděleni do 6-ti oddělení dle odpovídajících ročníků. 

Z kapacitních důvodů prostor školní družiny byla čtyři oddělení umístěna přímo v budově 

školní družiny a dále byly využívány dvě učebny ve školní budově. Pro potřebu družiny byly 

tak využity alternativní a interaktivní učebna, které nejvíce svým prostorem a vybavením 

odpovídají potřebám zájmového vzdělávání dětí školní družiny. Dále byla dětem k dispozici 

zcela nově revitalizovaná a vybavená družinová herna. Ta nabízí jak prostor k relaxaci, tak 

také možnost aktivního využití. Herna je vybavena multimediálním zařízením, které mimo 

jiné slouží i k pořádání doplňkových programů. Prostor je současně využíván k pořádání 

společných akcí. Celoroční činnost školní družiny vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu. Časově byl program rozdělen do deseti tematických okruhů. Ty vycházely jednak 

z navazujících ročních období a jejich specifik, ale také požadavků a potřeb samotných dětí. 

V rámci celoročních aktivit proběhly již tradiční akce, jako jsou: Čertovský rej, ŠD hledá 

talent, Vánoční čajovna, Noc s Andersenem, Den dětí. Jednotlivá oddělení se se svými 

výrobky prezentovala také během Vánočního jarmarku. Děti navštívily Středisko volného 

času Korunka a vyslechly si besedu o ježcích a také měly možnost seznámit se se zvířecími 

obyvateli střediska. V měsíci květnu proběhly tradiční besídky a vystoupení pro rodiče. 

Jedním z významných počinů bylo vybudování a založení družinové „mini zahrádky“ 

v prostorách školní zahrady. K obydlím pro zvířátka – ptačí budka, krmítko, hmyzí domeček, 

tak přibyl další prvek a to vyvýšený záhonek a dřevěné lavičky. Děti se naučily sázet a starat 

se o bylinky a kvetoucí rostlinky a v teplých měsících jim také vznikl příjemný prostor pro 

odpočinek.  Paní vychovatelky se společně s dětmi podílely na estetizaci školní družiny a 

v rámci Dne Země se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané SVČ Korunka na téma „Mládí“.   

  

 Personální obsazení 

I. oddělení Yveta Hahnová 

II. oddělení Silvie Bestová 
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III. oddělení Dana Podešvová 

IV. oddělení Hana Bortlíčková /vedoucí vychovatelka/ 

V. oddělení Mgr. Michaela Dubšíková 

VI. oddělení Martina Maternová 

 

 Zájmové kroužky školní družiny 

Keramický kroužek – Hana Bortlíčková 

Sportovní kroužek – Yveta Hahnová 

Jóga pro děti – Silvie Bestová 

Hudebně pohybový kroužek – Dana Podešvová  

 

 

2. Třídní samosprávy 

Žákovský parlament se v rámci znalostí a věku dětí i letos podílel na dění ve škole. Scházel se 

jedenkrát za 2 měsíce (a to v úterý odpoledne) a snažil se pomoci se školní organizací 

menších akcí (vyhlášení různých projektů či soutěží ve třídách i škole, pomoc při Vánočním 

zpívání, Jarmarku, zápisu do 1. tříd, Dni Země či Loučení žáků 9. tříd s pedagogy aj.). 

 

3. Výchovné poradenství 

 

Úkoly výchovného poradenství plnila pro 1.- 9. ročník Mgr. Gabriela Karnetová. Se 

jménem výchovné poradkyně (dále VP) byli rodiče seznámeni na prvních třídních schůzkách, 

kde se VP rodičům představila a informovala je o konzultačních hodinách. 

  

VP se společně s metodikem prevence sociálně patologických jevů, školní speciální 

pedagožkou a vedením školy pravidelně setkávala na schůzkách školského poradenského 

pracoviště. VP  spolupracovala s PPP v Ostravě–Porubě, SPC na ul. Kpt.Vajdy v O-Zábřehu 

(9 dětí), SPC ve F.-Místku (4 žáci), Úřadem práce v Ostravě, odborem ochrany dětí a mládeže 

při Úřadu městského obvodu Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih, případně 

odborem ochrany dětí a mládeže při úřadech dalších městských částí Ostravy. VP 

spolupracovala také s Policií ČR, dětskými lékaři, dětskými psychology, pedopsychiatry 
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apod. Korespondence s úřady si vyžádala 21 odeslaných písemných zpráv, oznámení 

a hlášení, některé další krátké aktuální zprávy byly průběžně zasílány mailem.  

 

VP se účastnila informačních schůzek v PPP v O-Porubě a školení v rámci kurzu Organizace 

a management školního poradenského pracoviště, který vedl PhDr. Petr Nilius, Ph.D. 

 

Jedním z hlavních úkolů VP je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na   

naší škole je k dnešnímu dni evidováno  celkem  43  těchto žáků  (23 dětí na 1. stupni a 20 na 

2. stupni). Jedná se o žáky, kteří měli odborným školským poradenským zařízením 

diagnostikován 2. nebo 3. stupeň podpůrných opatření. Kromě toho 2 žáky evidujeme jako 

zdravotně znevýhodněné a 16 žáků má přiznaný 1. stupeň podpůrných opatření. Podle 

individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 26 žáků, plán pedagogické podpory byl 

vypracován pro 22 žáků. 

Školní speciální pedagožkou byla v tomto školním roce Mgr. Ludmila Kubínová. 

Vyučovala předmět speciálně pedagogické péče (25 žáků). Hodiny pedagogické intervence 

zajišťovali tři vyučující – Mgr. Silvie Barošová, Mgr. Roman Pavelka a Mgr. Gabriela 

Karnetová (celkem 7 žáků). 

  

VP kontrolovala platnost vyšetření školských poradenských pracovišť a jednotlivé 

případy konzultovala s pracovníky PPP či SPC. V tomto školním roce bylo doporučeno  14 

dětí k prvnímu vyšetření na PPP (všechny na 1. stupni) a 13  dětí ke kontrolnímu vyšetření na 

PPP nebo SPC. Pracovníci PPP či SPC dle potřeby prováděli intervence ve škole a dle 

potřeby hovořili s vyučujícími či třídními učiteli. 

 

VP spolupracovala s třídními učiteli a výchovné a výukové problémy byly řešeny 

společně s vedením školy a rodiči na výchovných komisích a jednáních se zákonnými 

zástupci. V letošním školním roce se jich uskutečnilo 28. K  jejich uspořádání bylo ale 

zapotřebí vypsat termínů více, neboť někteří zákonní zástupci se k jednání i opakovaně 

nedostavili.  Na 1. stupni proběhlo 16 výchovných komisí, na 2. stupni 12 výchovných 

komisí.  VP sledovala počty neomluvených hodin a chování problémových žáků, 
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spolupracovala se sociálními pracovníky a kurátory. Na pracovních poradách seznámila VP 

učitele s  postupem při řešení neomluvené absence a s informacemi získanými na školeních. 

 

VP v tomto i minulém školním roce organizovala odborně zaměřená tematická 

setkávání s rodiči žáků ZŠ v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava, do kterého je naše škola zapojena. V tomto školním roce pro rodiče zajistila celkem 

12 setkání s odborníky z různých oborů. 

 

Dalším úkolem VP byla péče o vycházející žáky. Z 9. tříd vycházelo letos 34 žáků, z 8. 

třídy 2 žákyně. Všichni byli během školního roku průběžně seznamováni s nabídkou a 

materiály jednotlivých středních škol a učilišť. Problematika volby povolání byla náplní hodin 

výchovy k občanství v 9. ročníku. VP  a vyučující výchovy k občanství seznamovaly  žáky  

s informačními materiály a webovými stránkami zaměřenými na volbu povolání, VP žákům 

poskytla přesné instrukce k vyplnění přihlášek a zápisových lístků a k průběhu přijímacího 

řízení. 

 

Na podzim žáci 9. tříd navštívili Informační a poradenské středisko  Úřadu práce 

v Ostravě, kde byla uspořádána beseda o volbě povolání. V měsíci květnu a červnu navštívili 

IPS žáci osmých tříd. Zástupci několika středních škol během podzimu navštívili také žáky 

přímo ve třídách a seznámili je s nabídkou vzdělávání na svých školách. Družstvo žáků 9.tříd 

se opět zúčastnilo soutěže v O-Hrabůvce Řemeslo má zlaté dno, kde si děti měly možnost 

vyzkoušet práci mnoha profesí. V červnu se žáci osmých tříd zúčastnili Stavařského pětiboje 

na SPŠ stavební v Ostravě. 

 

Pro příští školní rok VP zajistila pro vycházející žáky návštěvu IPS ÚP a pro každého 

z nich Atlas školství Moravskoslezského kraje. 

 

Rodiče mohli využívat konzultačních hodin a  navštěvovat VP ohledně dalšího studia 

svého dítěte. Navíc během tř. schůzek v listopadu dostali základní informace k volbě povolání 

a o možnostech pomoci od různých institucí zdarma či o získání informací dostupných na 

internetu. Při této příležitosti měli též možnost vyslechnout prezentace zástupců některých 
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středních škol a informace pracovnice IPS v Ostravě ohledně volby další vzdělávací dráhy 

vycházejících žáků. 

 

Na webových stránkách školy a školních nástěnkách byly vycházejícím žákům i 

rodičům žáků poskytnuty informace o důležitých termínech spojených s volbou povolání či 

zápisovými lístky. VP měla individuální pohovory s žáky o možnostech profesní volby či 

pomáhala s vyplněním přihlášek a zápisových lístků. VP poskytovala rodičům a žákům 

informace při odvolacím řízení a 2. kole přijímacího řízení. 

 

V tomto školním roce byla jedna žákyně přijata na střední uměleckou školu. Úplné 

střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení na SOŠ bude získávat 19 žáků, úplné střední 

odborné vzdělání s vyučením i maturitou na SOŠ a SOU zahájí 2 žáci. Střední odborné 

vzdělání s výučním listem na SOU bude získávat 12 žáků 9. ročníku a 1 žákyně 8. ročníku. 

K dnešnímu dni jsou všichni žáci 9. tříd umístěni na SŠ.  Na osmiletá gymnázia bylo přijato 6 

žáků z 5. tříd. 

 

4. Prevence rizikového chování žáků 

Činnost v oblasti prevence rizikového chování řídila Mgr. Petra Melichaříková. Pravidelně se 

účastnila seminářů zaměřených na problematiku prevence a spolupracovala s okresní 

metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Ciklovou. 

Na třídních schůzkách byla rodičům představena Mgr. Melichaříková jako školní metodik 

prevence rizikového chování a byly stanoveny konzultační hodiny. 

Ve školním roce 2018/19 jsme prevenci hodně zaměřili na šikanu, kyberšikanu, podporu 

pozitivního třídního kolektivu a školního klimatu, budování vstřícných, otevřených a 

respektujících se vztahů. Byly zajištěny různé aktivity primární prevence a vyučující zařadili 

prevenci rizikového chování do učiva v jednotlivých předmětech. Třídní učitelé během 

školního roku průběžně pracovali s problematikou rizikového chování ve svých třídách. 

Pokračovali jsme ve spolupráci s externími subjekty, konkrétně s Městskou policií, Policií 

ČR, HZS Moravskoslezského kraje, Centrem pro rodinu a sociální péči, s ČČK, MP 

Education, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a Renarkonem. V rámci školy jsme vedli 
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třídnické hodiny, třídní pravidla a realizovali jsme společně projekty jako Vánoční jarmark, 

projektový den s názvem „Voda.“ 

Při výskytu rizikového chování bylo postupováno dle Školního řádu a pokynů MŠMT. Na 

pohovoru se aktivně podíleli třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence, případně 

ředitelka školy či její zástupkyně. Vše bylo oznámeno zákonným zástupcům, v případě 

nutnosti předáno patřičným úřadům nebo Policii ČR v Ostravě. 

Vzhledem k výskytu rizikového chování u žáků naší školy byly dodatečně v průběhu školního 

roku zajišťovány preventivní aktivity a intervence. 

Ve škole byl vytvořen prostor pro využití volného času dětí. Žáci navštěvovali zájmové  

kroužky. 

Důsledně probíhala kontrola prostorů školy (toalety, šatny, různá školní zákoutí). Učitelé si 

všímali změn chování žáků, které byly důsledkem jistých zdravotních problémů, a řešili tyto 

problémy se zákonnými zástupci. 

Během školního roku bylo na naší škole řešeno formou výchovných komisí a setkání s rodiči 

několik případů rizikového chování tak, aby došlo k nápravě a zlepšení situace. V této 

souvislosti školu také několikrát navštívili kurátoři pro mládež z ÚMOb Poruba či Ostrava – 

Jih, aby byli přítomni jednání s rodiči na výchovné komisi. Vyskytl se také jeden případ 

podezření na domácí násilí, který jsme okamžitě předali Policii ČR. 

Krátkodobé cíle formulované Minimálním preventivním programem jsme splnili. Seznam 

uskutečněných aktivit primární prevence je uveden v tabulce. 

Aktivity primární prevence ve školním roce 2018/19 

Aktivita Termín Cílová 

skupina 

Realizuje 

Besedy s městskou policií 

Ostrava  

květen 2019 žáci 1. – 9. 

ročníku 

Městská policie Ostrava 

Hasík - preventivně 

výchovná činnost v oblasti 

požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva 

 žáci 1. – 9.  

ročníku 

HZS Moravskoslezského kraje 

členové HZS Ostrava 

Třídnické hodiny cca 1x 

měsíčně 

žáci 1. – 9. 

ročníku 

Třídní učitelé 

Třídní pravidla září 2018 žáci 1. – 9. 

ročníku 

 třídní učitelé  

Sportovní turnaje v průběhu 

školního roku 

dle AŠSK 

žáci 1. a 2. 

stupně 

učitelé tělesné výchovy 

Besedy s policií ČR květen 2019 8. AB,      

7. AB 

Policie ČR  
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Centrum pro rodinu a 

sociální péči z. s. – Škola 

osobního života 

březen 2019 8. AB p. Fridrichová 

Sananim – alkohol a 

energetické drinky 

září 2018 7. AB p. Ručková 

Dopravní výchova říjen 2018 4.ABC               Městská policie - p. Popková 

Yvetta (praxe ZŠ Gen. Janka, 

Ostrava – Mar. Hory) 

Dopravní výchova prosinec 2018 4.ABC                    Městská policie - p. Popková 

Yvetta (teorie u nás ve škole) 

Čas proměn, na prahu 

mužnosti 

květen 2019 7.AB MR Education p. Šebestová 

První pomoc pro život říjen 2018 žáci 9.AB Český červený kříž 

Protidrogový vlak březen 2019 žáci 6.AB ÚMOb Poruba 

Vztahy ve třídě prosinec 

2018, leden, 

únor 2019 

  žáci 1.C Renarkon 

Krádež  březen 2019 žáci 4.C Městská policie Ostrava 

Vztahy v kolektivu, šikana duben 2019 žáci 5.AB Renarkon 

Společné aktivity pro žáky a rodiče 

Aktivita Termín Cílová skupina Realizuje 

 

Výtvarné tvůrčí 

dílny 

v průběhu 

školního roku 

žáci 1. - 9. ročníku K. Svobodová, učitelé Vv 

Vánoční zpívání 18. 12. 2018 žáci, rodiče, 

příbuzní 

Mgr. G. Karnetová 

Vánoční jarmark prosinec 2018 žáci, rodiče, 

příbuzní 

Mgr. L. Girgošková, učitelé 

Vv a třídní učitelé 

Slavnostní vítání 

prvňáčků 

3. 9.2018 žáci 1. ABC, 

rodiče, příbuzní 

třídní učitelé 

Aktivity pro rodiče 

Aktivita Termín Realizuje Forma informování 

Informační servis pro rodiče: 

seznámení s Preventivní strategií 

školy, s Minimálním preventivním 

programem, Programem proti 

šikanování, konzultačními 

hodinami školního metodika 

prevence a výchovného poradce 

září 

2018 

Mgr. Petra 

Melichaříková 

 webové stránky 

školy 

 třídní schůzky 

 den otevřených 

dveří  

 konzultační 

hodiny  

 informační 

nástěnka  

 videotéka, knihy 

s vhodnou 
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tématikou 

Seznámení rodičů se školním 

řádem a pravidla hodnocení 

září třídní učitelé třídní schůzky, webové 

stránky školy 

Přednáška pro rodiče žáků 6.A: 

„Virtuální drogy a závislost na 

nich, netolismus.“ 

duben 

2019 

Bc. Lukáš Bílý - 

Renarkon 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků 5.A: 

„Vztahy v kolektivu, šikana.“ 

duben 

2019 

Bc. Lukáš Bílý - 

Renarkon 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků 1. roč.: 

„Motivace k učení u žáků.“ 

září 

2018 

 

PhDr. Dušan Dobeš 

– psycholog 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků 1. roč.: 

„Zásady efektivní komunikace v 

třídním kolektivu.“ 

listopad 

2018 

Mgr. Kateřina 

Trefilová – lektor 

centra primární 

prevence Renarkon 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků 

druhých tříd: „Vztahy ve třídě, 

formování osobnosti dítěte“.  

leden 

2019 

Mgr. Kateřina 

Trefilová – speciální 

pedagog 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků 

nazvaná "Možná rizika při trávení 

volného času". 

červen 

2019 

Mgr. et Mgr. Tomáš 

Waloszek – lektor 

centra primární 

prevence Renarkon 

třídní schůzky 

Přednáška pro rodiče žáků pátých 

tříd: "Rizikové chování dětí 

školního věku". 

červen 

2019 

Mgr. Kateřina 

Trefilová – speciální 

pedagog 

třídní schůzky 

Beseda pro rodiče žáků pátých 

tříd:  „Vztahy mezi spolužáky, 

šikana.“ 

 

duben 

2019 

Bc. Lukáš Bílý - 

Renarkon 

třídní schůzky 

 

 

5. Projekty 

 

 Malí – velcí: společné výtvarné tvoření žáků 1. a 2. stupně, 

 Oxford Illustrator – anglicko-výtvarná soutěž, kterou organizujeme ve spolupráci 

s Oxford University Press, 

 Angličtina s rodilým mluvčím, pro školu zajistil zřizovatel školy, projekt Life n GB, 

 Aukce výtvarných prací žáků naší školy, ve spolupráci se spolkem rodičů při naší 

škole, 

 Vánoční jarmark, 

 Den Dětí, Rej světýlek, Strašidelná škola, 

 Knihovnické besedy, ve spolupráci s knihovnami na ulici Opavská a Podroužkova, 
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 Tvůrčí dílny ve spolupráci se Slezskoostravským hradem, 

 První pomoc pro život, 

 Protidrogový vlak, 

 Hasík, 

 Valentýnské kočkování, 

 Den otevřených dveří (interaktivně), 

 Dopravní hřiště, 

 Ovoce a mléko do škol. 

 

 

6. Lyžařský kurz, plavecký výcvik, výlety 

 

 Lyžařský výcvik absolvovalo 45 žáků 7. tříd (únor 2019 Kohútka). 

 Plavecký výcvik absolvovalo 111 žáků 2. a 3. tříd. 

 Většina tříd školy absolvovala 1 – 2 denní výlety. 

 Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 60 žáků tříd 3. ABC. 

 Ozdravného pobytu pro žáky porubských základních škol se zúčastnilo 58 žáků 4. 

ročníku (Penzion Sykovec, Vysočina). Hrazeno z dotace MSK, z Fondu životního 

prostředí městského obvodu Poruba, spoluúčast rodičů. 

 

7. Spolupráce s mateřskými školami 

 

V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s mateřskými školami Slavíkova, 

Žilinská, Sokolovská. Pořádali jsme pro ně zajímavé akce v dopoledních i odpoledních 

hodinách: 

 Rej světýlek, 

 tvůrčí dílny, 

 zážitkový den s dopravní výchovou a ukázkovou hodinou v 1. třídách, 

 vánoční jarmark, 

 vánoční zpívání, 

 v lednu a březnu 2018 prezentace v mateřských školách zaměřené na propagaci naší 

školy, 

 kurzy pro předškoláky (duben, květen): 
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o výtvarné dovednosti, barevné představy, 

o jazyková komunikace, rytmizace, dramatizace, 

o matematické představy, číselná řada, geometrické tvary, 

o správná koordinace pohybu, pohybové hry, pravolevá orientace, 

o grafomotorická cvičení a příprava na psaní. 

 

O pořádání kurzů byli rodiče informování na schůzce v mateřské škole a všem byl rozeslán 

informační leták. Rodiče s dětmi tak mohli poznat prostředí školy, školní práci, seznámit se 

s požadavky, které budou na budoucí školáky kladeny a poznat i většinu učitelů 1. stupně, 

kteří lekce pro děti připravili. Každé dítě získalo po absolvované lekci diplom a sladkou 

odměnu. Ohlasy rodičů byly velmi pozitivní, děti se do školy těšily, a tak věříme, že i jejich 

první rok ve škole bude pro ně i díky proběhlým kurzům příjemný. 

 

 

8. Humanitární akce 

 

Adopce na dálku – učíme se pomáhat druhým 

Cílem projektu Adopce na dálku je podpora vzdělávání a zvýšení kvalifikace dětí  

z nejchudších zemí přímo v jejich přirozeném prostředí. K adopci jsou vybírány děti, které 

mají zájem o studium, ale jejich rodiny si to nemohou dovolit.  

Po provedení základních kroků jsme adoptovali chlapce z Guiney jménem Mamadou Aliou 

Diallo. Má 2 sestry a jeho rodiče nepracují. Proto si nemohli dovolit dát jej do školy. 

Adoptovali jsme také Aissatou Bah a díky finančním prostředkům, které poskytly děti naší 

školy, resp. jejich rodiče a zaměstnanci školy, se nám podařilo tento projekt podpořit částkou 

15 220 Kč. 

 Je určitě dobře, že pro nás nezůstane Afrika jen pojmem z atlasu, ale že si budeme moci 

vybavit tváře dětí, které i díky nám budou mít dveře otevřené ke šťastnější budoucnosti. 

 

 

9. Prezentace školy 

 

 v médiích (PRIO, Moravskoslezský deník,…), 

 den otevřených dveří (březen), 

 tvůrčí dílny (průběžně), 
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 vánoční jarmark, 

 veřejná vystoupení žáků (průběžně), 

 pořádání výtvarných soutěží a následných vernisáží v naší výstavní síni, 

 www, 

 Slezskoostravský hrad, 

 výtvarně jsme se podíleli na výrobě ozdob pro porubský vánoční strom, 

 připravili jsme hudební vystoupení pro porubské vánoční trhy. 

 

 

10. Zájmové kroužky 

 

 karate, 

 Angličtina s úsměvem, 

 Sportovní basketbalová škola, 

 ZUŠ Heleny Salichové, 

 příprava na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk), 

 výtvarná dílna (keramika, dekorativní techniky, jiné výtvarné aktivity, práce 

s textilním materiálem, dřevem, papírem), 

 Hip – hop, 

 Fyzika v pokusech, 

 sportovní hry, 

 florbal, 

 Škola pohybu, 

 Vědecké pokusy pro 1. a 2. třídy. 

Zájmové vzdělávání je zajišťováno našimi pedagogy a externími subjekty. 

 

 

11. Spolek rodičů 

 

Spolek rodičů pracuje pod vedením p. Tomáše Boháče, pokladníkem spolku je p. Tamara 

Verykiu. Spolek rodičů financuje vybrané školní aktivity. Rodiče přispívají částkou 200,- Kč 

na dítě. 
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12. Výtvarná výchova 

 

Ve školním roce 2018/2019 se výtvarná činnost řídila podle plánu rozšířené výuky výtvarné 

výchovy. Rok byl pro žáky i vyučující náročný, vzájemně spolupracovali při řadě projektů a 

soutěží. 

- Účast ve výtvarných soutěžích, kde žáci obsadili přední místa. 

- Ve výstavní síni školy se uskutečnila výstava prací výtvarníka Václava Šípoše. 

- Proběhla soutěž pro žáky ostravských škol „Oxford Illustrator“. 

- Každoroční průvod masek za účasti žáků a vyučujících 1. stupně „Rej světýlek“. 

- Tradiční „Vánoční jarmark“ – setkání rodičů, žáků a pedagogů školy. 

- Tvůrčí dílna na Slezskoostravském hradě. 

- Uskutečnila se prezentace školy na vánočním workshopu na Alšově náměstí v Porubě. 

Žáci školy svými anděly opět ozdobili vánoční strom. 

- Projekt „Andělé nepřicházejí jen o Vánocích“ (keramika, malby, kresby ve výstavní 

síni školy). 

- Projektový den „Voda“ – výstupy tohoto projektu byly umístěny ve výstavní síni 

školy. 

- Aukce výtvarných prací – nejlepší práce našich žáků a práce žáků z projektu „Malí – 

velcí“ je součástí výsledků výuky na naší škole. 

V oblasti hudební výchovy proběhl pod vedením Mgr. Gabriely Karnetové vánoční koncert 

žáků školy s názvem „Vánoční zpívání“ a dvě veřejná vystoupení na Alšově náměstí. 

 

 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme neměli kontrolu ze strany ČŠI. Zúčastnili jsme se testování 

žáků 4. ročníku zaměřeného na výsledky vzdělávání, a to v oblastech matematika a přírodní 

vědy (realizace mezinárodního šetření TIMSS 2019). 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu /v tis.Kč/ 
 

Příjmy k 31. 12. 2018 k 30. 06. 2019 

příjmy-dotace 24 281 13 498 

ostatní příjmy Šablony 518 354 

použití rezervního fondu 0 0 

použití fondu odměn 0 0 

Příjmy celkem 24 799 13 852 

 

Výdaje   

Neinvestiční náklady celkem 24 799 13 852 

z toho: platy 17 432 9 673 

OON 31 30 

zákonné odvody/SP,ZP,FKSP,NM 6 337 3 503 

učebnice, šk. potřeby a učební 

pomůcky, podpůrná opatření 

336 216 

další vzdělávání pedag. pracovníků 24 4 

ostatní provozní náklady 121 72 

čerpání projektu Šablony 518 354 

 

Hospodářský výsledek 0 0 

 

 

Hospodaření s prostředky od zřizovatele včetně dotací od SMO, s vlastními příjmy a 

s příjmy z doplňkové činnosti /v tis.Kč/ 
 

Příjmy k 31. 12. 2018 k 30. 06. 2019 

příspěvek od zřizovatele 3 858 2 388 

příjmy z projektů Stat.města 

Ostrava 

40 105 

vlastní příjmy 2 322 1 412 

příjmy z doplňkové činnosti 719 428 

použití investičního fondu 0 201 

použití rezervního fondu 0 46 

použití fondu odměn 0 0 

Příjmy celkem 6 939 4 580 

 

Výdaje   

Neinvestiční náklady celkem 6 868 4 385 

ostatní provozní náklady 6 349 4 088 

náklady doplňkové činnosti 519 297 

 

Hospodářský výsledek     71 195 

převod do rezervního fondu 51 - 

převod do fondu odměn 20 - 

 

 

Uvedené údaje o hospodaření školy byly převzaty z účetnictví roku 2018 a prvního pololetí 

roku 2019. Podrobnější údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v Rozborech hospodaření 

k 31. 12. 2018 a Rozborech hospodaření k 30. 6. 2019. 
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XI. Projekty financované z cizích zdrojů 

 

1. Projekt „Naše škola žije malbou“, účelová dotace SMO ve výši 50 000,- Kč, 

2. Péče o nadané žáky 2019, účelová dotace SMO ve výši 250 000,- Kč, 

3. Dočerpání dotace ve výši 1 238 340 Kč k realizaci projektu v rámci výzvy Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I („Rozvoj klíčových kompetencí 

žáků základní školy“). Ukončeno k 30. 06. 2019. V následujícím školním roce budeme 

navazovat projektem Šablony II („Osobnostní a sociální rozvoj žáků a pedagogů“). 

 

 

XII. Závěr výroční zprávy 

 

V uplynulém školním roce jsme realizovali mnoho činností. Za všechny bych chtěla 

vyzvednout rozvíjející se aktivity pro nadané žáky. 

Velmi pozitivně byla hodnocena akce, která je součástí projektu Společná česko – polská 

organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia. V polské Ratiboři se 

vybraní žáci čtvrtých a pátých tříd seznamovali s velikonočními zvyky našich sousedů a při 

druhé návštěvě tvořili ozdoby při příležitosti svátku sv. Marcela. Polské děti zavítaly k nám 

do sálu domova Slunečnice, kde se seznámily s našimi zvyky a tvořily spolu s českými dětmi 

velikonoční dekorace. Ozdobená vajíčka pak společně zavěsily na kraslicovník na Hlavní 

třídě a prohlédly si trhy na Alšově náměstí. Na podzim je čeká společná akce na Hlavní třídě 

– Babí léto. Děkujeme zřizovateli, že si pro tyto aktivity vybral naše žáky. 

Magistrátem města Ostravy byli oceněni žáci: Eliška R. a Maxmilián Š. z páté třídy, Matyáš 

H. z osmé třídy, Daniel R. ze sedmé třídy a osmičlenný kolektiv žáků 8. A třídy. Eliška a 

Matyáš se podíleli i na kulturním vystoupení k příležitosti oceňování žáků. Městským 

obvodem Poruba byla oceněna paní učitelka Mgr. Martina Dostálová. 

Děkuji všem pracovníkům školy za práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 

 

 


