VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh
školní rok 2017/2018

Mgr. Jan Šebesta,
ředitel školy

1. Charakteristika školy
a) Název školy:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikátor zařízení:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
b) Zřizovatel:
Sídlo:
IČ:
c) Ředitel školy,
statutární orgán:
Zástupce ředitele
mateřská škola:
Zástupce ředitele
základní škola, zástupce
statutárního orgánu:
Obor vzdělání:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková
organizace
Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh
příspěvková organizace
600145093
70978328
389-70978328
xxzmf9r
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih
80045451

Mgr. Jan Šebesta
Mgr. Lucie Válková

Mgr. et. Bc. Lydie Štulová
79-01-C Základní škola

d) Druh a typy škol a školských zařízení:
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna ZŠ
Výdejna MŠ

IZO: 102508984
IZO: 12010051
IZO: 107630915
IZO: 102980659
IZO: 174106912

e) Datum vydání zřizovací listiny: 1. 1. 2003
f) Maximální kapacita školy dle rejstříku škol a školských zařízení:
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna ZŠ
Výdejna MŠ

800 žáků
200 žáků
168 dětí
770 strávníků
140 strávníků

g) Počty žáků/dětí ve školním roce 2017/2018:
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna ZŠ
Výdejna MŠ

408 žáků
140 žáků
127 dětí
288 strávníků
127 strávníků

h) Škola provozuje doplňkovou činnost – hostinská činnost, pronájmy, zájmové útvary.
i) Jeden pavilon je pronajat organizaci: Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
j) Školská rada pracovala ve složení:

Ing. Vítězslav Sliž, předseda, zástupce za zřizovatele
Mgr. Lucie Válková, zástupce za pedagogický sbor školy
Mgr. Barbara Holčapková, zástupce za rodiče žáků školy

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Studijní výsledky:

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet žáků
44
50
46
57
48
41
27
41
37

Vyznamenání
35
43
34
44
24
11
5
11
15

Pochvaly a kázeňská opatření:
Pochvaly třídního učitele:
Napomenutí třídního učitele:
Důtky třídního učitele:
Důtky ředitele školy:

Prospěl
4
3
12
13
24
28
21
27
22

Neprospěl
4
1
0
0
0
2
0
3
0

149
113
45
22

Snížené stupně z chování:
2. stupeň z chování: 8 žáků
3. stupeň z chování: 5 žáků
Celkový počet omluvených hodin:
Celkový počet neomluvených hodin:

41 203
868

Zápis do 1.tříd: 46
Počet odkladů – 18
Počet přijatých žáků:
z 5. ročníků na gymnázia: 7
z 8. a 9. ročníků do učebních oborů 13, maturitních oborů 20, na gymnázia 5
Dobré studijní výsledky žáků se nejvíce projevily u přijímacího řízení na střední školy, kdy žáci skončili nad
průměrným studijním percentilem všech žáků konajících přijímačky na střední školy v České republice.

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Mateřská škola:
pedagogové: 10 učitelek
správní zam.: 3 uklízečky
Základní škola:
pedagogové:

23 učitelů
5 vychovatelů ve školní družině
správní zam.: 4 uklízečky
8 kuchařky
1 ekonomka
1 personalistka
1 školník

4. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Během školního roku 2017/2018 neproběhla ve škole inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí.

5. Projekty
Základní škola obdržela dotaci Města Ostravy na projekt Technická dovednost sestávající se ze dvou částí
(hrajeme si s merkurem a práce se dřevem a kovem spojené se soutěží), sportovní týden, kroužek Logopedie, cvičení
rodičů s dětmi mateřské školy a kroužek Malý badatel. Také jsme obdrželi dotaci Mittal na vybavení školní zahrady.
Získali jsme také dotaci Města Ostravy na ozdravné pobyty pro děti z prostředí se znečištěným ovzduším.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy
Neproběhlo vzdělávání pracovníků školy.

7. Hospodaření v roce 2017
Příjmy
Účel
Přímé výdaje na vzdělání – státní příspěvek

Kč
24 161 559

ÚZ 33 052 – Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců Rgš

451 151

ÚZ 33 073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců Rgš

155 539

Celkem kraj
Příspěvek zřizovatele
Plavání

24 768 249
3 458 000
99 120

Náhrady pojistných událostí

1 965

Finanční vypořádání r. 2016

11 168

Kompenzace MŠ

26 400

Příspěvek na autobusovou dopravu dětí MŠ

33 300

Celkem obec

3 629 953

MMO odměna pro školní kuchyň za umístění v soutěži

10 000

Granty MMO

113 000

Ozdravný pobyt MMO

426 000

Ozdravný pobyt SFŽP

0

Příspěvky celkem

28 947 202

Použité prostředky z fondů: FR, FO, FI

358 811

Ostatní příjmy: ozdr. pobyt, plavání MŠ, náhrady od žáků, akce hrazené žáky,

376 056

náhrada škody
Školné ŠD, MŠ

404 900

Stravné ŠJ, MŠ, zaměstnanci, cizí strávníci

2 452 599

Zájmová činnost - kroužky

78 653

Hrubé příjmy z DČ - nájemné

270 345

Úroky

2 477

Ostatní příjmy celkem

3 943 841

Příspěvky a ostatní příjmy celkem

32 891 043

Odpisy nekryté

67 896

Součet
Rozbor přímých nákladů na vzdělání
Účel
Mzdové prostředky
OON
ÚZ 33052 – Zvýšení platů PP, NePP v Rgš
ÚZ 33073 – Zvýšení platů NePP v Rgš
Celkem
Nemocenské dávky
Odvody soc. a zdrav. poj.
Tvorba FKSP
ONIV celkem
z toho: Učebnice
Učební pomůcky do 2 999,99 Kč
Pomůcky pro dyslektiky
Podpůrná opatření
Školní potřeby pro 1. třídy
Uč. pomůcky DDHM 3000 – 39 999,99 Kč
Cestovné
DVPP
OOPP, krémy
Preventivní lékařské prohlídky
Zákonné pojistné 4,2 %o
Příspěvek celkem

32 958 939

Příspěvek
17 227 536
164 000
331 728
114 367
17 837 631
71 103
6 011 736
354 895
492 884
64 535
104 400
700
8 121
8 799
150 138
31 967
26 048
19 663
6 800
71713
24 768 249

Rozbor nákladů na provoz
Účel
Spotřeba materiálu z toho:
Potraviny
Spotřební materiál
Kancelář. potřeby, tiskopisy
Drogistické zboží
Knihy školní knihovny, časopisy
Učební pomůcky do 2 999,99 Kč
Materiál k údržbě
Léky / OOPP
Žetony - čipy
ODDHM do 2 999,99 Kč
Uč. pomůcky 3 000 do 39 999,99 Kč
Spotřeba energie z toho:
Elektřina
Vodné, stočné
Plyn
Teplo
Opravy a udržování
Cestovné, reprezentace
Nakupované služby z toho:
Zpracování mezd a statistiky
OZO
Praní prádla
Telekomunikační poplatky
Poštovné
Revize
Deratizace
Kurzy, školení, semináře
Ostatní služby
Licence, software
Pojištění právní ochrany
Plavání / Ozdravné pobyty
Bankovní poplatky
Hrubá mzda, OON
SP, ZP, 1% FKSP, prac. oděvy
Manka a škody
Jiné ostatní náklady z toho:
Škodní události – spoluúčast
Školní akce hrazené žáky
Ostatní náklady
Ozdravné pobyty
Odpisy majetku
Opravné položky
Odpisy nekryté
C e l k e m náklady
Příspěvek na provoz
Výsledek hospodaření
ZISK

Zřizovatel Mimorozpočtové
583 652
2 175 827
2 108 545
137 640
6 562
15 445
132 193
7 431
29 047
10 701
10 620
240 575
178 605
1 549 536
260 853
180 412
7 772
1 100 499
386 359
2 168
592 045
109 023
53 697
7 695
17 579
4 921
57 228
15 351
6 990
98 571
93 416
4 367
99 120
24 087
3 000
0
0
15 272
4 500
0
10 772
0
319 316
3 629 953
3 629 953

DČ
Celkem
155 141 2 914 620
96 581 2 205 126
58 560
202 762
15 445
132 193
7 431

60 720

915 915
142

5 390,00
126 763
33 765
47 120
656
45 222
38 436
4 593

21 044
7 065

173 091
47 705

752 483
0
50 417
0
702 066
240
67 896
3 940 612 551 119,03
3 867 685 693 052,03
-72 927
+141 933
69 006

29 047
10 701
10 620
301 295
183 995
1 676 299
294 618
227 532
8 428
1 145 721
1 340 710
2 310
596 638
109 023
53 697
7 695
17 579
4 921
57 228
15 351
6 990
98 571
93 416
4 367
99 120
24 087
197 135
54 770
767 755
4 500
50 417
10 772
702 066
319 316
240
67 896
8 121 684
8 190 690

Rozšíření nákladů o energie III. pavilon SZŠ
Účel
Zřizovatel III. pavilon SZŠ Doplňková činnost
Celkem
Spotřeba energie z toho:
1 549 536,54
159 893,00
126 762,50 1 836 192,04
Elektřina
260 853,47
38 884,00
33 764,53
333 502,00
Vodné, stočné
180 411,93
11 416,00
47 120,07
238 948,00
Plyn
7 771,90
0
656,10
8 428,00
Teplo
1 100 499,24
109 593,00
45 221,80 1 255 314,04
OZO
53 696,80
4 064,00
1 312,20
59 073,00
C e l k e m SZŠ III. pavilon
*163 957,00
*) Náklady na energie za III. pavilon, který je v pronájmu SZŠ, nejsou od r. 2015 účtovány do nákladů, ale jsou
evidovány na účtu 377AÚ a následně fakturovány nájemci.
Rozbor doplňkové činnosti
Druh činnosti
Nájem nebytových prostor
Hostinská činnost – cizí strávníci
Kroužky
Celkem

Náklady
139 588
332 979
78 552
551 119

Čerpání fondů
Název fondu
411 – Fond odměn
412 – FKSP
413 – Rezervní fond z HV
414 - Rezervní fond z ost. titulů
416 – Fond investičního majetku

Počáteční stav
0
38 779
201 037
426 000
276 584

Výnosy
270 345
344 054
78 653
693 052

Zisk
130 757
11 075
101
141 933

Tvorba
20 000
361 841
144 173
837 000
539 316

Čerpání Konečný stav
12 000
8 000
321 111
79 509
224 320
120 890
435 000
828 000
393 838
422 062

8. Práce učitelů se žáky a reprezentace školy
Soutěže školní kola:

Vybíjená I. a II.st
Šplh I.st
Přehazovaná
Zimní sportovní týden
Florbal I. a II.st
Skok vysoký
Malá kopaná

Obvodní kola umístění: Malá kopaná 8. a 9. třídy 3. místo
Florbal 8. a 9.třídy 2. místo
Košíková 8. a 9 třídy 1. místo
Vybíjená dívek 6. třídy
Kopaná McDonalds 4. a 5. třídy
Atletická soutěž OVOV 6. a 7. třídy
Sportovní gymnastika

Okresní kola:

Florbal ml. chl. 2.místo
Vybíjená chlapci 6. třídy 4. místo
Vybíjená dívky 5. třídy 1.místo

Účast v soutěžích:

Moravskoslezský matematický šampionát – Wichterleho gymnázium
Logická olympiáda – Mensa ČR – krajské kolo
Pythagoriáda – okresní kolo
Matematický klokan 2. až 9. třídy
Finanční gramotnost
Soutěž ve tvorbě prezentací – II. kolo 6. a 7. třídy - Ekologické problémy našeho života
Hrajeme si s Merkurem - okresní kolo

Krajská kola:

Street hockey 5. místo
Basketbal 2. místo
Gymnastika 2. místo

Hodnocení práce humanitních předmětů
Z poznatků vyplývá, že žáci v některých oblastech byli lepší než ostatní výsledky testování v ČR, a to v oblasti
pravopisu a mluvnici a ve větné skladbě.
Soutěže:

třídní kola recitační soutěže a poté kolo školní
školní kolo olympiády v anglickém jazyce žáků 6. a 7. tříd
školní kolo olympiády v českém jazyce a postup žáků do městského kola

V rámci environmentální výchovy /EVVO/
- sběrová akce Zelený strom se naše škola v rámci Moravskoslezského kraje umístila na 4. místě
- žáci školy se zapojili do sběru víček pro postiženého chlapce
- sběr nepotřebného elektra
- v rámci Dne Země jsme se prezentovali stánkem na Nám. SNP, kde probíhaly chemické pokusy
Spolupracujeme s mateřskými školami v okolí naší základní školy (MŠ Výškovická a MŠ Volgogradská),
pořádali jsme ukázkové hodiny v l. třídách pro děti z mateřských škol a jejich rodiče a pro zapsané budoucí prvňáčky se
konala ve druhém pololetí Miniškola. Pro rodiče a veřejnost jsme pořádali ve škole Den otevřených dveří.

9. Spolupráce se sdružením rodičů
Spolupráce se sdružením rodičů je, stejně jako v předchozích letech, velmi dobrá. Sdružení rodičů přispělo
finanční částkou na ozdravné pobyty, na odměny pro žáky účastnící se sportovních soutěží a přeborů pořádaných
školou.

10. Mateřská škola
Ve školním roce 2017/2018 došlo k poklesu počtu žádostí o přijetí, děti nastupovaly s úsměvem a plny nadšení,
co je bude v mateřské škole čekat. Děti, které již do mateřské školy chodily, přicházely s radostí a těšily se na své
kamarády, které celé dva měsíce neviděly.
Naše mateřská škola je pěti třídní s maximální kapacitou 140 dětí, školní výdejna s kapacitou 140 jídel.
V mateřské škole pracovalo deset pedagogických pracovníků a tři správní zaměstnanci. V mateřské škole docházelo
k obměně pedagogických pracovníků, které mají kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi a dlouholetou praxi ve
školství. Výchovná práce probíhala dle školního vzdělávacího programu a odpovídala věkovým zvláštnostem a
potřebám dětí. Důraz byl kladen na individuální přístup, správnost řečového projevu a vyjadřovací schopnosti.
Již několik let pracuje v mateřské škole kroužek pro rozvoj řeči a správnosti vyjadřování. Spolupracujeme
s přírodovědeckou stanicí, která velmi přirozeným a pro děti zajímavým způsobem, přibližuje ekologické problémy naší
planety. Zaměřovali jsme se na procvičování logické paměti, náměty jsme čerpali z přirozených situací, z odborných
knih. Naší oporou byly mimo jiné publikace Třída plná pohody, Školka plná zábavy, Šimonovy listy apod. Rozvíjeli jsme
spolupráci s rodiči, kteří se stále více snažili sami od sebe zapojit do akcí pořádaných mateřskou školou.
Všechny dny se snažily paní učitelky o navození příjemné atmosféry, ale i přesto některé dny byly významnější
a pestřejší. Celý rok k nám jezdila divadélka s velmi pěknými a výchovnými pohádkami, které doplňovaly výchovně
vzdělávací program školy.
V září se uskutečnilo Vítání nováčků, pro prevenci zdraví jsme navštívili 10x plavecký výcvik na bazénu
v Brušperku. V říjnu jsme v rámci upevňování přátelství mezi dětmi odjeli na týden na ozdravný pobyt na Horní Bečvu.
Dětem se tento zážitek velmi líbil a poznaly spoustu nových kamarádů.

V prosinci se nadělovalo, byly vánoční besídky a vánoční rozjímání u stromečku. Celá školka se zapojila do
vyrábění dárků pro rodiče a kamarády a uspořádali jsme velký vánoční jarmark. V lednu jsme se zúčastnili lyžařského
výcviku – vybrané děti sportovně založené. V únoru jsme absolvovali další ozdravný pobyt – tentokrát na 14 dnů
v Novém Hrozenkově. Děti si užily spoustu zábavy a hlavně sněhu, který ve městě v posledních letech chybí.
V měsíci březnu maškarní rej rozveselil nejen děti, ale i rodiče. V květnu jsme slavili Den maminek. Předškoláky
jsme pasovali slavnostně na školáky s oslavou a posezením s rodiči.
Po celý rok jsme navštěvovali (hlavně starší oddělení) Přírodovědeckou stanici v Ostravě-Porubě, kde byl
dětem nabízen kvalitní výukový program spojený s živými ukázkami k danému tématu. Dále jsme během roku
navštěvovali knihovnu. Předškolní oddělení stihla i několik návštěv Dolní oblasti Vítkovic.
Paní učitelky zpracovávaly týdenní plány, které vycházely z rámcově vzdělávacího programu pro mateřskou
školu a dále pak čerpaly náměty z knih Rok s krtkem, Barevné kamínky, Rok v přírodě, Šimonovy listy, Třída plná
pohody, Školka plná zábavy, 130 didaktických her apod.
Dětem byly nabízeny kroužky: keramický, taneční, rozvíjení řeči, angličtina, flétna a dramaťák.

Závěr
Podklady pro výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 dodalo zejména bývalé vedení školy a
dále pak pedagogové školy. V přílohách výroční zprávy se nachází seznam proběhlých akcí ve škole, jednotlivých
třídách a vyhodnocení práce školní prevence.

V Ostravě dne 11. října 2018
…………………………….
Mgr. Jan Šebesta, ředitel,
tel.: 596 750 879, 728 498 415,
reditel@skolavolgogradska.cz
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2018

Příloha 1
Vyhodnocení MPP pro rok 2017/2018
Letos poprvé se měnily a sjednocovaly metody vyhodnocení práce školní prevence a cílů MPP. Podle pokynů
byl k dispozici online evaluační dotazník na stránkách www.preventivni-aktivity.cz.
Během školního roku se sešlo 19 výchovných komisí. Nejčastějším tématem bylo vyrušování a drzé chování,
šikana, nedostatečná příprava na výuku, vysoká absence s podezřením na záškoláctví, krádeže.
Během června byla žákům 5. až 9. ročníků, jejich rodičům a také vyučujícím předložena anketa, jejíž výsledky
byly použity k aktualizaci školní preventivní strategie.
Během školního roku byli žáci proškoleni:
květen:
duben:
listopad:

říjen:
září:

přednáška v rámci prevence HIV – AIDS pro devátý ročník
přednáška HASÍK Požárního sboru Ostrava pro druhý ročník
beseda k volbě povolání na Úřadu práce pro osmý ročník
preventivní program Hasičského záchranného sboru Ostrava pro druhý a šestý ročník
výuka v Poradenském centru – volba povolání pro devátý ročník
přednáška MěP Ostrava – Drogová závislost, pro devátý ročník
ČČK kurz první pomoci pro devátý ročník
MPO přednáška o drogové závislosti pro osmý ročník

Vypracovala: Mgr. Barbora Kinclová

Příloha 2
Hodnocení činnosti Metodického sdružení I. stupně ve školním roce 2017/2018
Ve šk. roce 2017/18 se metodické sdružení I. stupně sešlo pravidelně vždy ke čtvrtletí školního roku, mimo pak
ještě 2x dle potřeby.
Na schůzkách se řešily aktuální situace, navrhovala se řešení pro zlepšení kvality výuky, ale i organizace chodu
školy. Vždy proběhla kontrola splnění zadaných úkolů. Školní rok byl ve všech směrech kvalitní a úspěšný. Přehled
akcí, které metodické sdružení schválilo a organizovalo (výsledky a konkrétní jména vítězů byla zveřejněna i s
fotografiemi na webu školy).
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
ČERVEN

Běh naděje - úspěšně se zúčastnily všechny třídy I. stupně.
Turnaj ve vybíjené byl zorganizován pro žáky 3.  5. ročníku. Každá třída vyslala do turnaje minimálně
družstvo. Nadšení, elán a emoce nechyběly.
Za velké účasti soutěžících žáků 1.  5. ročníků, ale i povzbuzujících rodičů, proběhla soutěž ve šplhu.
Tradičně se všechny třídy účastní podzimních dílen.
Před Vánocemi jsme navštívili vánoční dílny. V průběhu měsíce proběhla v jednotlivých třídách třídní
kola recitační soutěže. Vítězové postoupili do školního kola, které se konalo v lednu. Vánoční náladou
jsme se všichni naladili již tradičně v průběhu listopadu nácvikem koled na Adventní koncert, který je
v předvánočním čase velmi oblíben nejen mezi dětmi, ale hlavně mezi rodiči a příbuznými. Dvěma
vystoupeními jsme zcela zaplnili kostel sv. Ducha.
Školní kolo recitační soutěže vyslalo vítěze do obvodního kola. Celá škola se jako každoročně přihlásila
do matematické soutěže Klokan. Pro žáky I. stupně se jedná o kategorii Cvrček a Klokánek. Všechny
děti v jednotlivých třídách změřily své matematické schopnosti s dětmi v celé Evropě. Již tradičně byl
uspořádán poslední týden v lednu sportovní týden. Každý den mají děti jinou sportovní aktivitu.
Bruslení, turnaj ve vybíjené v tělocvičně, výjezd na hory Palkovice-Hukvaldy a v den vysvědčení je vždy
připravena soutěž ve skoku vysokém. Nabídli jsme tak dětem možnosti využití sportu ke zdravému
způsobu života v tomto “smogovém” období. Tento týden mívá i velký výchovný význam. Žáci se
promísí se svými spolužáky z jiných tříd, pomáhají si, navazují kamarádství, vzájemně se všichni
poznávají. Letos nám nepřálo počasí, chyběl sníh na bobování a stavby soch ve sněhu. I tak si to
všechny děti velmi užily.
Pro žáky 3. - 5. tříd byl zorganizován turnaj ve florbalu, na který se každý rok žáci velmi těší. Zapálení a
bojovnost nechyběly ani ve smíšených družstvech.
Každý rok je pro žáky 1.stupně připraveno měření sil ve Čtenářské dovednosti, kde se každý musí sám
spolehnout jen sám na sebe a své čtenářské dovednosti, při plnění různě náročných úkolů. Školní kolo
dopravní soutěže Mladý cyklista prověřilo znalosti pravidel silničního provozu a obratnost při jízdě
zručnosti žáků 4. - 6. tříd.
Na jaře se uskutečnily 2 turnusy ozdravných pobytů v Novém Hrozenkově. Začátek měsíce jsme se
připravovali na Velikonoce ve velikonočních dílnách, ve kterých si žáci odnesli domů pěkné dekorace.
Zorganizovali jsme školní kolo dopravní soutěže. Vítězové školního kola změřili své síly v kole
obvodním.
Tento měsíc navštívily třídy dílny na SVČ Gurťjevova ke Dni matek.
V tomto měsíci se žáci zúčastnili Olympijského běhu v areálu školy. Různě náročné trasy všichni zvládli
výborně a v cíli na všechny čekala sladká odměna.

V průběhu školního roku jsme využívali možnosti a nabídky různých knihovnických lekcí, divadelních a
filmových představení, výstav, exkurzí, muzeí apod.
Vypracovala: Mgr. Šárka Nedělová

Příloha 3
Akce třídy 3. B ve školním roce 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Běh naděje – SVČ Gurťjevova - září
Výtvarný workshop – SDDM - říjen
Soutěž ve šplhu – školní soutěž - říjen
Turnaj ve vybíjené školní soutěž – listopad
Adventní koncert v kostele Svatého Ducha
Filmová představení v kině Luna – prosinec a červen
Sportovní týden – školní projekt - leden
Recitační soutěž – třídní kolo - leden
Recitační soutěž – školní kolo – únor
Škola v přírodě Nový Hrozenkov 24. 2. – 9. 3. 2018
Den Země – SVČ Gurťjevova– duben
Den matek – workshop – SVČ Gurťjevova - květen
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem - květen
Testování čtenářské gramotnosti – květen
Den dětí – SVČ Gurťjevova - červen
Olympijský běh – červen
Výukový program v Dolních Vítkovicích – Svět techniky - červen
Pravidelné návštěva KMO, pobočka Gurťjevova – knihovnické lekce a výměna knih
Pravidelná účast ve výtvarných soutěžích (školních, městských,...)
Mc Donald Cup – vybraní žáci
Kontinentální pohár – vybraní žáci

Akce pro 1. stupeň, 2017/2018
1. Recitační soutěž – třídní a školní kola (leden, únor). Vítěz: Antonín SOBERATS, 2. B, postoupil do krajského
kola (2. místo v městském kole)
2. Spolupráce s SVČ Gurťjevova - Den matek (duben, květen) - VV workshopy, Den dětí
3. Testování ČG – květen – 2. – 5. ročník
4. Beseda s Adolfem Dudkem – pravidelné návštěvy 1x za 5 let
5. Celé Česko čte dětem
Vypracovala: Mgr. Karína Fešarová

Příloha 4
Třída I.B se v minulém školním roce mimo jiné zúčastnila těchto akcí:
- ve spolupráci s knihovnou SVČ Gurtjevova projektu na podporu čtenářské gramotnosti: Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka 2017/2018, který vyhlašuje SKIP ČR
- Adventního koncertu 21.12. - vystoupení s pásmem vánočních básniček a koled
Vypracovala: Mgr. Drahomíra Doležalová

Příloha 5
Třída 9. A. v minulém školním roce absolvovala v červnu jednodenní výlet do Prahy - zde ZOO, zámek v Tróji,
nákupní centrum Paladium.
Dále proběhl nácvik Adventního koncertu - vystoupení "Malý bubeník" - výběr žáků ze 7., 8. a 9. tříd. Nácvik
probíhal společně a za důsledného vedení kolegyně Mgr. Hany Najšelové.
Vypracovala: Mgr. Barbora Kinclová

Příloha 6
V prosinci loňského školního roku jsem organizovala školní kolo OvČj, zúčastnilo se ho asi 17 žáků 8. a 9.
ročníku, do okresního kola postoupili dva žáci z 9. tříd.
V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně, který organizovala Mgr. Naďa Kulová, Mgr. Hana
Najšelová a Mgr. Jana Koudelková usedly v porotě. Žáci naši školu reprezentovali v dalším postupovém kole. Úroveň
recitačních schopností s příchodem na II. stupeň značně klesá, děti se více stydí, účastníků bývá méně než na I. stupni.
Od konce měsíce ledna byly obě deváté třídy připravovány k přijímacím zkouškám, výuka probíhala nultou
hodinu. Přijímací pohovory zvládlo z 9. B 18 žáků z 20 tak, že hned v prvním kole byli přijati alespoň na jednu SŠ s
maturitním oborem.
Vypracovala: Mgr. Hana Najšelová

Příloha 7
V dějepise, v minulém školním roce, absolvovali žáci devátých ročníků projekt ke 100. výročí vzniku ČSR.
Akce probíhala v květnu a v červnu v rámci výuky dějepisu. Cílem projektu bylo, aby žáci shromažďovali pramenné
informace vážící se ke vzniku republiky. Šlo o skupinovou práci.
Vypracovala: Mgr. Jana Koudelková

Příloha 8
Seznam akcí 6.B za školní rok 2017/18
21. 9. Běh naděje
13. 11., 22. 11. Hasík – preventivní program a 29. 11. 2017 návštěva Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v Ostravě Zábřehu
21. 12. Adventní koncert
22. 12. kino Luna – filmové představení Přání k mání
26. 1. Dolní oblast Vítkovic – výukový program: Výroba kuchyňského prkénka
29. 1. - 31. 1. sportovní týden – bruslení, laťka, turistický výlet – Skalka nebo lyžování Vaňkův kopec
12. 4. Dopravní výchova (autobus) – ochrana životního prostředí
24. 4. Den Země – Bělský les (akce Středisko volného času Gurťjevova)
14. 5. První pomoc – seznámení s technikou a první pomocí 112, exkurze Zdravotnická Záchranná Služba
Moravskoslezského Kraje
20. 6. výlet Olomouc
26. 6. Chemie na hradě
28. 6. kino Luna – filmové představení Ferdinand
V předmětu Informatika dne 17. 4. 2018 proběhl 7. ročník školního kola soutěže ve tvorbě ekologických
prezentací na téma Chráněné krajinné oblasti.
Vypracovala: Mgr. Miroslava Černá

Příloha 9
Akce třídy 8.B školní rok 2017/2018
ZÁŘÍ
Běh naděje - charitativní akce v boji proti rakovině - Bělský les.
ŘÍJEN
Drogová prevence - přednáška MPO
Exkurze Praha - pamětihodnosti Prahy
LISTOPAD
Soutěž Mladý zoolog – vědomostní soutěž v ZOO Ostrava
PROSINEC
Adventní koncert - kulturní, společenské, vánoční tradice.
Kino Luna - filmové představení
LEDEN
Sportovní týden - sportovně naučné aktivity
Pololetní laťka – soutěž ve skoku vysokém
ÚNOR
Vycházka Skalka – Mexiko - sportovní aktivity
Školní kolo biologické olympiády
BŘEZEN
Velká cena ZOO – vědomostní soutěž v Zoo Ostrava
DUBEN
Úřad práce Ostrava - beseda o volbě povolání
Den Země
Sportovní dopoledne - hřiště Shopping park - sportovní aktivity
ČERVEN
Den dětí - sportovní akce
Sportovně turistický kurz
Cyklistický výlet
Výlet Olomouc – pamětihodnosti města
Svět techniky Dolní oblast Vítkovic – Klamárium – smysly člověka
Chemie na hradě
ENHA freestyle – trampolíny – sportovní dopoledne
Kino Luna - filmové představení
Vypracovala: Mgr. Hana Zemanová

Příloha 10
Třída 2.B
21.9. Běh naděje – Bělský les
Od října do června – besedy v knihovně
13.10. podzimní tvoření v SDDM
16.10. soutěž ve šplhu
13.11., 22.11.,29.11. přednáška Hasík
29.11. vybíjená
13.12. vánoční dílny v SDDM
22.12. filmové představení v kině Luna
19.12. Divadlo loutek, představení Jak šlo vejce na vandr
11.1. zážitkový program Bubnování s drumbeny
21.12. Adventní koncert
Leden 2018
sportovní týden (bruslení, sportovní aktivity v tělocvičně, laťka, Hukvaldy – pěší túra)
Únor až duben
recitační soutěž –školní kolo – Antoni Stanislav Soberats - 2. místo v krajském kole
7.3.
velikonoční dílny vSDDM
16.4. workshop – Keramika ve Středisku volného času Gurťjevova
24.4. Den země v Bělském lese
15.5. Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
18.5. testování čtenářské gramotnosti
20.6. Olympijský běh
27.6. výlet do ZOO
26.6. návštěva minigolfu v Bělském lese
28.6. filmové představení v kině Luna
Vypravovala: Mgr. Simona Pospíšilová

Příloha 11
Během roku se žáci zapojili do několika výtvarných soutěží a projektů, z nichž asi nejzajímavější byl projekt
Ostrava fandí kontinentům, kde naše škola zastupovala Afriku a žáci se účastnili jednak atletické a jednak výtvarné části
soutěže, za což obdrželi trička a volné vstupenky na tuto akci. Projekt probíhal během celého školního roku.
Další výtvarnou soutěží byl projekt Ovoce do škol, v níž byly nejlepší práce žáků použity na obaly, kalendáře a
jiné reklamní materiály symbolizující tuto akci.
Ke konci roku jsme se zapojili také do soutěže Ze života hmyzu.
Vypracovala: Mgr. Naďa Kulová

Příloha 12
Den Země - stánek v Bělském lese, pořádaný střediskem volného času Zábřeh, Olympijský běh 22.6. běželo se
kolem školy 1-3 kolečka. Tento běh pořádaný již potřetí.
Vypracovala: Mgr. Jana Jedličková

Příloha 13
Ve školním roce 2017/2018 se třída 2.A účastnila těchto akcí:
21. 9. Běh naděje v Bělském lese
18. 10. Podzimní tvoření v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě- Zábřehu
8.11. "Vnímáme les všemi smysly" vzdělávací program - Lesní škola, Bělský les
V měsíci listopadu děti absolvovaly v budově školy 2 x preventivně vzdělávací program Hasík (HZS Ostrava), který byl
zakončen návštěvou IZS Ostrava-Zábřeh.
13. 12. Vánoční dílny v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě- Zábřehu
V prosinci děti nosily věci do Sbírky pro pejsky (pro psí útulek), organizovala paní vychovatelka Unucková.
11. 1. Bubnování s drumbeny
Poslední lednový týden se celý 1. stupeň zúčastnil sportovního týdne - bruslení Sareza Poruba, turistický výlet na
Hukvaldy, Pololetní laťka (soutěž ve skoku vysokém) v tělocvičně školy
7. 3. Velikonoční dílna v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě-Zábřehu
duben - akce 1. stupně Měsíc bezpečnosti, proběhly besedy o chování a bezpečnosti na silnici, všichni žáci 1. stupně si
vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce na školním hřišti.
soutěž Mladý cyklista, 2. místo v obvodním kole na DDH při ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce, družstvo žáků
postoupilo do okresního kola, kde vybojovalo také 2. místo
návštěva keramická dílny v SVČ Ostrava-Zábřeh – výroba dárků ke Dni matek
15. 5. Adolf Dudek- beseda s ilustrátorem, budova školy
1. 6. Den dětí v SVČ Ostrava -Zábřeh
25. 6. sportování v In-line parku Ferona
27. 6. ZOO Ostrava, školní výlet
červen Olympijský běh (kolem školy)
V 1. i 2. pololetí jsme navštívili představení v Divadle loutek.
Pravidelně jednou v měsíci jsme měli besedu v KMO Gurťjevova a děti si půjčovaly knihy.
Vypracovala: Mgr. Gabriela Krulíčková

Příloha 14
Září
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

školní kolo soutěže Technická tvořivost
Účast žáků na Mezinárodním maratonu míru v Košicích
8. ročníky v rámci prevence Drogová prevence
kurz První pomoci pro žáky 9. ročníků – pořádal ČČK Ostrava
1.-5. ročník školní kolo ve šplhu
6.-7. ročník turnaj v přehazované
7.-9. ročník jednodenní exkurze Prahy /78 žáků
Městské /okresní/ kolo soutěže Technická dovednost
přednášky po ročnících v rámci prevence Městské policie Ostrava
školní kolo 6.-9. ročník ve florbalu
2. a 6. ročníky v rámci prevence Hasík – pořádá HSO
9. ročníky – výuka na informačním a poradenském středisku pracovního úřadu
2.-5. ročník vybíjená – školní kolo
Mikulášská nadílka pro všechny ročníky školy
školní kolo olympiády Čj
1. stupeň Dům, dětí a mládeže Salesiáni – Vánoční dílny
Adventní koncert pro rodiče – 2. vystoupení v kostele Sv. Ducha
účast v městském kole ve florbalu
1.-5. ročník – zážitkové programy nejen s drumbeny
29. 1. - 1. 2. sportovní týden pro všechny třídy / bruslení, tělocvična školy, lyžování /
školní kolo biologické olympiády
1. stupeň školní kolo recitační soutěže
účast postupujících v obvodním kole
1. stupeň Velikonoční dílny SDDM
pořadatel okresního kola v basketbalu dívek a chlapců
školní kolo matematické soutěže Klokan
Velká cena ZOO / okresní kolo / 15 žáků
5.-8. ročník matematická soutěž Pythagoriáda
obvodní kolo ve volejbale
8. ročníky Úřad práce Ostrava – volba k povolání
Den Země
5 lekcí Předškoláčků / vždy ve středu /
obvodní kolo dopravní soutěže
účast na fotbalové soutěži MC DonaldCup
Pohár Českého rozhlasu – atletika /20 žáků/
1.-5. ročník Čtenářská gramotnost
školní kolo Hrajeme si s Merkurem – technická soutěž
ozdravný pobyt v Itálii – Bibione 43 žáků
Městské - okresní kolo /pořadatel/ technické soutěže Hrajeme si s Merkurem
dětská Čokoládová tretra

Vypracoval: Mgr. Petr Poláš

Příloha 15
Akce 5.A ve školním roce 2017/2018
Běh naděje – září
Soutěž ve šplhu – říjen
Turnaj ve vybíjené – listopad
Vánoční tvořivé dílny - prosinec
Adventní koncert – prosinec
Filmové představení v kině Luna – prosinec
Sportovní týden – leden
Recitační soutěž – únor
Velikonoční tvořivé dílny – březen
Okresní kolo ve vybíjené – duben
Dopravní soutěž – duben
Divadelní představení v Divadle loutek – květen
Hrajeme si s Merkurem – květen a červen
Čtenářská gramotnost – květen
Den dětí – červen
Kontinentální pohár – červen
Hurá na Tretru – červen
Cyklistický výlet - Děhylov a Hlučínská štěrkovna – červen
Klamárium DOV – červen
Turistický výlet s přespáním na hradě Starý Jičín – červen
Filmové představení v kině Luna – červen
Anglický jazyk
V období od října 2017 do května 2018 působil na naší škole rodilý mluvčí ze Spojených států amerických pan Charles Rice. Vyučoval dva dny v týdnu. V 9. třídách vedl anglickou konverzaci. Od 3. do 8. ročníku vyučoval
angličtinu společně s příslušným vyučujícím.
Vypracovala: Mgr. Eva Lembasová

