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Charakteristika školy
Aktuální součásti školy: základní škola pro 1. – 5. ročník, základní škola
praktická, základní škola speciální, přípravná třída ZŠ, školní družina.
Výchovně vzdělávací činnosti slouží cvičná kuchyň, kovodílna, dřevodílna, učebna
šití a rukodělných prací, dvě počítačové učebny, učebna cizích jazyků, dvě interaktivní
učebny, učebna hudební výchovy, žákovská knihovna, keramická dílna, tělocvična,
posilovna, herna stolního tenisu a relaxační učebna.
Budova školy Na Vizině je umístěna mimo průmyslové a dopravní centrum města,
je zasazena do pěkného přírodního prostředí. Dětem je k dispozici fotbalové a
volejbalové hřiště, tenisový kurt, prolézačky a velký zatravněný areál sloužící k dalším
sportovním aktivitám nejen v době vyučování, ale především v odpoledních hodinách
při vyplňování volného času žáků školy.
Školu navštěvovalo k 30. 9. 2012 celkem 107 žáků. Aktuální stav počtu žáků se
v průběhu školního roku často mění z důvodu vysoké fluktuace rodin v této lokalitě.

Vzdělávací program
Vzdělávací program
ŠVP podle RVP ZV
Vzdělávací
program
pomocné školy
ŠVP podle RVP ZV pro LMP

Číslo jednací
Ročník
Platnost od 1. 9. 2011
1., 2., 3., 4. a 5. ročník ZŠ
24035/97-22 ze dne 1. 9. 5. a 10. ročník ZŠS
1997
platnost od 1. 11. 2009
1. – 9. ročník ZŠ praktické

ŠVP podle RVP pro ZŠS

platnost od 1. 9. 2010

1., 2., 3., 7., 8., 9. ročník ZŠS

Informace o vzdělávání
Vzdělávání v jednotlivých typech škol probíhalo podle vlastních Školních vzdělávacích
programů, které byly v průběhu roku průběžně plněny a kontrolovány.

Identifikace školy
Oficiální název školy
Právní forma
Adresa školy
IČ
Datum zařazení do sítě
REDIZO
Bankovní spojení
Telefon/fax
E-mail
www stránky
Zřizovatel
Sídlo zřizovatele
IČ zřizovatele

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28
příspěvková organizace
Na Vizině 28/1034, 710 00 Slezská Ostrava
71172050
1. 9. 2003
650061284
186126444/0300
596 248 457
skola@zsvizina.cz, ekonom@zsvizina.cz
www.zsvizina.cz
Moravskoslezský kraj
ul. 28. října 117, PSČ 702 18 Ostrava,
70890692
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Vedení školy
Statutární orgán – ředitel školy
zástupce ředitele školy
Ekonomka školy

Mgr. Jan Effenberger (do 31. 7. 2013)
Mgr. Ludmila Uhrová (do 31. 8. 2013)
Ing. Jana Holainová

Dne 25. 7. 2013 byla dekretem č. MSK 106551/2013/ŠMS ze dne 26. 7. 2013 s účinností
od 1. 8. 2013 do funkce statutárního zástupce a ředitelky školy jmenovaná Mgr. Iveta
Grocholová .

Přehled činností školy
Hlavní účel organizace
Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání,
předškolního vzdělávání a školských služeb, jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a příslušnými prováděcími předpisy.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
a) poskytování základního vzdělávání v souladu s obecně závaznými právními
předpisy - absolvování základního vzdělání pro 1. – 5. ročník ŠVP podle RVP ZV.
b) poskytování předškolního vzdělávání, škola umožňuje v našem zařízení
vzdělávání vyplývající z organizace základní školy - absolvování přípravné třídy
při základní škole.
c) absolvování základního vzdělání v rámci schváleného vzdělávacího plánu v 1. 9. ročníku ŠVP podle RVP ZV s přílohou LMP.
d) absolvování základů vzdělání podle Vzdělávacího programu pomocné školy pro 1.
-10. ročník a ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením.
e) možnost prodloužení povinné školní docházky na žádost rodičů /v případě, že
žák absolvoval povinných devět let v nižším, než devátém ročníku/.
f) diagnostický pobyt pro děti ze základních škol a následné posouzení vhodnosti
jejich přeřazení na základní školu s jiným vzdělávacím programem.
g) po ukončení vyučování umožňujeme dětem pobyt ve školní družině.

Součásti školy
Základní škola
Školní družina

max. kapacita 310 žáků (dětí)
max. kapacita 25 žáků (dětí)

§144 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon. (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)
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Další informace o škole (počty žáků, tříd, oddělení)
ve školním roce 2012 - 2013
Přípravné třídy
Počet přípravných tříd
Počet dětí v přípravné třídě
1. stupeň ZŠ
počet tříd
počet žáků na 1. st.

1
11
2
32 (z toho 1 dle §38)

1. stupeň ZŠ praktické
počet tříd
počet žáků na 1. st

2
17(z toho 0 dle § 38)

2. stupeň ZŠ praktické
počet tříd
počet žáků na 2. st

3
40 (z toho 8 dle § 38 )

Základní škola speciální
počet tříd
počet žáků

1
7

Celkový počet tříd ve škole
Celkový počet žáků a dětí ve škole

9
107

Školní družina
Počet oddělení
Počet žáků ve ŠD

1
25

Informace o personálním zabezpečení školy
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci
Celkem

15
4,5
19,5

Údaje o pedagogických pracovnících
Vzdělání (pracovní pozice)
Magisterské studium
Ostatní VŠ vzdělání (Bc., Ing.)
SŠ, SOU
Studující VŠ
Asistent pedagoga
Absolvent
Kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci

Počet zaměstnanců
8
4
3
2
2
0
73 % (včetně studujících)
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Věkové složení: učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga
Věkové složení
Do 30 let
31-40 let
41-50 let
nad 50 let
Důchodci

Učitelé
ženy /
1
/
2
/
1
/
5
/
0
/

muži
0
1
2
1
0

Vychovatelé
ženy / muži

1

/

Asistenti ped.
ženy / muži
1

/

0

1

/

0

0

11. 12. 2012 odešel 1 ped. pracovník do invalidního důchodu. 1 ped. pracovník měl
pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2013.
Ve školním roce 2012/2013 byl stanovený limit pedagogických pracovníků dodržen.
Nepedagogičtí pracovníci:
1 školník, 2 uklízečky, 1,5 THP
11. 4. 2013 odešla 1 uklízečka do předčasného důchodu.

Délka praxe ped.pracovníků
do 10 let
10 – 20 let
20 – 30 let
30 a více let

Počet zaměstnanců
3
5
5
2

Školská rada
Školská rada byla zvolena dne 1. 9. 2011 dle (§ 167 zákona č. 561/2004 Sb.) a pracuje
v tomto složení.
Předseda a členové: Mgr. Ivan Maršálek, Mgr. Petra Jurošková, Mgr. Tomáš Zmija, Mgr.
Kamila Králová, Viera Kandračová, Antonín Honzek.
Program schůzek je naplňován v souladu s obsahem zákona č. 561 / 2004 Sb., školského
zákona ve znění pozdějších předpisů.

Odborová organizace při ZŠ
Při naší základní škole působí odborová organizace, se kterou máme uzavřenu
kolektivní smlouvu. 1. července 2013 vznikla druhá odborová organizace.
Všichni zaměstnanci byli s důležitými dokumenty školy průběžně seznamováni
na pedagogických a provozních poradách, po projednání s ZOOS. V souvislosti se
změnami ve vedení školy a vznikem druhé odborové organizace bude schválena nová
kolektivní smlouva, kritéria pro přiznání osobních příplatků a mimořádných odměn pro
zaměstnance. Dále budou projednána nová kritéria a rozpočet čerpání FKSP.
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Materiální vybavení školy
K výuce slouží kmenové i odborné učebny (výtvarné výchovy, hudební výchovy,
odborná učebna pro výuku fyziky, pracovních činností, kovodílna, dřevodílna, učebna
šití a ručních prací, a odborná učebna k výuce vedení domácností a přípravy pokrmů).
Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična, venkovní sportoviště..
Od 1. června 2012 začala na škole realizace „Zateplení Základní školy na ulici Na Vizině“
v rámci Operačního programu Životní prostředí – v jejímž průběhu došlo na výměnu
stávajících oken, zateplení pláště budov a střech a oprava světlíků.
Zároveň pokračovala výměna podlahových krytin v prostorách školy.
Byla ukončena realizace investiční akce „Dovybavení topného systému školy
termoregulačními ventily a rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu ZŠ Na Vizině 28“ a
realizace „Odstranění havarijního stavu vody pro objekt ZŠ Na Vizině 28“.
Na základě prověrek bezpečnosti se postupně v budově školy provádí výměna jističů a
osvětlení, které vzhledem ke stáří způsobují výpadky elektrické energie, což následně
přináší problémy s telefonní ústřednou a počítači v celém objektu školy.
K častým opravám patří stálé zasklívání oken, opravy WC, splachovačů, dveří, kopírky,
sekačky apod. Drobné opravy zajišťuje školník. Větší opravy jsou realizovány odbornými
firmami. V dalším období plánujeme pořizování nových moderních pomůcek pro
handicapované děti

Informace o vzdělávání
V uplynulém školním roce ukončilo školní docházku celkem 18 žáků. Do učebního oboru
podalo přihlášku 8 žáků, 8 žáků nenastoupilo do žádného učebního oboru a 2 žáci si
prodlužují školní docházku.
Vyučující používali průběžné slovní hodnocení dílčích výsledků, závěrečné hodnocení
vyjádřili číselně. Výjimku tvořilo 8 žáků pomocné třídy. Tyto děti byly hodnoceny
slovně. Jeden žák školy byl vyučován podle schváleného individuálního plánu.
Z
1.– 5. ročníku postoupilo do vyšší třídy 54 žáků, z toho 18 prospělo
s vyznamenáním, 5 nebylo hodnoceno – pobyt v cizině, 3 žáci neprospěli. 6 žáků
první třídy bylo hodnoceno z hlavních předmětů (Čj a M) slovně. Tito žáci byli posláni
na vyšetření do PPP.
V 6. – 9. třídách prospělo celkem 29, z toho 8 prospělo s vyznamenáním, 15 žáků
nebylo hodnoceno – pobyt v cizině nebo dlouhodobá neomluvená absence.
Speciální třídu navštěvovalo 8 žáků.
Na závěrečném vysvědčení žáci obdrželi celkem 2 pochvaly ředitele školy a 15
pochval třídního učitele. Za porušování školního řádu, neomluvenou absenci,
nevhodné chování a kouření v prostorách školy bylo uděleno 5 důtek třídního učitele,
6 důtek ředitele školy a snížené známky z chování: byly uděleny 4 druhé stupně
z chování.
Žáci zameškali celkem 25 152 omluvených a 190 neomluvených hodin.
Třídní učitelé se snaží řešit absenci s dětskými lékaři a sociálními pracovníky
příslušných městských částí, neboť žáci mají problémy s dodržováním léčebného
režimu.
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Informace o přijímacím řízení vycházejících žáků
Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků. Pouze
8 žáků si podalo přihlášku do učebního oboru, velký zájem byl o zednické práce,
malířské práce, cukrář. Všichni žáci byli úspěšně přijati ke studiu.

Informace o zápisu žáků do prvních tříd
Ve školním roce 2012/2013 proběhl zápis k povinné školní docházce od 15. ledna
do 15. února. Do 1. ročníku bylo přijato 12 dětí (z toho 1 chlapec s lehkým mentálním
postižením), avšak toto číslo bylo ještě navýšeno v průběhu jara a letních měsíců
(část rodičů si nebyla vědoma své zákonné povinnosti).
Počet žáků zapsaných do 1. třídy:
Počet žáků s odkladem školní docházky:

12
5

Kulturní, společenské a sportovní akce školy, besedy pro žáky a
rodiče, soutěže
Škola byla zapojena do tří projektů „Škola pro život“, „Škola s místem pro všechny“,
„Společnou cestou k lepšímu životu II“. První dva projekty realizuje KVIC se
základními partnerskými školami vzdělávajícími žáky se sociokulturním
znevýhodněním z Ostravy, Karviné a Bohumína, který je spolufinancován ESF. Třetí
projekt je financován Statutárním městem Ostrava. V rámci výše uvedených projektů
byly realizovány tyto akce:
Koncem října proběhly netradiční třídní schůzky – „Halloweenské strašení“. Učitelé
připravili pro žáky a rodiče občerstvení, napekli krvavé prsty z lineckého těsta,
v pracovní výchově pomohli dětem s maskami a halloweenskými výrobky. Odpolední
program začal pohádkou „Z podzemní říše“, následovaly hry, soutěže „Netopýří stezkou“
a na závěr vyhodnocení masek a halloweenských výrobků.
V prosinci proběhlo projektové vyučování – „Těšíme se na Vánoce“. V průběhu týdne si
žáci zazpívali koledy, seznámili se s lidovými tradicemi a zvyky, v keramické dílně
vyráběli nejrůznější vánoční ozdoby, zvonečky, dárky pro své blízké a napekli cukroví.
Vyvrcholením celého projektu byl „Vánoční jarmark“, při kterém žáci prezentovali své
výrobky.
Koncem března proběhl tematický workshop s rodiči – „Velikonoční tvůrčí dílna“. Žáci
si vyzkoušeli některé techniky zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázky, výrobu
proutěných ozdob. Vše co se žáci naučili a vyrobili, následně předvedli rodičům ve
workshopu. Rodiče si při této příležitosti zavzpomínali na školní léta a připomněli si
lidové zvyky Velikonoc.
Koncem dubna se konalo v areálu školy „Pálení čarodějnic“. Děti si v pracovní výchově
zhotovily masky čarodějnic, ježibab a kouzelníků. Na školním hřišti byla připravena
kouzelná stanoviště, na kterých čekaly strašidelné postavy z řad učitelů a asistentů. Žáci
dostali čarodějné průkazy, do kterých jim byl na každém stanovišti připsán bod za
splnění úkolu. Po slavnostním předání kouzelných amuletů, následovalo upálení
čarodějnice na hranici a opékání buřtů. Na závěr byla připravena čarodějnická
diskotéka. V rámci akce vystoupil taneční a hudební soubor ZŠ Vizina. Akce byla
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realizována ve spolupráci s místní organizací dobrovolného hasičského sboru Ostrava
Heřmanice, který předvedl v praxi způsob, metody a formy likvidace požárů.
„Pohádkový Den dětí“ proběhl v červnu v areálu školy ve spolupráci s občanským
sdružením „Vzájemné soužití“, občanským sdružením „Společně-Jekhetane“, Policie ČR a
za účasti rodičů a rodin žáků. Akce byla realizována formou veselé olympiády. Byla
připravena široká škála soutěží se sportovně- branným charakterem, ve kterých si děti
ověřily postřeh, dovednosti i vědomosti. V rámci akce vystoupil taneční a hudební
soubor ZŠ Vizina.
Realizované akce mimo areál školy:
Název akce: Prohlídka areálu Dolních Vítkovic I.
Termín konání akce: 13. 04. 2013
Děti se zúčastnily prohlídky architektury Multifunkční auly Gong,, která je dílem
věhlasného českého architekta Josefa Pleskota. V rámci této prohlídky se děti dostaly do
jindy nepřístupných míst a také se svezly výtahem na vysokou pec. Mohly vstoupit i
přímo do pece. Byly seznámeny s výrobou železa.
Název akce: Prohlídka areálu Dolních Vítkovic II.
Termín konání akce: 27. 04. 2013
Děti navštívily výstavu techniky, kde byla pro ně připravena celá řada vynálezů, které
významně ovlivnily vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i
ve světě. Děti se seznámily s praktickou ukázkou výroby elektrické energie, s významem
Voltova článku a s principem jeho využití v praxi.
Název akce: Toulky Ostravou I.
Termín konání akce: 25. 05. 2013
„Vyhlídková věž Nové radnice"
Děti navštívily vyhlídkovou věž Nové radnice, kde se seznámily s dominantami
Moravskoslezského kraje (pohoří Beskyd a Jeseníků, Opavsko) a se sousedním Polskem.
Výhled byl doprovázen výkladem průvodcem.
Hasičské muzeum v Ostravě:
Děti se seznámily s modely aut a hasičské techniky, ukázky modelovaných situací jako
např. požár, únik nebezpečných látek nebo dopravní nehoda, prohlídly si uniformy atd.
Součástí expozice byla také videoprojekce filmů a dokumentů, přibližující práci hasičů.
Název akce: Michálkovický dětský den /organizátoři SDH Ostrava Michálkovice a
Úřad městského obvodu Ostrava – Michálkovice/
Termín konání akce: 8. 06. 2013
Děti navštívily areál Dolu Michal v Ostravě Michálkovicích, kde pro ně byly připraveny
různé hry, soutěže, sportovní aktivity, ukázky práce Integrovaného záchranného
systému Ostrava. Prohlédly si šatny horníků a strojovnu dolu Michal. Zúčastnily se
připravených soutěží a za splnění úkolů obdržely sladkou odměnu.
Název akce: Návštěva filmového představení Kino Cinema City Nová Karolína
Termín konání akce: 15. 06. 2013
Název filmového představení: "Tajemství lesních strážců"
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Název akce: Výjezdní vzdělávací poznávací pobyt
Termín konání akce: 25. – 27. 06. 2013
Místo konání akce: Rekreační středisko Českých drah Kunčice pod Ondřejníkem
Výjezdní vzdělávací poznávací pobyt byl realizován jako součást vzdělávacích
aktivit projektu. Proběhl v měsíci červnu 2013. Celkem se akce zúčastnilo 30 dětí.
Program byl zaměřen na sociální a morální rozvoj žáků. Během pobytu si děti upevnily a
rozšířily poznatky přírodovědného a vlastivědného charakteru, upevnily si svou
fyzickou zdatnost. Součásti pobytu byly realizace her, přednášek, soutěží a
interaktivních cvičení, zaměřených na prevenci kriminality, které byly zorganizovány v
kooperaci s neziskovou organizací Občanské sdružení Vzájemné soužití, týmem
„Policejní asistence“ a zástupci Policie ČR.

Spolupráce školy s dalšími organizacemi








OSPOD
PPP Ostrava Poruba
SPC Těšínská Ostrava, SPC Kpt. Vajdy Ostrava
Policie ČR + Městská Policie Ostrava
Kvic Ostrava
Renarkon
Zoo Ostrava

Projektová činnost
Projekty ESF, v níž škola spolupracuje jako žadatel:
EU peníze školám – „Výuka moderně“ – škola zahájila projekt
projekt SMO „Společnou cestou k lepšímu životu II“.
Projekty ESF, v níž škola spolupracuje jako partner:
Škola s místem pro všechny – zahájení projektu
Škola pro život – ukončení projektu

Informace o výchovách souvisejících s plněním ŠVP
Dopravní výchova
Dopravní výchova na naší škole má své významné místo. Děti jsou velmi brzy
pravidelnými účastníky silničního provozu, a to hlavně jako chodci. Proto bývají častými
účastníky dopravních nehod, protože častou příčinou nehody je jejich nesprávné
chování. V dopravní výchově jsou žáci vedeni k získávání dovedností a kázně jako
chodci, ale také i v technice jízdy na jízdním kole a v poskytování první pomoci jako
účastníci silničního provozu. Konečným cílem je, aby získali nejen potřebné teoretické a
praktické kompetence a dovednosti, ale hlavně, aby je jako účastníci silničního provozu
dodržovali a řídili se jimi.
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Výuka dopravní výchovy je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Její obsah
odpovídá věkové kategorií žáků a vychází z výchovně vzdělávacích cílů příslušných
ročníků.
Začíná se s ní už v přípravné třídě formou hry zajímavou aktivitou: „Děti, pozor,
červená“. Již od první třídy probíhá seznamování s teorií pravidel silničního provozu. Ve
čtvrté třídě je toto vzdělávání posíleno o další čtyři hodiny teoretické výuky. Praktická
část probíhá na dopravním hřišti jízdou na jízdním kole podle pravidel silničního
provozu. Po úspěšném absolvování teoretické i praktické části obdrží žák Průkaz
cyklisty. Starší žáci se zase zdokonalují ve znalostech pravidel silničního provozu.
Environmentální výchova
EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí vzájemných vztahů mezi
člověkem a životním prostředím. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou
zdraví a zdravého životního stylu. Pedagogové naší školy se na EVVO podílejí v rámci
svých předmětů zařazením aktuálních témat do výuky a někteří i v rámci mimoškolních
aktivit.
V průběhu školního roku vyučující důsledně prosazují nekuřáckou zónu ve škole a jejím
okolí, upozorňují na nebezpečí drog (návštěvy Renarkonu), učí žáky šetřit vodou,
teplem, elektrickou energií, vedou žáky k třídění odpadů.
Žáci v průběhu školního roku pečují o školní zahradu, je jim přidělen na starost
konkrétní úsek, o který pečují. V budově školy zalévají, přesazují a hnojí pokojové
květiny. Ve venkovním terénu na lavičkách probíhá i výuka. V osnovách 9. ročníku je
zařazen předmět Ekologické praktikum. Na 2. stupni byl realizován projekt Zdravý
životní styl. Škola navázala úzkou spolupráci se ZOO Ostrava. Na podzim a na jaře žáci
absolvují některý z výukových programů. V dubnu se žáci zúčastnili projektu Den Země.
Úkol pro příští rok: Navázat spolupráci s OZO Ostrava, která byla na několik let
přerušena.
Některé z aktivit, kterých se zúčastnili naši žáci v rámci environmentální výchovy:
 projektové dny,
 úklid v okolí školy,
 školní výlety s EVVO tématikou,
 zapojení žáků do povinně volitelného předmětu: „ekologické praktikum“,
 šetření elektrickou energií,
 peče o čistotu okolí školy,
 péče o zeleň ve třídách a na chodbách školy,
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Informace o volnočasových aktivitách
Velká pozornost je v průběhu školního roku věnována mimoškolním aktivitám.
V tomto školním roce pracovalo na škole 7 kroužků: keramický, 2x počítačový, stolní
tenis, výtvarný, taneční a hudební. Kromě nich je pro ně ještě celá řada
nepravidelných akcí a výletů.
Nosnou myšlenkou je zajistit žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
smysluplné trávení volného času Současně jsou tyto aktivity významnou prevenci
sociálně patologických jevů.
Aktivity jsou obsahově i zaměřením velmi pestré a lákavé z těchto důvodů:
 jsou jim poskytovány ve známém prostředí školy,
 jsou v místě jejich bydliště,
 jsou pro žáky bezplatné.

Školní družina
Provoz ve školní družině pro žáky 1. stupně plynule navázal na plnění programu
výchovně vzdělávací činnosti, jenž je realizována dle schváleného „ Školního
vzdělávacího programu pro ŠD.

Přípravná třída
Ve školním roce 2012-2013 navštěvovalo přípravnou třídu celkem 11 dětí, byly
vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu.

Výchovná poradkyně
V průběhu školního roku proběhlo několik jednání s rodiči ve škole a také v rodině,
důvodem jednání byla zejména neomluvená absence, nevhodné chování žáků, vulgární
vyjadřování. Návštěvnost rodičů byla na velmi nízké úrovni.
V průběhu celého školního roku byla velmi dobrá spolupráce s PPP, Policií ČR a OSPOD,
ve školním roce proběhlo několik přednášek pod záštitou Policie ČR.
Řešení kázeňských problémů žáků (pohovory s žáky) – 120x
Výchovné komise (pohovory se zákonnými zástupci) - 12x
Počet hodnocení žáků pro potřeby soudu, Policie ČR, OSPOD – 60 x

Školní metodik prevence
Cílem prevence sociálně patologických jevů na škole bylo především odstranění nebo
alespoň snížení:




výskytu vysokého počtu zameškaných hodin,
agresivity u žáků,
šikany.
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Žáci naší školy jsou ve výrazné většině žáky ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí. Proto je jejich hodnotový systém, včetně chování, významně ovlivněn
rodinným prostředím. Je politováníhodné, že se učitelé při řešení patologických jevů
v chování a jednání žáků, stále častěji setkávají s nepochopením u jejich rodičů. V rámci
prevence sociálně patologických jevů se uskutečnilo mnoho besed a prožitkových
seminářů pořádaných společností Renarkon. Práce školního metodika prevence spočívá
prakticky ve spolupráci se sociálními odbory jednotlivých ostravských městských částí,
Policií ČR, Městskou policií, soudy, dětskými lékaři a ostatními složkami (diagnostickými
ústavy, PPP, SPC).
Oddíl prevence a dohledu Městské policie v letošním roce opět provedl besedy pro žáky
se zaměřením na dopravní výchovu, šikanu a drogy. Tato témata podaná netradiční
formou žáky velmi zaujala. Také v tomto školním roce byl vypracován minimální
preventivní program (uložen ve sborovně)..
Na jaře proběhly akce pořádané lektory RENARKONU, kteří zajímavou formou
seznamovali žáky s problémy šikany a škodlivostí užívání omamných látek, tak se
zaměřili na vztahy v třídním kolektivu, klima třídy. Cílem seminářů a besed je pomoc
žákům včas rozpoznat ohrožující situace a také získat informace o tom, jak se bránit a
kde hledat případnou pomoc.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího
vzdělávání.
Zúčastňují se odborných seminářů pořádaných zařízením KVIC Nový Jičín. Jedná se o
semináře s tématikou: „Velikonoční zvyky a tradice“, „Výrobky z přírodních
materiálů“, „Textilní techniky“, „ICT škola dnes“, „Estetická výchova v praxi“, „Jak
vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně“, „Od skupinové práce ke
kooperativnímu učení“, „Neučí se a ještě zlobí“, „Šikanování ve škole“, „Efektivní
komunikace“, „Osobnostní sociální výchova“, „Umění relaxace a zvládání stresů“,
průřezové téma ŠVP“, „Podíl ZOO na environmentální výchově a osvětě“.
Naše škola je jednou ze sedmi škol, ve kterých se realizoval projekt „Škola pro život“,
zpracovaný KVIC Nový Jičín. Cílem projektu bylo zkvalitnit výuku žáků ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného
odchodu ze systému vzdělávání. Na něj navázal projekt „Škola s místem pro všechny“,
zpracovaný KVIC Nový Jičín.
Ředitel školy pravidelně navštěvoval porady určené ředitelům škol a odborné semináře.
Jeden učitel studuje na VŠ J. A. Komenského, obor Speciální pedagogika, 1 učitelka
studuje v rámci celoživotního vzdělávání Speciální pedagogiku na UK v Praze.
Výchovný poradce a školní metodik prevence se pravidelně zúčastňovali přednášek
zabývajících se profesní orientací, prevencí kriminality, protidrogovou činností a
šikanou. Poznatky z těchto vzdělávacích akcí pružně přenáší do praxe.
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Stručný přehled hospodaření školy
Provozní náklady v roce 2012 byly organizaci přiděleny ve výši:

2 757 000 Kč

Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány a hospodářský výsledek v hlavní činnosti
byl nulový.
Přímé náklady na vzdělání – mzdy
Mzdy 33353
5 516 000 Kč
OON 33353
133 000 Kč
Odvody
1 894 000 Kč
1%FKSP
54 000 Kč
ONIV
88 000 Kč
Celkem
7 685 000 Kč
Přímé náklady na mzdy – INKLUZE
Mzdy
Odvody
1%FKSP
Celkem

33018

Přímé náklady – financování AP
Mzdy
Odvody
1%FKSP
Celkem

33457

Celkové přímé náklady

41 448 Kč
14 092 Kč
415 Kč
55 955 Kč
41 448 Kč
127 548 Kč
3 751 Kč
506 444 Kč
8 247 399 Kč

V doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši
31 725 Kč. Hospodářský výsledek byl po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů
organizace. Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za
příslušný kalendářní rok byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace za kalendářní rok 2012, kterou škola odevzdala zřizovateli a je přílohou této
zprávy.
Výdaje na DVVP
semináře THP
semináře PP
knihy
celkem

1. 9. 2012 - 30. 6. 2013
rok 2012 rok 2013
2 200
1 670
3 200
500
650
5 900
2 320
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Informace o inspekční činnosti
V školním roce 2012/2013 na naší škole šetřila ČŠI vedení pedagogické
dokumentace na základě stížnosti. Stížnost byla na základě výsledků šetření
vyhodnocena jako částečně důvodná.

Informace o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše škola nebyla v uplynulém školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních
programů.

Informace o zapojení
celoživotního učení

školy do dalšího vzdělávání

v rámci

Naše škola nerealizovala a nebyla zapojena ve školním roce 2012/2013 do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Závěr
Podklady pro výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012 - 2013 byly
projednány na pedagogické radě, která se uskutečnila dne 30. srpna 2013.

Zpracovala: Mgr. Iveta Grocholová, ředitelka školy
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Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne……………………………
Mgr. Ivan Maršálek…………………………………………………………………………………….
předseda ŠR
členové školské rady……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
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