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1 Údaje o škole 

a) Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace 

 Sídlo: Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

 Právní forma: příspěvková organizace 

 RED-IZO: 600145093 

 IČ: 70978328 

 ID datové schránky: xxzmf9r 

 

b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 

 Sídlo: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih 

 IČ: 00845451 

 

c) Vedení školy Ředitel školy, statutární orgán:   Mgr. Jan Šebesta 

  Zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání 

  zástupce statutárního orgánu:   Mgr. Bc. Lydie Štulová 

  Zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání: Mgr. Jan Hefka 

  Zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání: Lucie Deszkásová 

 

d) Druh a typy škol a školských zařízení: 

       Základní škola  IZO 102 508 984 

       Školní družina  IZO 120 100 151 

       Mateřská škola  IZO 107 630 915 

       Školní jídelna ZŠ IZO 120 100 827 

       Školní jídelna – výdejna IZO 174 106 912 

 

e) Maximální kapacita školy dle rejstříku škola a školských zařízení: 

          Základní škola  630 žáků 

          Školní družina  200 žáků 

          Mateřská škola  140 dětí 

          Školní jídelna ZŠ 770 strávníků 

          Školní jídelna – výdejna 140 strávníků 

 

f) Počty žáků/dětí ve školním roce 2020/2021: 

       Základní škola  408 žáků 

       Školní družina  138 žáků 

       Mateřská škola  131 dětí 

       Školní jídelna ZŠ 550 strávníků 

       Výdejna MŠ  135 strávníků 

 

g) Naplněnost/obsazenost/kapacita školy 

 
maximum skutečnost 

při počtu 20 žáků/třída, 

20 dětí/třída 

při počtu 24 žáků/třída, 

24 dětí/třída 

při počtu 30 žáků/třída, 

28 dětí/třída 

ZŠ 630 430 60 % 69 % 100 % 

Naplněnost podle tříd 83 % 100 % 125 % 

MŠ 140 135 71 % 96 % 100 % 

Naplněnost podle tříd 83 % 100 % 112 % 
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Naplněnost/obsazenost/kapacita školy je pojem, který je zcela zavádějící. Průměrný počet žáků ve třídě základní školy 

byl 22 žáků/třída. Tento počet se po zhodnocení zkušeností jeví jako přiměřený. Optimální počet žáků v jedné třídě je 

20-24. Pokud budeme počítat se dvěma třídami v ročníku a počtu 20 žáků na třídu, pak bude ve škole 360 žáků. Pokud 

budeme počítat se dvěma třídami v ročníku a počtu 24 žáků na třídu, pak bude ve škole 432 žáků. Počtu 630 žáků ve 

škole je možné dosáhnout pouze za předpokladu počtu 30 žáků ve třídě a počtu 21 tříd, kdy první až devátý ročník po 

dvou třídách v ročníku je 18 tříd a v některých ročnících by musela být třetí třída (A, B, i C). Je tedy zřejmé, že kapacitu 

školy je možné využít na 100 % spíše teoreticky. 

 

Obdobně pak naplněnost/obsazenost/kapacita mateřské školy je nutno brát v širším kontextu. Třídy se podle zákona 

naplňují do počtu 24 dětí. Zřizovatel může udělit výjimku z počtu dětí a umožnit naplnit třídy až do počtu 28 dětí. Jako 

optimální se jeví naplňovat třídy v počtu 20 dětí na třídu. Pokud je ve třídě více než 24 dětí, pak je naplněnost této třídy 

více než 100 %. Mateřská škola má průměr 27 dětí na třídu. Z toho tedy vyplývá, že naplněnost třídy mateřské školy 

je nyní na 112 % nikoliv na 96 %. 

 

h) Škola provozuje doplňkovou činnost – hostinská činnost, pronájmy, zájmové útvary (kroužky pro děti i žáky). 

 

i) Školská rada:   Stanislav Odstrčil, zástupce za zřizovatele 

     Ing. Mgr. Jana Jedličková, zástupce za pedagogický sbor školy 

     Petr Halfar, zástupce za rodiče žáků školy 

 

 

2 Charakteristika školy 

Budovy Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace (dále jen ZŠ) se 

nachází v husté sídlištní zástavbě. Pět pavilónů slouží ZŠ k výuce. Jeden pavilon je určený ke stravování a k zájmovému 

vzdělávání. 

 

Okolí ZŠ je upravené, k dispozici jsou oplocená venkovní hřiště. Venkovní hřiště neodpovídá současnému pojetí 

venkovních prostor pro vzdělávání žáků. Interiér ZŠ je převážně v zachovalém stavu. Třídy jsou vybaveny vhodným 

nábytkem, lavice a židle jsou výškově nastavitelné. Audiovizuální technika ve třídách a odborných učebnách je na dobré 

úrovni. 

 

 

3 Obory vzdělávání 

Obory vzdělávání: 79-01-C Základní škola. 

 

 

4 Personální zabezpečení činnosti školy 

Mateřská škola: 

  pedagogové: 10 učitelů 

  správní zam.: 3 uklízečky 

Základní škola: 

  pedagogové: 27 učitelů 

    5 vychovatelů ve školní družině 

    1 speciální pedagog 
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    1 školní psycholog 

  správní zam.: 1 sociální pedagog 

4 uklízečky 

    8 kuchařek 

    1 ekonomka 

    1 personalistka 

    1 správce budov 

    1 školník 

    1 recepční 

 

 

5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Zápis do 1.tříd: 59  Zápis k předškolnímu 

vzdělávání:  42 

Přijato:  52  Přijato:   34 

Počet odkladů:   7  Nepřijato:    8 

 

Počet přijatých žáků k dalšímu vzdělávaní na jiných typech škol: 

- z 5. ročníků na víceletá gymnázia: 6, 

- z 8. ročníků učební obory 2 žáci, 

- z 9. ročníků do učebních oborů 8, maturitních oborů 35, na gymnázia 7. 

 

 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Studijní výsledky: 
 

1. pololetí 
 

ročník počet žáků 
prospěl 

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

1. 44 41 1 0 1 

2. 42 35 5 1 0 

3. 48 39 4 0 1 

4. 41 29 12 0 0 

5. 43 24 18 0 0 

6. 45 19 25 0 1 

7. 47 17 28 2 0 

8. 50 15 30 4 1 

9. 49 21 27 1 1 
 

 
2. pololetí 

 

ročník počet žáků 
prospěl 

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

1. 43 38 6 0 0 

2. 41 32 9 0 0 

3. 49 40 9 1 0 

4. 40 24 16 0 0 

5. 44 23 20 0 0 
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6. 45 22 24 1 0 

7. 47 17 29 2 0 

8. 49 18 30 1 0 

9. 50 15 35 0 0 

 
Celkový průměrný prospěch tříd: 
 

 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 

1. pololetí 1,05 1,07 1,18 1,24 1,21 1,22 1,49 1,13 1,56 1,52 

2. pololetí 1,06 1,14 1,20 1,27 1,29 1,20 1,54 1,31 1,56 1,44 

 

 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B 

1. pololetí 1,51 1,67 1,62 1,53 1,91 1,69 1,48 1,56 

2. pololetí 1,61 1,62 1,68 1,60 1,88 1,63 1,64 1,60 

 

Pochvaly a kázeňská opatření: 

    Pochvaly třídního učitele: 35 

    Napomenutí třídního učitele: 7 

    Důtky třídního učitele:  9 

    Pochvaly ředitele školy:  0 

Důtky ředitele školy:  2 

Snížené stupně z chování: 

    2. stupeň z chování: 1 žák 

    3. stupeň z chování: 0 žáků 

 

Celkový počet omluvených hodin za celý školní rok: 60.699, průměr na žáka 74,2 

Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:      248, průměr na žáka 0,43 

 

 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

K evaluaci využíváme online evaluační dotazník na stránkách www.preventivni-aktivity.cz. Žáci školy se v průběhu celého 

roku účastnili celé řady preventivních programů zaměřených na odbourání sociálně patologických jevů. Na těchto 

preventivních programech škola spolupracovala například s policií ČR, SVČ Ostrava, nebo odborníky, jako je například 

Tomáš Velička, ředitel organizace pro primární prevenci. 

 

Během školního roku se řešily (počet případů/počet žáků): 

Kouření ve škole    2 / 4 

Neplnění domácích úkolů   1 / 1 

Neomluvená absence    3 / 3 

Odmítání práce při vyučování   1 / 1 

Nerespektování pokynů učitele   1 / 1 

Nevhodné chování k pracovníkům školy 2 / 2 

Záškoláctví     2 / 2 

Vulgární chování    1 / 1 

Šikana      1 / 2 
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Během školního roku byli žáci proškoleni těmito preventivními aktivitami: 

1. ročník: Kouzelná slovíčka/Jak se chovat když..., organizovalo: SVČ Ostrava-Zábřeh, př. org. 

2. ročník: Pravidla/Co se stane když..., organizovalo: SVČ Ostrava-Zábřeh, př. org. 

3. ročník: Spolupráce, organizovalo: SVČ Ostrava-Zábřeh, př. org. 

4. ročník: Elektronické nebezpečí, organizovalo: SVČ Ostrava-Zábřeh, př. org. 

5. ročník: Komunikace, organizovalo: SVČ Ostrava-Zábřeh, př. org. 

9. ročník: Protidrogový vlak, 

9. ročník: Bezpečné sexuální chování, organizovala PPPP 

1. ročník: Nešikovný sloník Dumbo, organizoval Mgr. M. Klusoň 

1. roč., 2. roč., 3. A, 4. A: Stane se to ve vteřině, organizovali: Záchranná služba a Policie ČR 

2. A: Nešikovný sloník Dumbo, organizoval Mgr. M. Klusoň 

3. roč., 4. roč.: Rozdílnost, silné a slabé stránky, organizoval Mgr. M. Klusoň 

7. roč., 8. roč.: Kyberšikana, organizovala Policie ČR 

9. roč.: Drogy, alkohol a trestní odpovědnost, organizovala: Policie ČR 

5. roč.: Bezpečnost, organizovala: Policie ČR 

6. roč., 7. roč.: Bezpečnost a Kyberšikana, organizovala: Policie ČR 

8. roč., 9. roč.: Kybešikana, organizovala: Policie ČR 

4. roč., 5. roč.: Práce policie a bezpečnostních složek, organizovala: Policie ČR 

5. A: Třídní pravidla, organizoval Mgr. M. Klusoň 

8. ročník: Rizika el. Komunikace, Drogy a dospívání, organizovala PPPP 

9. roč.: Drogy a dospívání, organizovala PPPP 

6. roč., 7. roč.: Nebezpečí šikany a kyberšikany, organizovala PPPP 

 

 

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

Pro vzdělávání zaměstnanců školy byla upřednostňována taková vzdělávání, která byla poskytnuta zdarma (projekt 

OKAP II, NPI ČR – SYPO, KVIC), případně byla hrazena ze školního projektu Šablony II. Velmi dobrá spolupráce byla 

s tradičními vzdělávacími institucemi NPIČR a KVIC. 

 

Proběhlá vzdělávání: 

srpen: Školení „Bakaláři“ - všichni učitelé 2. stupně 

 S tabletem na výuku inovativně – učitelé 1. stupně 

 Digitální technologie v zájmovém vzdělávání a školní družině – učitelé 1. stupně 

 Odborný geovědní seminář - Ing. Mgr. Jana jedličková 

září: Školení „Bakaláři“ - všichni učitelé 1. stupně 

 Vzdělání pro budoucnost – Mgr. Šárka Krčmářová, Mgr. Zuzana Šenkeříková 

říjen: Školení první pomoci – všichni zaměstnanci 

prosinec: Revize RVP ZV, práce s daty, základy informatiky změny (2. stupeň) – Mgr. Miroslava Černá 

leden: Virtuální a rozšířená realita I – Mgr. Jan Hefka 

 Revize RVP ZV, Vzdělávání koordinárodů změny – Mgr. Miroslava Černá 

únor: Virtuální a rozšířená realita II – Mgr. Jan Hefka 

březen: Inovace ve výuce – Mgr. Bc. Lydie Štulová 

 Vyjmenovaná slova, slovní druhy – Mgr. Karína Fešarová 

 Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik– Mgr. Bc. Lydie Štulová 

květen: Školení „Žáci cizinci“ – Mgr. Bc. Lydie Štulová 

 Vykročte do 1. ročníku – Mgr. Bc. Lydie Štulová 

 Hudební výchova s Danielou Taylor – Mgr. Bc. Lydie Štulová 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

I přes veškerá opatření a vládní nařízení v důsledku pandemie nemoci Covid-19 ve školním roce 2021/2022 byli žáci 

zapojování do mnoha sportovních a vzdělávacích akcí, exkurzí, besed a výletů, které byly pořádány napříč Českou 

republikou. 

 

Škola byla zapojena do projektu Erasmus+, kdy v průběhu tří let spolu spolupracovaly země: Turecko, Řecko, Rumunsko, 

Severní Makedonie a Česká republika. 

 

Školní exkurze: Erasmus+, Řecko, Naxos  

  Erasmus+, Rumunsko, Satu Mare 

  Erasmus+, Severní Makedonie, Tetovo 

  Exkurze v elektrárně Dlouhé Stráně 

  Exkurze Praha 

  Exkurze IBC MSK Ostrava 

  Exkurze Zlín, Baťův kanál 

  Exkurze Praha 

  Exkurze Tatra Kopřivnice 

  Exkurze Hyundai 

  Exkurze Marlenka 

  Exkurze do Osvětimi a Březinky 

  Exkurze do obuvnické dílny 

  Exkurze památek města Kutné Hory 

 

Účast v soutěžích: Keramická soutěž 

   Literární soutěž rosteme s knihou 

   Nezapomenutelné krásy přírody mého kraje 

   Soutěž v jazykolamech-Zungenbrecher 

   Výtvarná soutěž „Jsme to, co jíme?“ 

   Recitační soutěže 

   Soutěž ve skoku vysokém 

   Energy Streetball 

   Literární soutěž Generace prarodičů 

   Školní soutěž v malé kopané 6. – 9. tříd 

   Soutěž Bádám, Bádáš, Bádáme 

   Soutěž Hrajeme si s Merkurem  

   Geologické kladívko 

 

Knihovna města Ostravy, Knihovna Gurťjevova 

Žáci1. i 2. stupně se zúčastnili besed a lekcí v knihovnách města Ostravy během celého školního roku 2021/2022. Cílem 

bylo rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost a zlepšit jejich zájem o čtení zábavnou formou. 

 

Výuka na dopravním hřišti 

V letošním školním roce 2021/2022 se výuky na dopravním hřišti v Ostravě zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Žáci se naučili 

základní pravidla o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích a simulovali chování „nepoctivých“ účastníků 

silničního provozu. Učili se také jak vodorovné, tak svislé dopravní značení. 
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Školní družina: 

I přes covidovou situaci se v letošním školním roce družina účastnila několika akcí. V říjnu jsme stihli družinovou 

olympiádu, od prosince do ledna se uskutečnila již tradiční sbírka pro zvířecí útulek. V červnu paní vychovatelky 

zorganizovaly pro děti sportovní odpoledne ke Dni dětí. 

 

Projekty v družině: 

Šablony II. ICT – ve výuce – Tablety v družině. 

Sdílení zkušeností – Během celého školního roku 2021/2022 paní vychovatelky navštěvovaly cizí školní 

družiny, tam porovnávaly práci jiných vychovatelů a získávaly nové poznatky a zkušenosti. 

 

Mateřské školy 

Spolupracujeme s mateřskými školami v okolí naší základní školy (MŠ Výškovická 2609/120a a MŠ Volgogradská 4). 

Tradičně jsme obnovili činnost klubu Předškoláček, kde mají předškolní děti možnost poznat naši velkou školu před ostrým 

stratem v září další školní rok. 

 

 

10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Během školního roku 2021/2022 proběhla ve škole „neobvyklá“ inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí. ČŠI 

prošetřovala dvě stížnosti od jednoho zákonného zástupce. V obou případech nebyly stížnosti vyhodnoceny jako 

důvodné. Škola dostala pouze doporučení změnit způsob komunikace se zákonným zástupcem. Nicméně ani naplněním 

tohoto doporučení se nepodařilo zákonnému zástupci začít se školou efektivně komunikovat. 

 

 

11 Základní údaje o hospodaření školy 

V roce 2021 měla škola kladný výsledek svého hospodaření. Nejvýznamnějšími příjmy byly přímé výdaje na vzdělávání 

– státní příspěvek ve výši 41.037.033,00 Kč a příspěvek zřizovatele ve výši 3.883.000,00 Kč. Dalšími příjmy organizace 

byly různé projekty, granty a transfery účelově vázaných finančních prostředků. Škola měla také příjem finančních 

prostředků ze svých fondů a z doplňkové činnosti. 

 

Nejvýznamnějšími náklady školy jsou prostředky na platy zaměstnanců a dále pak fixní náklady na provoz. Přímé výdaje 

na vzdělávání – státní příspěvek byl čerpán vyrovnaně. Náklady na provoz školy převyšovaly celkové příjmy z příspěvku 

od zřizovatele v celkové výši 141.669,89 Kč. V doplňkové činnosti hospodařila škola s přebytkem 270.270,46 Kč. Škola 

měla v roce 2021 celkový výsledek hospodaření +128.600,57 Kč. 

 

Výsledek hospodaření byl projednán se zřizovatelem a zisk z doplňkové činnosti byl převeden do fondů organizace. 

 

 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

- Škola je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ spojeného s výměnnými pobyty evropských žáků. 

- Škola realizuje projekt hrazený ze Šablon II. a Šablon III. 

- Škola poskytuje obědy zdarma potřebným dětem v rámci projektu od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
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13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

- Škola obdržela dotaci od Statutárního města Ostrava na projekt Technická dovednost sestávající se ze dvou 

částí (hrajeme si s merkurem a práce se dřevem a kovem spojené se soutěží) – dotace 30 tis. Kč. 

- Škola obdržela dotaci od Statutárního města Ostrava na projekt Talent managementu – knihovna – dotace 307 

tis. Kč. 

- Škola obdržela dotaci od Statutárního města Ostrava na projekt Prevence kriminality –podpora otevřených hřišť 

– dotace 125 tis. Kč. 

- Škola obdržela dotaci od Statutárního města Ostrava na projekt Kariérové poradenství – dotace 40 tis. Kč. 

- Škola obdržela dotaci od Statutárního města Ostrava na ozdravné pobyty pro děti z prostředí se znečištěným 

ovzduším – dotace 540 tis. Kč. 

- Škola obdržela dotaci od Městské úřadu Ostrava-Jih – participativní rozpočet – dotace 30 tis. Kč. 

- Škola získala finanční prostředky od MŠMT na realizaci doučování – dotace 165 tis. Kč. 

- Škola získala finanční prostředky na obědy pro děti zdarma – Women for women – dotace 65 tis. Kč. 

- Škola získala darem knihy pro děti z „UA“ na podporu výuky českého jazyka – Nadace PPF – dar ve výši asi 20 

tis. Kč. 

 

 

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

15.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace u zaměstnavatele pracuje od roku 2020. 

 

Zaměstnavatel s odborovou organizací projednal pravidla pro čerpání prostředků z FKSP. Zaměstnavatel a odborová 

organizace se dohodli na pravidlech pro čerpání prostředků z FKSP. Přímý benefit z FKSP pro zaměstnance v roce 2022 

je 8.720 Kč, zatím co v roce 2018 byl pouze 4.780 Kč. Zvýšený benefit je způsoben převážně navyšováním platů ve 

školství a také rozmanitostí nabízených benefitů. Zaměstnanci mohou čerpat příspěvek na vitamínové prostředky, 

stravování, rekreaci, permanentky, penzijní připojištění. Další prostředky jsou čerpány na kulturní akce pořádané školou, 

pracovní a životní výročí a vybavení pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Nutno však poznamenat, že takto 

vysoce nastavený přímý benefit pro zaměstnance je dlouhodobě neudržitelný za předpokladu, že by všichni zaměstnanci 

čerpali všechny benefity. 

 

15.2 Spolupráce se školskou radou 

Rada má tři členy. Od srpna 2021 působí školská rada v novém složení. Rada zasedá pravidelně dvakrát ročně. Rada 

během uplynulého školního roku schválila Výroční zprávu o činnosti školy, aktualizaci školního řádu a dodatek ke 

školnímu vzdělávacímu programu. Rada je pravidelně seznamována o výsledcích vzdělávání žáků, hospodaření školy a 

dalších zákonných náležitostech jí příslušejících. 
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15.3 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. 

Občanské sdružení pořádalo akci Pálení čarodějnic spojenou s opékáním buřtů na školní zahradě. 

 

 

15.4 Spolupráce s partnery 

Škola spolupracuje s/se: 

- Centem praxí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 

- Střední průmyslovou školou, Ostrava-Vítkovice, p.o., sídlící na ul. Zengrova 822/1, 

- Národním pedagogickým institutem České republiky (projekt „Inkluze v praxi“, projekt „Adaptační koordinátoři do 

škol“, Děti cizinci), 

- Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, 

příspěvková organizace, 

- Podnikem MELIVITA s. r. o., (sociální projekt) který se zabývá výrobou a distribucí svačin (chytrasvacina.cz), 

- Společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (obědy potřebným dětem zdarma), 

- Městskou policií Ostrava v oblasti prevence kriminality, 

- Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ostrava-Zábřeh, p.o. 

- Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy 1a 

- Speciálně pedagogické centrum U Studia 2654/33 

- ProJudo z.s. 

- Příměstské tábory pro děti z „UA“ realizované soukromou firmou. 

- Dětským sborovým studiem Ostrava-Jih. 

- mnoha dalšími. 

 

 

16 Závěr 

„Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.“ 

Jára Cimrman je fiktivní postava univerzálního českého génia, 

vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. 

 

Hurá konec! Žel jen zdánlivě… Školí rok byl opět ve znamení pandemie koronaviru. Škola a její zaměstnanci se museli 

vypořádat se všemi nástrahami spočívající v nošení roušek, respirátorů, používání dezinfekce, zvýšené četnosti úklidu, 

častého větrání, výuky venku. Větším oříškem se nakonec ukázalo řešení karantén, odesílání všemožných seznamů 

rizikových kontaktů a statistik na všemožné strany. Rodiče a společnost už začínala být značně podrážděná ze stále 

opakujících se vln této nemoci.  

 

V neštěstí pandemie koronaviru na nás v únoru 2022 dolehlo další neštěstí – válka na Ukrajině. Pandemie byla najednou 

druhotný problém a ztratila mediální pozornost. Tu ovšem v nebývalém měřítku získala válka. Najednou nikdo netušil, co 

bude za hodinu, natož druhý den. V médiích jsme sledovali bojiště v přímém přenosu. Pořádali jsme finanční a 

humanitární sbírky a na kovid jsme raději zapomněli. 

 

Válka k nám do naší školy dorazila taky. Žel kvůli „denacifikaci“ nám přibylo postupně 12 žáků v ZŠ a 4 děti v MŠ z „UA“. 

Najednou jsme se museli naučit pracovat se žáky a dětmi, které neumí česky, které k nám přicházejí s různými traumaty 

a různými vzdělávacími obtížemi. Naše škola má tu výhodu, že má sociálního pedagoga, který se věnoval koordinaci a 

zprostředkování výuky českého jazyka pro cizince. Navázali jsme intenzivnější spolupráci se studenty ruského jazyka 
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Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří naše nové žáky učili český jazyk. Během měsíců července a srpna 

probíhaly intenzivní kurzy pro děti z „UA“. 

 

Škola se musí chválit. Na začátku školního roku jsme zprovoznili další informační kanály, kde může veřejnost zjistit, jak 

dobře pracujeme s dětmi. Novinkou bylo zprovoznění facebookové stránky a instagramu školy. Již tradiční jsou 

facebookové stránky naší mateřské školy a školní jídelny. I přes nelehkou situaci kolem pandemie a války se nám podařilo 

celkem třikrát vycestovat do zahraničí se žáky školy v rámci projektu Erasmus+. Dále jsme zorganizovali dvě týdenní 

návštěvy zahraničních studentů u nás v rámci dvou různých projektů Erasmus+. 

 

Co bude zítra, nevíme. Pravděpodobně budeme řešit zdražení služeb, materiálu a energií. S jistotou lze říci, že se 

zapáleným a obětavým týmem to zvládneme. 

 

V přílohách výroční zprávy se nachází seznam proběhlých akcí v jednotlivých třídách – příloha č. 1. 

 

V Ostravě, dne 15. září 2022 

 

 

……………………. 

Mgr. Jan Šebesta, 

ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 4. října 2022. 



 

Příloha č. 1 

 

1.A Mgr Gabriela Krulíčková 

- Běh naděje 

- Preventivní program SVČ ve škole 

- Beseda v knihovně 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Workshop „Dárek pro maminky“ 

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Divadlo loutek Ostrava 

- poznávací výlet "Jarošův statek" 

- Knihovna Gurťjevova 

 

1.B Mgr. Naděžda Bílská 

- Běh naděje 

- Preventivní program SVČ ve škole 

- Beseda v knihovně 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Beseda na téma Velikonoce 

- Workshop „Dárek pro maminky“ 

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Divadlo loutek Ostrava 

- Poznávací výlet "Jarošův statek" 

- Knihovna Gurťjevova 

 

2.A Mgr. Iva Skaláková 

- Olympijský běh T-Mobile 

- „Divadlo loutek Ostrava“ 

- Běh naděje 

- Preventivní program v SVČ Ostrava-Zábřeh „Co se stane,  když...“ 

- Projektový den ve školní družině 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Workshop – Dárek pro maminky 

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Workshop v SVČ 

- OZO Ostrava – Popelnice v barvách duhy, environmentální  program 

- Školní výlet Chotěbuz 

 

2.B Mgr. Karína Fešarová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- „Divadlo loutek Ostrava“ 

- Běh naděje 

- Preventivní program v SVČ Ostrava-Zábřeh „Co se stane,  když...“ 

- Knihovna Gurťjevova 

- Knihovnická lekce 

- Čertí den 

- Beseda v knihovně 



 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Třídní projekt na téma Velikonoce 

- Workshop – Dárek pro maminky 

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Knihovna Gurťjevova – beseda 

- Ladí, neladí – workshop JFO 

- OZO Ostrava – Popelnice v barvách duhy, environmentální  program 

- Školní výlet Chotěbuz 

 

3.A Mgr. Šárka Krčmařová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- „Divadlo loutek Ostrava“Běh naděje 

- Dům včelařů Chlebovice 

- Preventivní program v SVČ Ostrava-Zábřeh, „Spolupráce“ 

- Malá Mína zmlsaná – představení v Divadle loutek 

- Beseda s panem Holbou a vodícím psem Amy 

- Výuka na dopravním hřišti 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Workshop v SVČ 

- Exkurze depozitář historických vozidel DPMO 

- Divadlo loutek Ostrava 

- Výlet Kopřivnice, Štramberk 

- „Kdo je za tím dopisem?“ 

 

3.B – Mgr. Ivana Tauberová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- „Divadlo loutek Ostrava“ 

- Běh naděje 

- Dům včelařů Chlebovice 

- Preventivní program v SVČ Ostrava-Zábřeh, „Spolupráce“ 

- Beseda v knihovně 

- Beseda s panem Holbou a vodícím psem Amy 

- Workshop „Franta, tužka ...“ 

- Výuka na dopravním hřišti 

- Beseda s Lucií Seifertovou  

- Velikonoční dílny v SVČ Gurťjevova 

- Workshop v SVČ 

- Divadlo loutek Ostrava 

- Výlet Kopřivnice, Štramberk 

 

4.A Mgr. Helena Machytková 

- „Divadlo loutek Ostrava“ 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Beseda v Knihovně 

- Výuka na dopravním hřišti 

- Preventivní program v SVČ, téma „Elektronické  nebezpečí“ 



 

- Vánoční dílničky v SVČ 

- Divadlo loutekBeseda s Lucií Seifertovou  

- Stane se to ve vteřině – preventivní aktivita 

- Workshop v SVČ 

- Hudební workshop v JFO 

- Práce policie a bezpečnostních složek – preventivní program  Policie ČR 

- Exkurze Marlenka 

- Školní výlet Archeopark Chotěbuz 

 

4.B Mgr. Simona Poslíšilová 

- „Divadlo loutek Ostrava“ 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Beseda v knihovně 

- Výuka na dopravním hřišti 

- Preventivní program v SVČ , téma „Elektronické  nebezpečí“ 

- Malá Mína zmlsaná – představení v Divadle loutek 

- Beseda s Lucií Seifertovou  

- Workshop v SVČ 

- Práce policie a bezpečnostních složek – preventivní program Policie  ČR 

- Školní výlet Bohumín 

 

5.A Mgr. Šárka Nedělová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Dílny v Divadle loutek 

- Výuka na dopravním hřišti  

- Preventivní program v SVČ na téma „Komunikace“ 

- Dopravní hřiště 

- Divadlo loutek. „Hodina Komenského“ 

- Beseda s Lucií Seifertovou  

- Velikonoční dílny v SVČ Gurťjevova 

- Workshop v SVČ 

- Galerie Plato – výtvarné dílny 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Práce policie a bezpečnostních složek – preventivní program Policie  ČR 

- Divadlo loutek Ostrava 

 

5.B Mgr. Drahomíra Doležalová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Beseda v knihovně Gurťjevova 

- Preventivní program v SVČ na téma „Komunikace“ 

- Beseda v knihovně 

- Malá Mína zmlsaná – představení v Divadle loutek 

- Janáčkova filharmonie Ostrava – workshop 

- Dopravní hřiště 



 

- Beseda s Lucií Seifertovou  

- Velikonoční dílny v SVČ Gurťjevova 

- Workshop v SVČ 

- Galerie Plato – výtvarné dílny 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Práce policie a bezpečnostních složek – preventivní program Policie  ČR 

- Exkurze Marlenka 

- Výlet Beskydy + Lysá hora 

- Planetárium, hvězdárna, 5.B 

 

6.A Mgr. Rostislav Hruška 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Badatelské dny 

- exkurze Kutná Hora 

- Výuka na dopravním hřišti  

- Knihovnická lekce 

- Para tour – projekt z ORP Ostrava II 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Slezské muzeum Opava 

- Preventivní program: Nebezpečí šikany a kyberšikany 

- Exkurze Hodonín + zoo + Baťův kanál 

- 6.B – Mgr. Marcela Klimšová 

- Běh naděje 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Badatelské dny 

- Exkurze Kutná Hora 

- PARAFEST 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Slezské muzeum Opava 

- Preventivní program: Nebezpečí šikany a kyberšikany 

- Exkurze Hodonín + zoo + Baťův kanál 

 

7.A Mgr. Barbora Kinclová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Badatelské dny 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program Policie ČR 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Preventivní program: Nebezpečí šikany a kyberšikany 

- Exkurze Hodonín + zoo + Baťův kanál 

 

7.B Mgr. Naďa Kulová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Badatelské dny 



 

- PARAFEST 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program Policie ČR 

- Bezpečnost – preventivní program Policie ČR 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Preventivní program: Nebezpečí šikany a kyberšikany 

- Exkurze Hodonín + zoo + Baťův kanál 

- Laser game 

 

8.A Mgr. Eva Lembasová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- účast v soutěži Bludiště 

- Úřad práce Ostrava 

- Beseda v knihovně 

- PARAFEST 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program Policie ČR 

- Můj život po škole – program 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Preventivní program: Rizika elektronické komunikace 

- Preventivní program: Drogy v dospívání 

- Exkurze Praha 

 

8.B Mgr. Hana Zemanová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- beseda na téma: „Řekni, co čteš“ 

- Fajne dílny 8. B 

- Úřad práce Ostrava 

- PARAFEST 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program Policie ČR 

- PARAFEST 

- Můj život po škole – program 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Preventivní program: Rizika elektronické komunikace 

- Preventivní program: Drogy v dospívání 

- Exkurze Praha 

 

9.A Mgr. Hana Najšelová 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Dny řemesel v Hlučíně 

- Exkurze do obuvnické dílny v rámci volby povolání 

- Návštěva na Úřadu práce 

- Fajne dílny – DOV 

- Protidrogový vlak 

- Okresní kolo finanční gramotnosti 

- Beseda v knihovně 



 

- Den ve škole SPŠCH 

- DOV – „Šetříme si na dovolenou“ 

- PARAFEST 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Exkurze Krakov – Osvětim – Březinka 

- Preventivní program: Drogy v dospívání 

- Exkurze Hyundai + Marlenka 

- Exkurze Praha 

- Školní výlet Landek 

- Kuňkaliště v Proskovicích 

 

9.B Mgr. Jaroslav Giecek 

- Olympijský běh T-Mobile 

- Běh naděje 

- Soutěž Bádám, bádáš, bádáme 

- Dny řemesel v Hlučíně 

- Fajne dílny – DOV 

- Návštěva na Úřadu práce 

- Protidrogový vlak 

- Okresní kolo finanční gramotnosti 

- Beseda v knihovně 

- DOV – „Šetříme si na dovolenou“ 

- PARAFEST 

- Drogy, alkohol a trestní odpovědnost – preventivní program 

- Kyberšikana – preventivní program Policie ČR 

- Exkurze Krakov – Osvětim – Březinka 

- Preventivní program: Drogy v dospívání 

- Exkurze Hyundai + Marlenka 

- Exkurze Praha 

- Exkurze IBC MSK Ostrava 

- Poznávací zájezd s SPŠCH 

- Školní výlet Landek 

- STEM na Karlově univerzitě 

- Kuňkaliště v Proskovicích 

 


