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ZZáákkllaaddnníí  ddaattaa  

         
Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj 

Zřizovatel: Statutární město Karviná 

Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos 

Statutární zástupce: Mgr.Eva Szwedová 

E-mail: zsulesa@ulesakarvina.cz 

Web: www.ulesakarvina.cz 

Školská rada: Datum zřízení 1. 11. 2005 

Usnesením Rady města Karviné č. 3037 

 předseda:  Bulejková Jarmila  

 počet členů:  3 

 e-mail:sr.ulesa@email.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 48004529 

Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 

Identifikátor práv.osoby:  600 135 942     
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SSoouuččáássttii  šškkoollyy  

  
Základní škola:  kapacita 640 žáků IZO: 048004529 
 stav k 30.9.2013      342 žáků  (53,43%) 
                                    ___________________________________    
                                    z toho ve speciální třídě  …5 žáků.. ( 1,46%) 
 tel: 59 631 14 87 
 fax:59 631 14 95 
 
Odloučená pracoviště: 
Školní jídelna – vedoucí  Marcela Kobylková  IZO: 102880999 
    Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 

    tel: 59 631 19 05 
    kapacita:  500 jídel 
    stav k 1.10.2013 346 jídel (69,2%) 
                                     _________________________________      
                                     z toho je pro žáky        219 jídel (63,29%) 
                                     z toho je pro učitele       48 jídel (13,88%) 
                                     z toho je pro ostatní       79 jídel (22,83%) 
                                     počet uvařených jídel   51400    
 

Školní  družina – vedoucí Hana Pelikánová    IZO: 119701201                           
                           Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 
                            tel: 59 631 22 28 
                            kapacita:   90 žáků 
                            stav k 1.10.2013  90 žáků (100%) 
                                    _________________________________ 
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ZZaamměěřřeenníí  šškkoollyy  
  
Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání, poskytuje mravní,estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální 
výchovu žáků a to v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Základní škola 
umožňuje integraci zdravotně postiženým žákům, kteří jsou vhodní pro integrační program, 
protože je  bezbariérová. Škola měla jednu autistickou třídu s 5-ti žáky. Všechny své žáky 
připravuje pro další studium a praxi na středních školách .Celkový počet žáků 342, z toho 10 
integrovaných žáků zdravotně postižených. Na škole pracuje také 11 pedagogických 
asistentů (PA) s celkovým přepočteným úvazkem 9,8.. Ve škole pracují 2 speciální 
pedagogové v AUTI třídě s úvazkem 1,0 a 0,6. Výchovný poradce s úvazkem 1,0. Po celý 
školní rok na škole úspěšně působí metodik primární prevence, ICT koordinátor pro 1. a 
2.stupeň a metodik EVVO. Škola má rovněž koordinátora pro ŠVP. 

 

  

VVyybbaavveenníí  šškkoollyy  vvyyuuččoovvaaccíímmii  ppoommůůcckkaammii  
  
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami. Má dostatek knih, atlasů, encyklopedií a 
názorných pomůcek. Ve škole máme 8 odborných učeben vybavených interaktivními tabulemi. 
Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými stoly a židlemi. Bohužel, z 
odborných učeben, kterých je 13, je tímto nábytkem vybaveno pouze 5. Škola má  
3 počítačové učebny a to pro 1. i  2. stupeň. Pro žáky školy je v provozu školní bufet a mléčný 
automat. Škola má hřiště pro volejbal a travnaté hřiště pro kopanou. Jeho rekonstrukce je 
naplánovaná na školní rok 2014-2015. Součástí školy je bezbariérová zahrada s naučným 
koutkem, který slouží k výuce praktických činností. Škola je vybavena 119 počítači, z toho je 64 
počítačů zpřístupněno žákům, 119 počítačů je připojeno k internetu. Počítače využívá k výuce 24 
učitelů nepočítačových předmětů. 22 učitelů využívá internet k výuce v odborných učebnách. 
Škola je kompletně zasíťovaná a v případě potřeby může plnit funkci krizového centra 
magistrátu. 
Škola má 39 učeben, z toho je 13 učeben odborných. Škola prošla v roce 2009 celkovou 
revitalizaci budovy – nová okna, zateplení, oprava střechy odloučeného pracoviště s novou 
fasádou. K mimoškolním aktivitám slouží školní klub s kapacitou 28 míst a školní knihovna se 
421 uživateli. Škola je účelně propojena s cvičnou kuchyní, kterou využívají hlavně žáci 
autistické třídy.. Škola je  bezbariérová, je vybavena výtahem a schodolezem. Servisní práce 
výtahu provádí firma LIFTCOMP. Servis internetové sítě, počítačů a její provoz provádí firma 
CSKA Karviná. Telefonické a internetové připojení je realizováno firmou PODA. Tyto firmy jsou 
koordinovány CITK-ou. 
Škola má jednu specializovanou třídu s 5-ti žáky. Je zaměřena na autismus, kde vyučují 2 
speciální pedagogové a 1 pedagogický asistent. Třída má pracovní i výkonovou část a je velmi 
dobře vybavena. Integrovaným žákům slouží relaxační centrum, které je vybaveno 
kompenzačními pomůckami, masážním stolem, relaxačním bazénem a sprchami. Na škole 
pracuje školní speciální pedagog na plný úvazek, který napravuje vady žáků s individuálními 
vzdělávacími programy.  
Škola má rovněž jednu tělocvičnu a jedno venkovní umělohmotné hřiště, jehož oplocení prošlo 
z důvodu nevyhovujícího stavu částečnou rekonstrukcí. V dohledné době by bylo vhodné 
rekonstrukci provést i na zbývající části oplocení tak, aby vyhovělo bezpečnostním předpisům. 
Rovněž byla provedena oprava schodiště bočního vchodu do traktu tělesné výchovy z důvodu 
nevyhovujícího stavu, které bylo nahrazeno protiskluzovou dlažbou.   
Z důvodu opakovaného zatékání na jižní stěně školy bylo nutné provést její sanaci. Pro časté 
zatékání střechou by byla potřebná rekonstrukce střechy školy. 
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Vstup do školy a venkovní umělohmotné hřiště je monitorováno bezpečnostními kamerami. 
Velmi dobré výsledky vykazuje televizní štáb školy, který je vybaven digitální kamerou, 
fotoaparátem a střihovým programem a aktivně se spolupodílí při prezentaci školy formou 
krátkých spotů v televizi Polar. 

 

  

PPooččttyy  ttřříídd  aa  žžáákkůů  
  
A  školní rok 2012 – 13 
B  školní rok 2013 – 14 
 

1.stupeň 2.stupeň Celkem 

Počet tříd     Počet žáků Počet tříd        Počet žáků    Počet tříd        Počet žáků 

A 11 A 233 A 6 A 131 A 17 A 364 

B 10 B 212 B 6 B 130 B 16 B 342 

Rozdíl -1  -21  0  -1  -1  -22 

 

Školní družina    

Počet oddělení           Počet zapsaných  

A    B   A B 

3 3 90 90 

Rozdíl 0  0 

                                                        

  

  

PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláánníí        
                                                                            
Ročník jednací číslo název vzdělávacího programu 
 

• 1. – 5.roč. 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ (od r.2007) 
• 6. – 9.roč. 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ (od r.2007) 
      Vzhledem k integraci zravotně postižených dětí je škole povoleno použít ve    
      vybraných třídách vzdělávací programy: 
• Autistická 79-01-B-/001 Pomocné školy(od r.2008) 

 79-01-B-/01              Základní škola speciální (od r.2010)  
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Nabídka volitelných předmětů (VP) a zájmové útvary (ZÚ) 
1.VP:  

o konverzace v jazyce ruském       
o zeměpisný seminář 9.r. 

                           
2.ZÚ:  

o Amadis- divadelní  
o technické a ruční práce 
o multimediální kroužek 
o hravá angličtina  
o multimediální IT 1.st 
o angličtina hrou 
o zdravotnický 1. a 2.st 

 

o mediální kroužek tv štáb    
o Mladý vědátor                                                                              
o poznej a chraň 
o sportovní kroužek - dívky 
o keramický  1.-3.ročník 
o keramický  4.-5.ročník 
o sportovní kroužek-chlapci 

                          
  

V zájmových útvarech pracovalo celkem                            188     žáků školy 

  

  

IInntteeggrroovvaanníí  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeenníí  žžááccii  ((  ZZPP  )),,  zzddrraavvoottnněě  

zznneevvýýhhooddnněěnníí  ((  ZZZZ  )),,  ss  iinnddiivviidduuáállnníímm  vvzzdděělláávvaaccíímm  

pprrooggrraammeemm  ((  IIVVPP  ))  
  

ZP ZZ IVP 

50 15 34 

 

ZZoottaavvoovvaaccíí  ppoobbyyttyy  
 
Škola v přírodě:                   počet dětí   134----------počet zotavovacích dní:  1093          
                        z toho ZP žáků ve škole v přírodě  3 

plavecký kurz                      počet dětí     80  

LVVZ se nekonal z důvodu špatných klimatických podmínek. 

celkem žáků školy                             214       počet zotavovacích dní    1093 

  

VVýýcchhoovvnnéé  kkoommiissee,,  ppoohhoovvoorryy  ss  rrooddiiččii  aa  pprroobblléémmoovvýýmmii  

žžáákkyy  
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VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001133//22001144  zzaasseeddaallaa  44xx  vvýýcchhoovvnnáá  kkoommiissee,,  bbyylloo  rreeaalliizzoovváánnoo  1133  ppoohhoovvoorrůů  

ss  pprroobblléémmoovvýýmmii  žžáákkyy  aa  1144  ppoohhoovvoorrůů  ss  rrooddiiččii  pprroobblléémmoovvýýcchh  žžáákkůů..  ŠŠkkoollaa  ssppoolluupprraaccuujjee  ss  MMMMKK    --  

ooddbboorr  ssoocciiáállnněě  ––  pprráávvnníí  oocchhrraannyy  dděěttíí,,  ss  PPPPPP  KKaarrvviinnáá  aa  SSPPCC  KKaarrvviinnáá..  BByylloo  vvyyššeettřřeennoo  4466  žžáákkůů  šškkoollyy  

aa  hhooddiinnoovváá  ddoottaaccee  pprroo  ssppeecciiáállnněě--ppeeddaaggooggiicckkoouu  ppééččii  vvyyuužžíívváá  2200  žžáákkůů,,  kktteerroouu  pprroovvááddíí  ssppeecciiáállnníí  

ppeeddaaggoogg  šškkoollyy.. 
 
 
  

  

  

ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh  šškkoollyy                                                                        
 

• 1) Provozní zaměstnanci 
 

fyzický počet:                13             z toho mužů:  1 
přepočtený počet:                11,51        z toho mužů:  1 

 
 

• 2) Pedagogičtí zaměstnanci                        41       z toho mužů:   2 
 

fyzický počet - pedagogů                             26       z toho mužů:   2    
                             Pedag.asistentů                              11       z toho mužů:   0   
                             Speciální pedagog                            1       z toho mužů:   0        
                             Pedagog volného času                     3       z toho mužů:   0    : 

                                                                                                                     
                         
Přepočtený počet:   z toho: pedagogů:                                 24,46 
                                           speciálních pedagogů                  1,0  
                                 pedagogických asistentů:             9,8 
                                           pedagog volného času:                2,9 

                                           celkem                                   38,16    
 

Fyzický počet pracovníků celkem                                           54 
Přepočtený počet pracovníků celkem                                    49,67   

  

KKvvaalliiffiikkaaccee  ppeeddaaggooggůů  pprroo  vvýýuukkuu  
  
1.stupeň   % kvalifikovanosti                                                    100 
Počet pedagogických pracovníků 10 
Počet kvalifik.ped.pracovníků 10 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků   0 

 
2.stupeň    % kvalifikovanosti                                                   100 
Počet pedagogických pracovníků    16 
Počet kvalifik.ped.pracovníků         16 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků                                                          0 

 
Pedagogická asistence % kvalifikovanosti                             100 
Počet ped.asistentů 11 
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Počet kvalifikovaných ped.asist. 11 

 
Pedagog volného času   % kvalifikovanosti                           100 
Počet pedagogů volného času                                                           3  
Počet kvalifikovaných pedagogů volného času                                   3 

 

Celkem                                                                                        100 %    

Celkový počet ped.pracovníků       41 
Počet kvalifik.ped.pracovníků        41 
  

  

  

VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  
  

Jazyk  počet vyučujících 
pedagogů  

počet kvalifikovaných 
pedagogů  

Počet žáků  

Angličtina  55  55  252  

Němčina  11  11  88  

Ruština  22  22  5566  

Celkem  88  88  316  

 
Výuka byla zahájena ve 3. ročníku, byla zajištěna 8 plně kvalifikovanými pedagogy. 
V 9. ročníku dobíhala výuka Němčiny jako povinná výuka.                        
Od 1. třídy se při dostatečném počtu zájemců vyučuje cizí jazyk formou volitelného 
kroužku. – angličtina. Od 7. ročníku byla zavedena volitelná možnost výuky dalšího cizího 
jazyka- němčina a ruština. 

 
 
 

ÚÚddaajjee  oo  zzaařřaazzoovváánníí  dděěttíí  kk  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzccee  aa  

ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  

  
Počet dětí poprvé zapisovaných                            44 
Počet dětí zapsaných do 1.roč. 45 
z toho:  děti po odkladu   6   
             dětí po dodatečném odkladu   0 
Počet dětí s odkladem školní docházky   5 
           z toho s dodatečným odkladem   0 
Odklad doporučen:  PPP   0 
                               SPC   5  
                              lékařem   5 
Počet dětí zapsaných s autismem                            0 
Počet dětí zapsaných s tělesným postižením   0 
Počet dětí převedených na jinou školu                    0 
 
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 25 
Počet žáků, kteří ukončili docházku v: 
 5.roč    1     
 7.roč    0 
 8.roč.    2 
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 9.roč.  22 
            10.roč                                                          0 
 
Počet žáků přijatých na 8-letá gymnázia                   1 
Počet žáků přijatých na gymnázia   3 
Počet žáků přijatých na SOŠ 4-leté 12 
Počet žáků přijatých na SOŠ 3-leté 10 
 

  

  

  

  

PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  

kk  3300..66..22001144  
Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 43 38 5 0 0 

2. 42 25 16 1 0 

3. 31 23 6 2 0 

4. 48 29 19 0 0 

5. 44 19 25 0 0 

Auti 5 0 5 0 0 

1.stupeň 213 134 76 3 0 

6. 55 11 44 0 0 

7. 26 5 20 1 0 

8. 29 5 23 1 0 

9. 22 1 21 0 0 

2.Stupeň 132 22 108 2 0 

Celkem 345 156 184 5 0 

  

TTaabbuullkkaa  aabbsseennccee  aa  cchhoovváánníí  šškkoollnníí  kk  3300..66..22001144  
  

  
Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr 
omluv. 
absence/žáka 

Průměr 
neomluv. 
absence/žáka 

2.st. 
z 

chování 

3.st. 
z 

chování 



10 

 

1.stupeň  13952 0 65,50 0,0 0 0 

2.stupeň 16905 68 128,06 0,52 4 2 

Celkem 30857 68 89,44 0,20 4 2 

%  0,22   1,16 0,58 

1.st = 213 
žáků 

2.st = 
132 žáků 
 

Celkem 345 
žáků 

    

  

  

ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
  

 
 

Institut DATUM 
TÉMA 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Počet 

účastníků 
Finanční 
náklady 

1 FF Univerzity 
Palackého 

20.8.2013 
Školský 
management 

1 7500,-- 

2. 
KVIC 24.10.2013 

Cesta do hlubin 
čtenářovy duše 

2 1360,-- 

3. Pedagogické 
centrum pro 
pol.národnostní 
školství 

29.10.2013 
Učíme se 
hospodařit 

2 1400,-- 

4. 
J. Helešic 19.11.2013 

Doškolení 
lyžařských 
instruktorů 

3 9750,-- 

5. 
Oblastní spolek 
ČČK 

22.1.2014 
Doškolení 
zdravotníků 
zotav. akcí 

1 800,-- 

6. FF Univerzity 
Palackého 

13.2.2014 
Školský 
management 

1 5500,-- 

7. 
KVIC 20.3.2014 

Minikonference 
– metody 
aktivního učení 

4 3160,-- 

8. 
Agentura 
Majestic 

3.4.2014 

Problémový žák 
na základní 
škole  běžného 
typu 

28 9400,-- 

 
C e l k e m   42 38870,-- 

  

  

ÚÚddaajjee  oo  iinnssppeekkccíícchh  pprroovveeddeennýýcchh  nnaa  šškkoollee  
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Ve školním roce 2013- 2014 byly na škole provedeny tyto kontroly: 

14.9.2013-  Veřejnosprávní kontrola MŠMT projektu: „Všichni chceme být úspěšní“ 
                   Kontrolován byl postup s pravidly OP VK 
4.12.2013 – zahájení kontroly FÚ MSK – ověření podezření na porušení rozpočtové kázně ze   
                   dne  11.11.2013  
16.4.2014 – předán protokol o výsledku daňové kontroly - správcem daně nebylo zjištěno    
                   porušení rozpočtové kázně 
 

  

  

  

  

  

SSlluužžeebbnníí  cceessttyy  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  

  

  

Město (stát) Účel 
Datum 

od 
Datum 

do 

Finanční 
náročnost 

(Kč) 

 Ostrava KÚ-odbor reg.rozvoje  17.9.2013 17.9.2013  67,00 

Brno vyhodnocení projektu 20.9.2013 21.9.2013 586,00 

Ostrava projekt-monitorovací zpráva 30.9.2013 30.9.2013 68,00 

Ostrava projekt-monitorovací zpráva 20.11.2013 20.11.2013 90,00 

Ostrava Výzva ROP - seminář 21.11.2013 21.11.2013 153,00 

Ostrava monitorovací zpráva  13.3.2014 13.3.2014 70,00  

Celkem       1033,00  

  

PPoojjiissttnnéé  uuddáálloossttii  

  
škody na majetku organizace           

popis škody datum 
vyčíslená 

škoda 
pojistné 
plnění spoluúčast rozdíl 

rozbití dvěří  - pokus o 
vloupání 14.3.2014 1 766,00  0,00  1 000,00  766,00  

celkem   1 766,00  0,00  1 000,00  766,00  

      odpovědnost za škodu           

popis škody datum 
vyčíslená 

škoda 
pojistné 
plnění spoluúčast rozdíl 

Odcizení náušnice 23.11.2013 778,00 778,00 0,00 0,00 

celkem   700,00  700,00  0,00  0,00  

      úrazy       

  
popis škody   počet 

pojistné 
plnění 

  úrazy zaměstnanců   0 0,00  

  úrazy dětí   4 5 000,00  

  celkem   4 5 000,00  
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ÚÚddaajjee  oo  šškkoollnníí  aa  mmiimmoošškkoollnníí  ččiinnnnoossttii  žžáákkůů  šškkoollyy  
  

Trvalé aktivity školy 

• 17 akcí, kterých se účastnilo  4624  žáků – sběr papíru, pet víček, kaštanů, suchého pečiva 
pro lesní zvěř, starých baterií, prázdných náplní do kopírek – Recyklohraní, péče o úpravu 
okolí školy, květiny na chodbách školy, ekologické nástěnky, estetizace tříd, údržba školní 
bezbariérové zahrady, projektová činnost, využití ekologických aspektů 
v mezipředmětových vztazích, zapojení pedagogů a žáků do environmentálních činností, 
webové stránky k ekologickým akcím, spolupráce se středisky ekovýchovy -  Tereza a 
Veronika, spolupráce s odborem životního prostředí, ČCK, Policie ČR, ZŠ Wodzislaw 
Polsko, spolupráce s MŠ a PPP, SPC Karviná a Frýdek - Místek, stanice mladých 
přírodovědců, Juventus,  exkurze, besedy a přednášky 

•  sběr pet víček a papíru (26,549 t),  pet víčka (867 kg) 820 kg kaštanů, 100 kg suchého 
pečiva 

• na medvěda ušatého bylo vybráno 6948,-- Kč 
 
   
Městská kola: 

 
• 3.místo  – v městské soutěži sběru pet víček – 572 Kg 
• 1. místo  – městská soutěž HMZ 1. a 2. stupně  
• 4.místo  - Pohár primátora města 
• 3. místo - městský turnaj v nohejbalu 
• skokanská soutěž, florbalový turnaj, vybíjená, štafetový běh, bez umístění do 3. místa 

      
 
Okresní soutěže: 
           2 akce, 10 žáků    

• 1.místo          – okresní soutěž HMZ 2. a 1. stupeň 
           1. a 3.místo   -matematická olympiáda 
 
Krajské soutěže: 
          1 akce, 16 žáků  

• 2.a 6.místo  – krajská soutěž HMZ Opava   
 
 
 

EEnnvviirroonnmmeennttáállnníí  vvýýcchhoovvaa  aa  pprriimmáárrnníí  pprreevveennccee  
  
Ve školním roce žáci absolvovali: 

• 43 sportovních, společenských, ekologických a protidrogových akcí, 
• Podzimní úklid okolíškoly 
• Karviná – týden mobility 
• Zdravé zuby 
• Pan Podzim má príma nápady 
• Plavecký kurz žáků  2. – 3. ročníku 
• Třídění odpadu 
• Ovoce a zelenina 
• Sběr kaštanů 
• Volby do žákovské rady 
• Adopce medvěda ušatého 
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• Výjezd do moravskoslezských Beskyd 
• Beseda s policií ČR na téma „Šikana“ 
• projekt „U Nás doma“ 
• projekt „Vesmír“ 
• beseda s policií ČR – Ajax 
• bruslení ve městě 
• Velikonoční jarmark 
• Vánoční jarmark 
• projekt „Vánoce ve světě“ 
• pečení vánočního cukroví 
• výstava „Svět vědy“ 
• projekt „Poznávání přírody“ 
• projekt „Sběr pečiva pro lesní zvěř“ 
• Den se zimním sportem 
• projekt „Modrá je dobrá“ – ozdravný pobyt v Jeseníkách 
• projekt „Edison“ – seznámení s tradicemi, zvyky a kulturou jiných národů 
• projekt „Tradice a výrobky velikonoc“ 
• „Dny země – Slunce- naše hvězda 
• projekt „Den vědy“ 
• projekt „První pomoc v praxi“ se skupinou zdravotníků z OS ČCK Karviná 
• Městské kolo dopravní výchovy 
• celostátní projekt „Zdravé zuby“ 
• okresní kolo Hlídky mladých zdravotníků 
• krajské kolo Hlídky mladých zdravotníků  - Opava II. místo 
• projekt „Průkaz cyklisty“ 
• projekt „Živočichové našich lesů a hájů“ spojená s prohlídkou ZOO Ostrava 
•  

 

  

  

ZZpprráávvaa  oo  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001133  
Základní škola hospodařila v roce 2013 s těmito finančními prostředky: 
 
 Příspěvky  zřizovatele – Magistrát města Karviné 
 Příspěvky  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
 Výnosy z doplňkové činnosti  
 Projekt ESF „Šablony“ 

Projekt ESF „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ 
U Lesa“ 

 Grant „Nadace OKD“ – Přátelství bez bariér“ 
 Ostatní příjmy – školné ŠD, kroužky ŠD, pronájmy, úroky  

 

Tabulka  vybraných ukazatelů finančního plánu k 31.12.2013 

      

    
uvedeno v tis.Kč 

Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis.Kč r.2013   31.12.2013   

I.STŘEDISKO         

Magistrát města Karviné         

I. NÁKLADY CELKEM 5044 5922 5490 93 

501 - spotřební materiál celkem 1340 1483 1251 84 

z toho : potraviny 900 900 1028 114 

  spot. mat. - prostř. MMK 410 553 198 36 

  čerpání fondů (FVČ,FŽP..) 30 30 24 80 

502 - spotř.energie celkem   1400 1400 1452 104 

z toho teplo a  TUV 785 785 906 115 
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  elekt.energ. 400 400 293 73 

  vodné, stočné 200 200 207 104 

  plyn 15 15 46 307 

511 - oprava a údržování celkem 200 976 802 82 

z toho běžná údržba 200 246 69 28 

  schválené akce z IF   730 733 0 

512 - cestovné 15 5 3 60 

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1 100 

518 - služby celkem   750 618 454 73 

z toho služby 750 618 454 73 

  služby FVČ+ŽP   0 0   

  služby - hrazene rodiči   0   0 

521 - mzdové náklady   50 32 124 388 

  ze školného      67   

  správce zahrad       0 

  dohody + mzdy pradl.,admin. 50 32 23 71 

  OPPP - FVČD      35   

524 - zákonné soc. pojištění     23   

527 - zákonné sociální náklady     1   

538 - ostatní přímé daně a poplatky 5 5 5 100 

549 - ostatní náklady z činnosti       0 

551 - odpisy  
dlouhodob.majetku   986 986 955 97 

558 - náklady z DDHM (dříve 
501)   297 416 419 101 

z toho FVČ   10     

            

I.VÝNOSY CELKEM 5 044 5 922 5 906 100 

672- příspěvek na provoz celkem 3 978 4002 3922 98 

z toho příspěvek na provoz 2 992 2870 2870 100 

  
příspěvek na údržbu 
sportovišť 0 72 72 0 

  příspěvek na odpisy 986 986 956 97 

  fond primátora   74 24 32 

602 - výnosy z prodeje služeb 1 000 1040 1101 106 

z toho stravné 900 940 1010 107 

  školné ŠD 100 100 91 91 

603 - pronájmy   45 45 39 87 

648 - zúčtování fondů celkem 0 774 777   

z IF- schválené akce     730 733 0 

z RF - FP - kroužky     38 38   

z RF - Fp - HMZ     6 6   

z RF(sponzor.)         0 

z FO         0 

649 - ostatní výnosy 21 60 67 112 

z toho kroužky ŠD 15 15 15 100 

  za pošk.učebnice 5 5 9 180 

  pojistné události-plnění   40 43 0 

662 - úroky 1 1 0,3 30 

I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMK 0 0 416   

      

      
Tabulka  vybraných ukazatelů finančního plánu k 31.12.2013 
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Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

II. STŘEDISKO         

KRAJSKÝ ÚŘAD         

II. NÁKLADY CELKEM 17101 16935 16935 100 

z toho: mzdové náklady 12352 12229 12229 100 

  odvody mezd 4207 4164 4158 100 

   FKSP 124 124 123 99 

  OON - dohody 20 20 20 100 

  ONIV  398 398 405 102 

II. VÝNOSY CELKEM   17101 16935 16935 100 

z toho: mzdové náklady 12352 12229 12229 100 

  OON 20 20 20 100 

  odvody+ONIV 4729 4686 4686 100 

II.VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ K.Ú. 0 0 0   

     
  

      
Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

III. STŘEDISKO         

DOPLŇKOVÁ ČINNOST         

III. NÁKLADY CELKEM 455 455 464 102 

z toho: potraviny, spotř.materiál 200 200 240 120 

  el.energie 25 25 15 60 

  opravy a udržování 3 3 1 33 

  mzdové náklady 160 160 151 94 

  odvody - ZP, SP ,FKSP 57 57 53 93 

  služby 9 9 3 33 

  cestovné 1 1 0 0 

  odpisy     1   

III. VÝNOSY CELKEM 460 460 469 102 

z toho: stravování 460 460 464 101 

  zisková přirážka     5   

            

III.VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ OSTATNí 5 5 5 0 

      
Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

IV. STŘEDISKO         

6000 - VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHPONOST         

IV. NÁKLADY CELKEM 513 529 575 0 

z toho: 521 - mzdové náklady 456 315 333 0 

  524 - zákonné soc.pojištění 0 0 15 0 

  
558 - náklady z 
dlouhodob.maj. 0 157 158   

  518 - služby 57 57 57 0 

  501- materiál   0 11 0 
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IV. VÝNOSY CELKEM 513 529 575 0 

z toho: čerpání RF 513 529 581 0 

  
výnosy z nároků na prostř. 
ÚSC     -6   

    0     0 

IV.VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ OSTATNí 0 0 0 0 

      

      

      
Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

VI. STŘEDISKO         

8000 - Nadace OKD         

VI. NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0 

z toho: mzdové  - dohody       0 

  materiál       0 

  služby       0 

          0 

VI. VÝNOSY CELKEM 0 15 15 0 

z toho:  Grant nadace OKD   15 15 0 

          0 

    0     0 

VI.VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ OSTATNí 0 15 15 0 

      
Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

VI. STŘEDISKO         

6060 - ESF - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY         

VI. NÁKLADY CELKEM 963 337 855 0 

z toho: mzdové náklady 189 189 189 0 

  zák.soc.pojištění 64 64 64 0 

  ostatní náklady 710 84 602 0 

          0 

VI. VÝNOSY CELKEM 963 337 717 0 

z toho: čerpání RF 159 159 160 0 

  
výnosy z nároků na prostř. 
ÚSC 804 178 557 0 

    0     0 

VI.VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ OSTATNí 0 0 -138 0 

      

      
Položka   schválený upravený plnění  plnění 

  
 

fin.plán fin. plán k % 

uvedeno v tis. Kč r.2013   31.12.2013   

VÝNOSY CELKEM  I.+ II.+ III.+IV.+V.+VI.+VII. 23 118 24 198 24617 102 

NÁKLADY CELKEM  I.+ II.+ III.+IV.+V.+VI.+VII. 23113 24178 24319 101 

            

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ORGANIZACI CELKEM 

5 20 298   
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ŠŠkkoollaa  vv  rrooccee  22001133  hhoossppooddaařřiillaa  ss  kkllaaddnnýýmm  hhoossppooddáářřsskkýýmm  vvýýsslleeddkkeemm..  

  

  

  

KKoommeennttáářř  kk  ttaabbuullkkáámm  aa  kk  hhllaavvnníímm  zzáámměěrrůůmm  
• Bezbariérová škola je vytížená na 53,43% plánované kapacity. Ve školním roce 2013-

2014 bylo integrováno 10 zdravotně postižených dětí s 11-ti pedagogickými asistenty 
(PA). Součástí školy je také speciální autistická třída v celkovém počtu 5 žáků. Problémy 
s financováním pedagogických asistentů i nadále přetrvávají.  Opět bylo potřebné jednání s 
KÚ ohledně dofinancování mezd pro PA. Dohadovací řízení s KÚ bylo úspěšné. 
Předpokládaný počet žáků (350) byl dobře odhadnut (342 žáků). V následujícím školním 
roce je předpoklad, že se stav ustálí na čísle 350 žáků. Velmi dobře pokračuje příhraniční 
spolupráce s polskou školou ve Wodzislawi. Navázali jsme na úspěšný projekt OKD, 
kterým jsme získali finance pro další spolupráci. Velmi dobrá je spolupráce s Obecně 
prospěšnou společností Dobrodiní, která je nápomocná při realizaci projektů, soutěží, 
společenských a kulturních akcí pořádaných školou. Díky jejich podpoře byl úspěšně 
realizován  3.školní společenský ples v domě Družby.  
Důležitou složkou v organizační struktuře se stala Rada školy, která pravidelně konzultuje 
dění ve škole s ředitelem školy. Do školní kuchyně byla zakoupena nová průchozí myčka 
nádobí.. Škola je od roku 2009 krizovým centrem MMK, všechny třídy jsou zasíťovány. 
Kapacitně je ale nedostatečně řešeno zálohování dat (přetížený server). V jednání je 
požadavek na zakoupení serveru s vyšší kapacitou a dosíťování všech kabinetů školy.  
Byla pořízena nová keramická tabule do kmenové třídy. Plánujeme výměnu alespoň dvou 
dalších keramických tabulí v příštím školním roce. 
Přetrvává neutěšená situace ve školní družině, kde chybí výškově stavitelné židle a stoly. 
Tato situace by měla být vyřešena ve školním roce 2014-2015.  Škola má 1 koordinátora 
pro  ŠVP a 1 koordinátora EVVO. Průběžně je proškolován také metodik primární 
prevence.  
Pro autistickou třídu a integrované žáky má škola vypracovaný ŠVP ZV LMP. 
Pedagogický sbor a pedagogičtí asistenti jsou náležitě proškoleni.V tomto školním roce 
jsme realizovali projekt v celkové hodnotě 1.071 mil. Kč. na další vzdělávání pedagogů 
školy. 
Na škole je zavedena funkce speciálního školního pedagoga, který koordinuje výchovně-
vzdělávací činnost pedagogů, pedagogických asistentů, integrovaných žáků a zákonných 
zástupců.  

• Škola úspěšně realizovala pilotní program projektu „Všichni chceme být úspěšní“. Tento 
projekt byl ukončen v měsíci srpnu 2013. Dalšími úspěšně zrealizovanými projekty byly 
„Profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy“, který byl ukončen v červenci 2013. 
Škola splnila všechny vytýčené výchovně-vzdělávací cíle, které si ve školním roce 2013 - 
2014 stanovila. 

      V osmi odborných učebnách jsou umístěny interaktivní tabule a dataprojektory. Škola je 
vybavena digitálním fotoaparátem, digitální kamerou,třemi skenery, osmi tiskárnami a má 3 
multifunkční kopírky.  

 Všichni integrovaní žáci jsou vybaveni počítačem s příslušnými výukovými programy. 
Softwarově převládá OS Windows XP a Windows 2000. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 
ukončila firma Microsoft podporu operačního systému Windows XP a Windows 2000, bude 
nutné pořídit téměř na všechny počítače školy novou licenci operačního systému – 
Windows 7 nebo Windows 8. Tato problematika je řešena ve spolupráci s CITkou. 
Vzhledem k tomu, že škola vykonává funkci krizového centra Magistrátu města Karviná, je 
nutné neodkladné řešení. 

 Odloučené pracoviště školní družiny je propojeno se školou wifi anténou. Škola má 
zřízenou www.stránku, do které jsou pravidelně aktualizovány příspěvky jak  žákovského 
parlamentu, vyučujícími a ICT koordinátorem. 
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Hlavní poslání školy bylo splněno. 
 
 
Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 9.10.2014 

 
 Mgr.Tomas Vlachopulos 
 ředitel školy 
 
 

 
Projednáno a schváleno Radou školy dne …………………. 

 
 Jarmila Bulejková 
 předseda Rady školy 


