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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 

Podle § 10,odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a § 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva projednána pedagogickou radou dne 6.10.2016 

ředitel školy Mgr. Tomas Vlachopulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva schválena školskou radou při Základní škole a Mateřské škole U Lesa, Karviná, 

příspěvkové organizaci dne  : 13. 10. 2016 

 

Předseda školské rady: Tomáš Hronský 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

 

Název školy 

S účinností od 1. 1. 2016 

Základní škola Karviná – Ráj U Lesa 713 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, 

příspěvková organizace 

Adresa školy Základní škola a Mateřská škola U Lesa, U Lesa 713,  

734 01  Karviná Ráj 

IČ 48004529 

Bankovní spojení 4133791/0100 

Telefon/fax 596 311 487 

E-mail sekretariat@ulesakarvina.cz 

Identifikační číslo (IČO): 

                              (IZO): 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 

48004529 

048004529 

640 

Právní forma 

Součásti školy: 

Mateřská škola  

IZO 

nejvyšší povolený počet dětí:  

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Vedoucí učitelka 

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Vedoucí učitelka 

 

Školní družina  

IZO 

Vedoucí školní družiny 

příspěvková organizace 

 

 

107 623 846 

200 

V Aleji 761/20, Karviná - Ráj 

Mgr. Šárka Králová  

Horova 655/2, Karviná – Ráj 

Michaela Poláchová 

 

nejvyšší povolený počet žáků: 90 

119 701 201 

Hana Pelikánová 

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
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Školní jídelna 

IZO 

Místo poskytovaných služeb: 

Vedoucí školní jídelny 

Místo poskytování služeb 

Vedoucí kuchařka 

Místo poskytování služeb 

Vedoucí kuchařka 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Vedení školy: 

Ředitel školy                                      

statutární zástupce ředitele školy 

 

Školská rada: 

Tomáš Hronský    

Mgr. Ilona Gráczová 

Stanislav Sobel  

 

nejvyšší povolený počet stravovaných: 700 

102 880 999 

U Lesa 713/19, Karviná - Ráj 

Marcela Kobylková 

V Aleji 761/20, Karviná - Ráj 

Magdalena Hrdinová 

Horova 655/2, Karviná - Ráj 

Karin Gatnarová 

 

www.ulesakarvina.cz 

 

Mgr. Tomas Vlachopulos 

Mgr. Eva Szwedová 

 

 

 

předseda školské rady, člen za rodiče 

členka za pedagogické pracovníky 

člen jmenovaný za zřizovatele 

 

2. ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

 

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

adresa pro dálkový přístup: http://karvina.cz 

Primátor: Tomáš Hanzel 

 

Telefon: +420 596 387 111 

Fax: +420 596 387 264 

IČ: 00297534 

 

http://karvina.cz/
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní škola Karviná – Ráj U Lesa 713 je plně organizovanou školou s maximální kapacitou 

640 žáků a nachází se v klidné městské čtvrti Ráj.  

Svou činnost zahájila v roce 1. 9. 1965.  

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 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou 

vhodní pro integrační program. Všechny své žáky připravuje pro další studium a praxi na 

středních školách.  

Ve škole působí dlouhodobě Školní poradenské pracoviště, tým složený ze speciálního 

pedagoga, výchovného poradce, školního metodika prevence rizikového chování. 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 dětí ve třech odděleních. Stravování žáků, 

zaměstnanců a cizích strávníků je zajišťováno ve školní jídelně, která se stejně jako školní 

družina nachází na ulici Olbrachtova. 

Podmínkou kvalitního vzdělávání je aktivní účast pedagogů na dění ve škole prostřednictvím 

předmětových komisí, metodických sdružení, prací koordinátorů ICT, EVVO  a ŠVP.  

Žáci se pravidelně účastní vědomostních a sportovních soutěží, olympiád, sběru druhotných 

surovin, akcí ke Dni země, charitativních akcí. 

Již čtvrtým rokem je škola úspěšným žadatelem Programu podpory ozdravných pobytů dětí 

z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Státním fondem životního prostředí České republiky. 

Díky této aktivitě se žáci prvního stupně účastní 10-ti denního pobytu v přírodě s tematickým 

zaměřením 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Karviná 158/2015 ze dne 18.6.2015  došlo s účinností 

od 1.1.2016 ke sloučení Základní školy Karviná Ráj U Lesa 713,734 01  Karviná Ráj, 

Mateřské školy Karviná Ráj V Aleji 20/761, V Aleji 20/761, Karviná – Ráj, 734 01 a 

Mateřské školy Olbrachtova, Horova 655, Karviná – Ráj, 734 01 do jednoho právního 

subjektu. 
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Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet a podporovat 

zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho 

individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké spolupráci 

s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody a spokojenosti. 

Mateřská škola V Aleji se nachází se v bezprostřední blízkosti školy, svou činnost zahájila 

včetně provozu školní jídelny 1.února 1968. Nejdříve byly zprovozněny dvě třídy, v březnu 

přibyla další třída. Od května 1968 do současnosti jsou v provozu čtyři třídy a kapacitou 100 

dětí.  

Školní vzdělávací program „ Pramínky poznání“ vychází ze vzdělávacích cílů  RVP 

pro předškolní vzdělávání, v jeho naplňování se realizuje poznávání, prožívání, vnímání krásy 

naší planety Země. Děti získávají poznatky o sobě samém, živé a neživé přírodě, vztah k 

životnímu prostředí, citový vztah k přírodě i lidem samotným. Dítě v předškolním období 

charakterizuje získávání dovedností, základní činností je hra a základním sociálním úkolem 

začlenit se do dětského kolektivu. Prioritou je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální 

vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, uspokojovat 

jejich potřeby, rozvíjet jejich dovednosti, orientovat se v okolním světě.  

Mateřská škola  Horova je standardní sídlištní mateřskou školou s vlastní školní jídelnou. 

Kapacita školy je 100 dětí, v současné době je třída naplňována do počtu 25 dětí v souladu s 

platnou školskou legislativou.Školní vzdělávací program „ Mateřská škola  - místo k životu“ 

vychází ze vzdělávacích cílů  RVP pro předškolní vzdělávání, z obecně a osobnostně 

orientovaného modelu předškolní výchovy a vzdělávání, tzn. každé dítě je námi vnímáno jako 

jedinečná osobnost se svými individuálními potřebami a konkrétní vývojovou úrovni. Prioritním 

cílem předškolního vzdělávání v mateřské škole je vytvářet co nejlepší podmínky pro osobnostní 

rozvoj dítěte a jeho úspěšné vzdělávání, aby opouštělo mateřskou školu dítě samostatné, zdravě 

sebevědomé a sebejisté, aby dokázalo komunikovat, samo přemýšlet, rozhodovat se a nést 

odpovědnost, dále se rozvíjet, učit se a čelit situacím, které jim život přináší. Koncepce je 

dlouhodobě zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu k ekologickému cítění, 

zdravému životnímu stylu a to především osobnostně orientovaným prožitkovým vzděláváním. 
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4. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ 

 

1. Základní škola 

ZŠ  
ročník 

třídy počty chlapců dívek 
v tom zdrav. 

postižení 
v tom soc. 

znevýhodněním 

1 A 23 11 12 2 0 

2 
A 16 10 6 2 0 

B 21 10 11 2 0 

3 
A 22 11 11 1 0 

B 20 10 10 3 0 

4 
A 19 8 11 4 0 

B 19 9 10 2 0 

5 
A 18 7 11 5 0 

B 17 9 8 4 0 

I.stupeň celkem 175 85 90 25 0 

6 
A 23 14 9 4 0 

B 21 16 5 5 0 

7 
A 21 7 14 1 0 

B 21 9 12 2 0 

8 
A 30 21 9 6 0 

B 24 14 10 7 0 

9 A 21 6 15 5 0 

II.stupeň celkem 161 87 74 30 0 

autistická   6 4 2 6 0 

Celkem 342 176 166 61 0 

 

2. Mateřská škola 

MŠ V Aleji třídy počty chlapců dívek 

1 Koťátka 25 14 11 

2 Medvídci 25 15 10 

3 Berušky 25 16 9 

4 Motýlci 25 13 12 

Celkem x 100 58 42 

MŠ Olbrachtova třídy počty chlapců dívek 

1 Koťátka 24 13 11 

2 Ježečci 25 18 7 

3 Sluníčka 24 12 12 

4 Chobotničky 24 13 11 

Celkem x 97 56 41 

Celkem 197     
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3. Školní družina 

školní 
družina 

oddělení počty vychovatelek úvazky 

  1 30 1 1 

  2 30 1 0,95 

  3 30 1 0,95 

celkem x 90 3 2,9 

 

5. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání žáků a dětí je realizováno podle těchto vzdělávacích programů: 

Mateřská škola 

Vzdělávací program MŠ V Aleji zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

„Pramínky poznání“ 

Koťátka, Berušky, 

Medvídci, Motýlci 

 

Vzdělávací program MŠ Olbrachtova zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

 „Mateřská škola – místo k životu“ 

Koťátka, Ježečci, 

Sluníčka, Chobotničky 

 

Základní škola 

 

Vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 „Všichni toužíme být úspěšní “ 

- 1.- 9. ročník 

- autistická třída 

- žáci s LMP 

 

Školní družina 

 

Vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 „Člověk a jeho svět “ 
 oddělení školní družiny 

 

 

 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

12 
 

6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

6.1 Přehled pedagogických pracovníků 

Základní škola       

Třídní učitelé 

I.stupeň      II.stupeň 

1.A Mgr. Kateřina PRAŽMOVÁ   6.A Mgr. Jaroslav KUDĚLA 

2.A Mgr. Ilona GRÁCZOVÁ   6.B Mgr. Eva MARTÍNKOVÁ 

2.B Mgr. Ludmila LIPKOVÁ   7.A Mgr. Jana HODULÍKOVÁ 

3.A Mgr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ  7.B Václava WOJEWODOVÁ 

3.B Mgr. Natálie MŰLLEROVÁ   8.A Petra OLBŘIMKOVÁ 

4.A Mgr. Anna ŠAJDLEROVÁ   8.B Mgr. Jarmila WOJCIKOVÁ 

4.B Mgr. Marta SEDLÁČKOVÁ   9.A Mgr. Jana HARANTOVÁ 

5.A Mgr. Alena CIESLOVÁ     

5.B Mgr. Zdeňka BÖHMOVÁ 

 

Další pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Šárka FABIÁNOVÁ 

Mgr. Gabriela HAMRUSOVÁ 

Mgr. Taťána KONIECZNÁ 

Mgr. Alena STEHNOVÁ 

 

Speciální autistická třída: Mgr. Michaela MŁYNARCZYKOVÁ 

    Mgr. Martina BYSTOŇOVÁ  

 

Mateřská škola V Aleji:             Mateřská škola Olbrachtova 

Vedoucí učitelka  Mgr. Šárka KRÁLOVÁ  Vedoucí učitelka  Michaela POLÁCHOVÁ 

Učitelky MŠ V Aleji:    Učitelky MŠ Olbrachtova: 

Eva BUJDOŠOVÁ     Michaela KOLARZOVÁ 

Marcela FIGAROVÁ     Michaela KOUPILOVÁ 

Věra HAJDOVÁ     Šárka KRHOVJÁKOVÁ 

Michaela MATUSZYŃKÁ    Linda NAVRÁTILOVÁ 

Hedvika PYTLIKOVÁ    Marcela NAVRÁTILOVÁ 

Veronika STEHNOVÁ    Andrea NIESLANIKOVÁ 

Barbara VESELÁ     Jana PUČKOVÁ 

Natálie WILCZYŃSKÁ 
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6.2 Asistenti pedagoga 

 

Božena JURASZKOVÁ      Mgr. Pavel KONIECZNY     Jana LESNIAKOVÁ 

Kristýna MATEJKOVÁ      Renáta NIŽNIKOVÁ      Jaroslava PAVLOVSKÁ 

Marie PETRÁSKOVÁ      Romana PIETRASZKOVÁ         Iveta PYZKOVÁ 

Jiřina ROUBALOVÁ      Zuzana SCHMIDTOVÁ     Radka VIŠŇOVÁ 

6.3 Zaměstnanci školní družiny 

 

Hana PELIKÁNOVÁ   vedoucí školní družiny 

Gabriela BALÁŽOVÁ   vychovatelka 

Eva PAPPOVÁ   vychovatelka 

6.4 Provozní zaměstnanci školy 

 

František NERAD   školník 

Romana KUPČOKOVÁ  uklízečka 

Renáta NEVRLOVÁ   uklízečka 

Alena PAVELKOVÁ   uklízečka 

Aurélie PAVEŠICOVÁ  uklízečka 

Jana ŠUGOVÁ   uklízečka 

 

Ekonomický úsek: 

Bc. Pavla HAMŠLÁGEROVÁ zástupce ředitele pro ekonomii 

Bc. Michaela KUČEROVÁ  personalistka 

Ing. Kamila FAŠUNGOVÁ  finanční referentka  

6.5 Zaměstnanci školní jídelny 

 

Marcela KOBYLKOVÁ vedoucí školní jídelny 

Jana BEDNÁŘOVÁ  vedoucí kuchařka ZŠ 

Helena MAREŠOVÁ  kuchařka ZŠ 

Danuše JUNGVIRTOVÁ pracovnice provozu ZŠ 

Zdeňka ŠIMÍKOVÁ  pracovnice provozu ZŠ 

 

Magdalena HRDINOVÁ vedoucí kuchařka V Aleji 

Pavlína NIKŠIČOVÁ  kuchařka MŠ V Aleji 

Pavlína TUHOVČÁKOVÁ   kuchařka MŠ V Aleji 

 

Karin GATNAROVÁ vedoucí kuchařka Olbrachtova 

Kateřina MIKLÍKOVÁ kuchařka MŠ Olbrachtova 

Ivona TESAŘOVÁ  kuchařka MŠ Olbrachtova 
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6.6 Další vzdělávání pracovníků školy 

 

 

 

Pořádající organizace TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ Účastníci 
Finanční 

náklady 

1. 
Descartes, vzdělávací 

agentura 

Dějiny Československa 1945 - 

1990 
Mgr. Václava Wojewodová 720,-- 

2. 
Descartes, vzdělávací 

agentura 

Československo a naše země 

v 21.stol 
Mgr. Václava Wojewodová 720,-- 

3. 
Descartes, vzdělávací 

agentura 
Jazykové hry v hodinách  

Mgr. Mgr. Jaroslava 

Wojciková 

Mgr. Taťána Konieczná 

1.440,-- 

4. AZ HELP, z.s. Vidnava Metodik primární prevence Mgr. Václava Wojewodová 5000,-- 

5. KVIC, Nový Jičín Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 
Mgr. Petra Olbřimková 

Mgr. Jana Hodulíková 
660,-- 

6. Mgr. Roman Pavlovský 

Agresivita dětí a rodičů vůči 

pedagogům a jak ji zvládat I. a 

II.část 

Mgr. Jana Hodulíková 

Jana Lesniaková 
5600,-- 

8. 
PARIS vzdělávací agentura 

s.r.o. Karviná 
Vnitřní kontrolní systém 

Bc. Pavla Hamšlágerová 

Mgr.Tomas Vlachopulos 
2.400,-- 

9. 
Střední škola techniky a 

služeb, Karviná 
Kurz „Dřevo“, Kurz „Kovo“ Mgr. Jaroslav Kuděla 2.000,-- 

10. AZ HELP, z.s. Vidnava Metodik primární prevence Mgr. Václava Wojewodová 2.000,-- 

11. 
Z + M Partner, s.r.o., 

Ostrava 

Pedagog a základy práce 

s interaktivní tabulí 
sborovna 10.000,-- 

12. 
Z + M Partner, s.r.o., 

Ostrava 

Pedagog a prokročilá práce 

s interaktivní tabulí 
sborovna 10.000,-- 

13.  
Oblastní spolek 

ČČK Karviná 
Školení první pomoci MŠ Olbrachtova 3.600,-- 

14. KVIC, Nový Jičín 
Práce s dětmi s odlišnými projevy 

chování 

Mgr. Šárka Králová 

Hedvika Pytlíková 
1.980,-- 

15. AZ KORT s.r.o., Ostrava 

Odborná příprava elektrotechniků 

k ověření znalosti dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb. 

František Nerad 1.200,-- 

16.  
Descartes, vzdělávací 

agentura 

Čtenářské dílny a jejich využití ve 

výuce 

Mgr. Jarmila Wojciková 

Mgr. Taťána Konieczná 
2.360,-- 

17. 
Oblastní spolek 

ČČK Karviná 
Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Marta Sedláčková 800,-- 

18. KVIC, Nový Jičín Metoda Hejného v MŠ Michaela Kolarzová 760,-- 

19. 
Základní škola Kpt.Vajdy, 

Ostrava 

Skupinové nácviky sociálních 

dovedností u žáků s poruchou 

autistického spektra pro I.st. 

Mgr. Zdeňka Bohmová 

Jakub Mareš 

Božena Juraszková 

3.000,-- 

20. 
PARIS vzdělávací agentura 

s.r.o. Karviná 

Odpovědnost při výkonu práce 

pedagoga 

Mgr. Jaroslav Kuděla 

Mgr. Alena Cieslová 
1.400,-- 

21. KVIC, Nový Jičín Dílna čtení a psaní 

Mgr. KateřinaPražmová 

Mgr. Ilona Gráczová 

Mgr. Taťána Konieczná 

3.780,-- 

22. KVIC, Nový Jičín 
Pomůcky Montesori pro rozvoj 

matematických představ a pro 
Michaela Kolarzová 1460,-- 
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nácvik čtení a psaní 

23. Tvořivá škola o.s. 
Činnostní učení – Geometrie ve 

3.ročníku 

Mgr. KateřinaPražmová 

Mgr. Zdeňka Bohmová 

Mgr. Ludmila Lipková 

2.800,-- 

24. 
Slezské vzdělávací 

centrum, Karviná 
Registr smluv Bc. Pavla Hamšlágerová 1197,90 

25. Mgr. Šárka Sohorová 
Jak sestavit plán pedagogické 

podpory 
sborovna 15.000,-- 

26. 
Ostravská univerzita, 

Ostrava 
Studium pro výchovné poradce Mgr. Petra Olbřimková 10.000,-- 

    89 877,90 

 

6.7 Materiální vybavení školy 

 

Škola je po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 v rámci městského projektu ENERGETICKÉ 

ÚSPORY v dobrém technickém stavu. Došlo k výměně všech oken za plastová a škola je 

zateplená. Rekonstrukcí prošla rovněž budova školní družiny a jídelny. Škola má dobrou 

strategickou polohu v sídlištní zástavbě. Je školou bezbariérovou, vybavenou výtahem a plošinou 

pro vozíčkáře. V loňském roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce střechy hlavní budovy 

školy. Opravou prošlo i schodiště k traktu tělocvičny a jeho zastřešení.   

Škola disponuje 13 odbornými učebnami – 3 z nich jsou počítačové, 10 je vybaveno 

interaktivními tabulemi. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, 

ostatní učebny se vybavují postupně. Rovněž v letošním roce byly do dvou tříd pořízeny nové 

tabule s keramickým povrchem, nový nábytek a koberec byl zakoupen do první třídy. 

V rámci projektu ROP – „Nové trendy do výuky“ prošly rekonstrukcí dvě učebny – učebna 

fyziky a učebna jazyků. Byly provedeny stavební úpravy, učebny byly vybaveny novým 

nábytkem, audiovizuální technikou a odbornými pomůckami. 

Výuka žáků s poruchou autistického spektra je realizována v specializované třídě, rozdělené na 

třídu pro individuální výuku a výtvarné činnosti a třídu určenou ke skupinové výuce 

s interaktivní tabulí a osvojování samostatných činností. Pro zlepšení podmínek škola využila 

rovněž rozvojový program k pořízení kompenzačních pomůcek. K vytvoření podmínek 

bezpečného a stimulujícího prostředí pro žáky s kombinovaným postižením (autismus, mentální, 

smyslové a tělesné postižení) byla specializovaná třída vybavena terapeutickým setem Snoezelen 

- motýl,  bude plnit funkci edukační, podpoří rozvoj interakčních a poznávacích schopností žáků 

a řešení jejich problémového chování. 
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Dobře vybavena je i tělocvična školy. Ta je využívána i ke komerčním účelům – pronájmy 

zájmovým skupinám. Po zvýšení kapacity pro sportovní aktivity byla ve škole vybudována malá 

tělocvična s povrchem Tatami, která může sloužit jako gymnastický sál. Je vybavena televizí, 

čističkou vzduchu a je určena pro menší skupinová cvičení.  

Výtvarné činnosti jsou, mimo jiné, realizovány v keramické dílně. Využíván je hrnčířský kruh i 

vypalovací pec. 

Pro integrované žáky je zřízeno relaxační centrum, vybavené kompenzačními pomůckami, 

masážním stolem, relaxačním bazénem a sprchami.   

K mimoškolním aktivitám je k dispozici vybudovaný školní klub s kapacitou 28 míst a školní 

knihovna. K výuce praktických činností je k dispozici moderní cvičná kuchyňka. Tu využívají 

rovněž žáci autistické třídy.  

Snahou je vylepšit i zázemí pro pedagogy a postupně vybavit kabinety novým, moderním 

nábytkem. 

Škola je dobře vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Má dostatek knih, atlasů, 

encyklopedií a názorných pomůcek, které jsou průběžně obnovovány a aktualizovány.  

Venkovní areál poskytuje rovněž možnost k realizaci pracovních a sportovních činností. Součástí 

školy je bezbariérová zahrada s naučným koutkem. K výuce tělesné výchovy i aktivitám školní 

družiny je k dispozici umělohmotné hřiště, u kterého bylo v letošním školním roce dokončena 

vyměněna oplocení.  

Velkou rekonstrukcí prošlo sportoviště školy. Ta byla realizována Magistrátem města Karviná 

v rámci projektu „Modernizace venkovních sportovišť základních škol“. Nyní nabízí běžeckou 

dráhu, hřiště s umělým povrchem 2.generace pro kopanou a volejbal, moderní doskočiště a 

možnost dalších atletických  disciplín. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu schodiště a přístupu 

k sportovišti byla provedena oprava těchto zpevněných ploch tak, aby odpovídaly bezpečnostním 

předpisům. Hřiště a vstup do budovy školy je monitorováno kamerou. 

 

Školní družina i školní jídelna se nachází v jedné budově. Školní družina je umístěna v 1. patře. 

Disponuje 3 třídami, s kapacitou 90 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.třídy. Jednotlivá 

oddělení jsou vybavena dostatkem pomůcek odpovídající věkové kategorii. Budova má plastová 

okna a je zateplená. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí byl do prostor školní družiny 

instalován kamerový systém s možností identifikace příchozích osob. Kamerový systém byl 

rozšířen rovněž o prostory školních šaten. 

Do školní jídelny byl pořízen nový elektrický kotel pro přípravu jídel. 
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MŠ V Aleji je dvoupodlažní budovou, v poměrně dobrém technickém stavu. Součásti mateřské 

školy je školní zahrada. Její původní podoba se začala měnit v roce 2008, kdy byla stávající 

nevyhovující dlažba vyměněna za zámkovou. 

V září 2009 byla dokončena  kompletní rekonstrukce vybavení školní zahrady včetně terénních 

úprav, pořízení herních prvků a zařazena do projektu „Otevřená zahrada“. Jedná se o 

zpřístupnění školní zahrady o víkendech i v hodinách po provozu MŠ pro veřejnost - děti  do 

deseti  let v doprovodu rodičů. Tento projekt je podporován Magistrátem města Karviná. 

Mateřská škola disponuje dostatečným množstvím učebních pomůcek, hraček a výtvarnými 

potřebami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který je dle potřeb a možností inovován. 

MŠ Horova je třípodlažní budova, byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964. Na dvou 

podlažích jsou umístěny 4 třídy s vybavenými pracovnami, hernami a sociálním zařízením. 

Součástí je školní zahrada, která má dostatečnou rozlohu a které je  věnována velká pozornost, 

protože dává prostor dětem pro hry, pohyb a relaxaci. V roce 2014 byla v rámci projektu OP ŽP 

- EFRR vytvořena zahrada v přírodním stylu -  tzv. „ekologická zahrada“. Byly instalovány nové 

herní prvky, lavičky, osazeny nové keře, vybudovány pěstební záhonky a bylinková zahrádka.  

Mateřská škola je velmi dobře vybavena (spotřebním materiálem, hračkami, pomůckami), 

postupně se obměňuje inventář, dle aktuálních potřeb. V letošním školním roce byla pořízena 

interaktivní minikatedra Omneo Sweetbox. 
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7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

7.1 Celkový prospěch žáků 

1. pol. 2015/2016 

   

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 23 21 1  1 0  

2. 35 30 5 0 0  

3. 42 37 5  0  0 

4. 37 14 23 0 0 

5. 35 15 19 1 0 

SPA 6 0 6      

1. st. 178 117 59 2 0  

6. 44 18 24 2 0 

7. 42 11 26 5 0 

8. 53 11 31 10 1 

9. 21 3 15 0 3 

2. st. 160 43 96 17 4 

celkem 338 160 155 19 4 

 

2. pol. 2015/2016 

   

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 22 21 1 0 0 

2. 35 28 7 0 0 

3. 42 33 9 0 0 

4. 38 12 24 2 0 

5. 35 16 17 2 0 

SPA 6 0 6     

1. st. 172 110 58 4 0 

6. 44 11 31 2 0 

7. 41 9 31 1 0 

8. 52 10 35 7 0 

9. 20 3 17 0 0 

2. st. 157 33 114 10 0 

celkem 329 143 172 14 0 
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7.2 Výchovná opatření 

 

Opatření 
1.pololetí 

2015/2016 

2.pololetí 

2015/2016 
Celkem 

Napomenutí 

třídního učitele 
29 16 45 

Důtka třídního 

učitele 
15 15 30 

Důtka ředitele 

školy 
11 18 29 

Pochvala třídního 

učitele 
8 66 74 

Pochvala ředitele 

školy 
2 5 7 

2 st. z chování 4 8 12 

3 st. z chování 0 0 0 

 

7.3 Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků 

 

název střední školy 9.r. 8.r 7.r 5.r 

Střední škola techniky a služeb, Karviná  4 3 1 0 

SOŠ ochrany osob a majetku, Karviná  1 0 0 0 

Gymnázium, Karviná 2 0 0 3 

SOŠ NETT OFFICE,Orlová-Lutyně  1 0 0 0 

Gymnázium a OA, Orlová 1 0 0 0 

SOŠ managementu a práva s.r.o.,Karviná  1 0 0 0 

Střední zdravotnická škola, Karviná  3 0 0 0 

SOU DAKOL, Petrovice u Karviné  1 0 0 0 

VOŠ a SŠ DAKOL, Petrovice u Karviné  1 0 0 0 

Hotelová škola a OA, Havířov  2 0 0 0 
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Obchodní akademie, Karviná  1 0 0 0 

Střední škola Bohumín  2 0 0 0 

ZŠ a SŠ Komenského, Karviná   
Vycházející 

žák SPA 
  

 

7.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Škola je svým zaměřením a vzdělávacími programy uzpůsobena k výuce žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, individuálně integrovaných do běžných tříd.  Ve školním roce 

2015/2016 bylo individuálně integrováno 55 žáků, z toho 3 mentálně postižení, 4 s tělesným 

postižením, 3 s více vadami, 6 žáků s autismem, 6 žáků s vadou řeči a 33 žáků s vývojovými 

poruchami učení a chování. 10 z těchto žáků vyžaduje asistenta pedagoga, jehož funkce je 

zřizována po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Mimo individuální integraci je na škole zřízena speciální třída pro vzdělávání žáků s poruchou 

autistického spektra, kterou ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo 6 žáků. Tyto žáky 

vzdělávají 2 speciální pedagogové a rovněž zde působí asistent pedagoga.  

 

7.5 Údaje o zápisech do 1. tříd 

Zápisy do prvních tříd proběhly na naší škole ve dnech 19. a 20. 1. 2016  

 počet žáků z toho dívek 

Celkem zapsáno 45 19 

Žádosti o odklad 7 0 

Žádosti o předčasné přijetí 1 0 

 

 

název organizace
počet dětí MŠ dle 

výkazu k 30.09.2015

počet dětí zapsaných 

při zápisech do MŠ 

pro šk. r. 2016/2017

předpokládaný počet 

dětí odcházejících do 

1.tř. ZŠ k 1.9.2016

celkem předpokládaný 

počet dětí MŠ k 

1.9.2016

odloučené pracoviště mateřská škola na 

adrese: MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 

Karviná - Ráj 97 21 23 95

odloučené pracoviště mateřská škola na 

adrese V Aleji 20/761, Karviná - Ráj 100 19 28 91

Přehled počtu dětí mateřských škol pro školní rok 2016/2017
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8. OBLAST VÝCHOVY 

 

8.1 Činnost žákovského parlamentu 

 

Letošní volby do Žákovské rady Dětského parlamentu proběhly dne 16. října 2015. Voleb se 

zúčastnilo celkem 297 voličů, kteří se v krátké předvolební řeči seznámili s 9 kandidáty na post 

předsedy- předsedkyně.   

Žákovský parlament je již několik let nedílnou součástí školního života. Zvolení zástupci z řad 

žáků participují na životě školy. Žáci se učí lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve 

vztahu k vyučujícím a ostatním dospělým. Činnost žákovského parlamentu vytváří zázemí pro 

vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy. Podílí se na organizaci školních akcí 

a soutěží, žáky s těmito plánovanými akcemi seznamuje.  

8.2 Školní poradenské pracoviště 

 

Školní poradenské pracoviště funguje v naší škole jedenáctým rokem. Jeho činnost spadá do 

oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Mezi hlavní realizované aktivity patří: 

 pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence 

školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů, 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické 

zázemí pro jejich vytváření a realizaci, 

 připravovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro 

jeho snižování, 

 prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů 

 poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů 

 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, 
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 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských 

zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, 

střediska výchovné péče) a s úřady práce. 

 

8.3 Práce speciálního pedagoga 

 

Školní speciální pedagog poskytuje standartní depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. 

Podrobnější údaje o počtech kontaktů se žáky, rodiči, pedagogy, třídními kolektivy apod. jsou 

uvedeny v Hodnotící zprávě školního poradenského pracoviště za školní rok 2015/16 zpracované 

pro potřeby Krajského úřadu v Ostravě. 

  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří integrovaní žáci, v případě naší základní 

školy to jsou děti se specifickými poruchami učení např. dyslexie, dysortografie, děti s tělesným 

či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra a také děti mimořádně 

nadané.  

  Depistážní činnosti 

 Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Kromě konzultačních hodin speciální pedagog 

také koná návštěvy v hodinách vyučujících, účastní se zápisů do 1. tříd a jiných akcí školy.  

  Diagnostické a intervenční činnosti 

 Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko-psychologických 

poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční 

činnosti tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s 

integrovanými žáky. V naší základní škole upřednostňujeme individuální nápravnou péči. To 

znamená, že každé integrované dítě např. s poruchou učení má ve svém týdenním rozvrhu 

vyčleněnu obvykle 1 hodinu (podle doporučení PPP nebo SPC), ve které pracuje spolu se 

speciálním pedagogem na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy uskutečňuje nerušeně 

mimo třídu v místnosti speciálního pedagoga a využívají se při ní speciální pomůcky (počítačové 

programy, speciální učebnice atd.)  

  Metodické a koordinační činnosti 

 Integrovaní žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence (nejčastěji 

děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 
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individuální hodinu (podle doporučení SPC) se školním speciálním pedagogem. Na tuto hodinu 

docházejí společně asistentem.  

  Poradenské činnosti 

 Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli řeší nejčastěji výukové obtíže dětí, špatné 

soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a možnosti budoucího 

uplatnění u starších žáků. Je-li potřeba, vypracovává se  individuální vzdělávací program. 

Speciální pedagog je v kontaktu s pracovníky v dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve 

speciálních školách, úřadech a charitativních organizacích. Je nápomocen rodičům v seznámení 

se se systémem poradenských zařízení.  

  Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

 Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy 

usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a vybavujeme 

třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na míru 

konkrétnímu integrovanému žákovi. 

Činnost školního speciálního pedagoga ve školním roce 2015-2016 

 Tvorba a spolupráce s ostatními učiteli při tvorbě IVP, Podpůrných opatření a 

Vyrovnávacích opatření pro žáky. (během celého šk. roku) 

 Hodnocení IVP (za 1. i 2. pololetí) 

 Tvorba a úprava speciální části ve Školním vzdělávacím programu, 6. verze (květen) 

 Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga (11 asistentů + 1 v autistické třídě) – 

nepravidelné společné schůzky, přijímací řízení nového asistenta (listopad), řešení možné 

výměny asistentů (červen) 

 Konzultace s učiteli ohledně výukových i výchovných problémů žáků. 

 Konzultace s rodiči. 

 Spoluúčast na vedení vzdělávací a sdílecí skupiny pro rodiče žáků s PAS (společná setkání 

proběhla 5x za školní rok) – předávání informací a zkušeností rodičům, vzájemně mezi 

rodiči.  

 Účast na společném setkání rodičů budoucích prvňáčků (Školička) – seznámení s prací 

školního speciálního pedagoga, důležitostí logopedické intervence (únor) 

 Konzultace k IVP se školskými poradenskými pracovišti (SPC, PPP) – návštěvy ve škole, 

náslechy, vyšetření žáků…SPC Karviná (listopad, prosinec, únor), SPC Frýdek-Místek 
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(listopad, duben), SPC Ostrava (září, březen), SPC Nový Jičín (červen), PPP Karviná (únor, 

květen) 

 Účast na metodických schůzích výchovných poradců a speciálních pedagogů v SPC (říjen, 

březen) v PPP (listopad, duben) 

 Zapojení a pomoc se školními projekty (Velikonoční jarmark, Den Země, Den dětí) 

 Návštěvy v hodinách vyučujících, depistáže. 

 Návštěva, konzultace a náslech v MŠ V Aleji (květen) 

 Dlouhodobá individuální i skupinová práce se žáky – speciálně pedagogická péče a 

reedukace, vedení dokumentace a osobních listů integrovaných žáků  

 Společné řešení s rodiči, učiteli, asistenty, vedením školy o přestupu tělesně i mentálně 

postiženého žáka na speciální školu (únor), o přestupu 2 mentálně postižených na bývalou 

ZŠ praktickou (leden). 

 Zapojení do „Výzvy Fondu Sidus“ k doporučení nemocného nebo postiženého dítěte z okolí 

(březen) 

 Zajištění a účast na společném školení o inkluzi –„ Jak sestavit plán pedagogické podpory“ 

(červen) 

8.4 Práce výchovného poradce 

 

Dalším článkem Školního poradenského pracoviště je práce výchovného poradce. Spolupracuje 

se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, odborem sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Karviná, Pedagogicko – psychologickou poradnou 

Karviná, Speciálním pedagogickým centrem Karviná, Frýdek  - Místek a Ostrava.  

V oblasti kariérového poradenství zorganizovala výchovná poradkyně 7 besed se středními 

školami. Zprostředkovala vycházejícím žákům exkurzi na Vítkovickou SPŠ v Ostravě, Bránu 

řemeslům otevřena na SŠ techniky a služeb v Karviné a na Vyšší odborné škole DAKOL a 

Střední škole DAKOL, o. p. s. / Středním odborném učilišti DAKOL, s. r. o.  

 V rámci spolupráce s IPS při Úřadu práce v Karviné byla realizována distribuce atlasů středních 

škol, navštívena výstava Volba povolání v Obecním domě Družba a pro žáky 8. ročníku se 

zorganizovalo skupinové poradenství k volbě povolání. 

Z důvodu neomluvené absence a nedostatečného prospěchu byla jednou svolána výchovná 

komise. 
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Nevhodné chování ve vyučování, neomluvená absence, nedostatečný prospěch byly důvody pro 

16 pohovorů s problémovými žáky a 25 pohovorů s rodiči problémových žáků za účasti 

metodika primární prevence. 

Výchovný poradce v rámci své činnosti úzce spolupracuje s učiteli, podává podnět pro vyšetření 

týkající se specifických poruch učení a chování, provádí kontrolu reedukace žáků školy, iniciuje 

schůzky ŠPP. 

8.5 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Činnost metodika primární prevence koresponduje s plněním minimálního preventivního 

programu, který je aktualizován pro každý školní rok. Jeho cílem je vyvíjení cílených aktivit, 

které posílí odolnost žáků proti sociálně patologickým jevům, podpoří vytváření pozitivního 

klimatu školy. 

Primární prevence sociálně patologických jevů se stala nedílnou součástí školního vzdělávacího 

programu. Postupně byla zapracována témata pro jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně. 

Navázalo se na dlouhodobou spolupráci s Městskou policií v Karviné. Cílem je, aby prevence 

byla soustavná, navazovala, jednotlivá témata byla rozšiřována a doplňována. Postupně ve všech 

ročnících proběhly besedy a setkaly se s velkým zájmem a ohlasem žáků i třídních učitelů, se 

kterými žáci následně diskutovali na třídnických hodinách. 

Třídnické hodiny se pravidelnou aktivitou, na kterých žáci prezentují svoje názory, potřeby a 

přání. Na druhou stranu vedou třídní učitelé svoje žáky k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i 

za vztahy ve třídě. Žáci se učí naslouchat druhým lidem, vzájemnému respektu a ohledu 

k potřebám druhých. 

Během školního roku proběhla dvě dotazníková šetření, která se týkala šikany a škodlivosti 

kouření. Dotazníky vyplnili třídní učitelé 4. – 9. ročníků. Velmi zajímavé a určitě pro nás pro 

všechny podnětné bylo zkoumání toho, co žáci považují za šikanu, zdali se s ní setkali, pomohli 

spolužákovi v nouzi. Šikana se na naší škole vyskytuje, ale pouze v ojedinělých případech, které 

jsou pečlivě šetřeny, následně probíhá intervence a přísné potrestání případných viníků. 

Součástí primární prevence nejsou pouze besedy, přednášky, ale všechny akce, které probíhají 

v rámci výuky nebo v odpoledních hodinách, ale jsou organizovány školou. 

Nedílnou součástí činnosti naší školy je práce Dětského parlamentu, resp. jeho výkonného 

orgánu, Žákovské rady.  
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8.6 Enviromentální výchova 

 

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší 

škole, jsou: 

 program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, 

 Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 

2000, 

 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve 

školách a školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22, 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j. 27002/2005-22, 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola komunikace 

Environmentální výchovou a osvětou rozumíme: 

 vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů 

člověka a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru, 

 vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k 

přírodě a učí se zodpovědnému jednání, 

 působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb 

udržitelného rozvoje. 

Naše škola má množství každoročně realizovaných programů vlastních, ale i vydaných formou 

metodických materiálů z různých ekologických středisek jako je Pavučina, Sluňákov atd.  

V rámci programu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty řešíme především: 

1. Možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojaté environmentální výchovy a osvěty 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběhu školního roku 2015/2016 byla environmentální 

vzdělání, výchova a osvěta rozpracována a zařazena do tematických plánů jednotlivých ročníků ve 

všech předmětech. Její plnění je pravidelně kontrolováno a hodnoceno na jednotlivých jednáních 

metodických a předmětových komisích. Rámcový vzdělávací program možnosti ještě rozšířil. 

2. Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka k prostředí 

 a výzkumu udržitelnosti rozvoje. 

3. Spolupráci školy s rodinou, s obcí, s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty v utváření 

odpovědných postojů k životnímu prostředí. Zde zdůrazňuji spolupráci a účast na jednotlivých 
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akcích OS ČČK, HS Karviná, odborem životního prostředí města Karviná, společnosti Dobrodiní 

působící na naší škole.  

4. V rámci zvyšování odborné a metodické úrovně environmentálního vzdělání, výchovy a 

osvěty jsou učitelé informování o vzdělávacích programech žáků a učitelů na informační 

nástěnce ve sborovně školy a pedagogické poradě učitelů. Dále jsou informování o aktivitách 

a akcích jednotlivých sdružení, které jsou zaslány na školu. Využíváme nabídku středisek 

ekologické výchovy Pavučina, Fakultním pracovištěm Ostravské Univerzity a Nositelem 

akreditace MŠMT:15190/2003-25-51 a Tereza - sdružením pro ekologickou výchovu Praha, 

středisko Sluňákov Olomouc. 

Na naší škole byla environmentální výchova realizována dle plánu činnosti na školní rok 

2015/2016, který vychází z dlouhodobého plánu EVVO a byl propojen tematickým plánem 

jednotlivých předmětů. Plán činnosti byl naplánován a plněn v jednotlivých měsících takto: 

A) Trvalé aktivity školy: 

Sběr papíru, PET víček, kaštanů, suchého pečiva pro lesní zvěř, drobných elektrospotřebičů, 

starých baterii, prázdných náplni z tiskáren počítačů a kopírek – zapojení do celostátního projektu 

Recyklohraní  

Péče o úpravu a zeleň v okolí školy 

Úprava květin na chodbách školy 

Estetizace školy (ekologické nástěnky)  

Údržba květin a estetizace tříd 

Úprava a údržba školní zahrady s bezbariérovým přístupem 

Projektová činnost v rámci vzdělávacího programu  

Využití ekologických aspektů učiva v mezipředmětových vztazích 

Zapojení dalších učitelů a žáků do environmentáních činností 

Vedení webových stránek aktuálně k ekologickým akcím 

Spolupráce se středisky ekologické výchovy – Sluňákov, Pavučina  

Spolupráce se ZŠ z Polska 

Spolupráce s MS Karviná – Starý Ráj, ČČK Karviná  

Exkurze, besedy, přednášky  
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B) Jednorázové celoškolní akce: 

Září 

- Podzimní úklid okolí školy v rámci pracovních činnosti – sběr papírků, úprava chodníků 

hrabání listí a pokosené trávy – září 2015.  

- Dravci – žáci byli seznámení s různými druhy dravých ptáků, shlédli ukázky letu a lovu 

                 

 

- Vystoupení v rámci závěrečné konference projektu „Společná řešení pro lepší učení“ - 

žáci naší školy předvedli čtyři tance ze školní akademie. 

- „Žáci se snaží třídit odpad“ – seznámení se systémem třídění odpadu na naší škole. 

Říjen 

- Dne 1. 10. 2016  - návštěva polských přátel, tentokrát ve sportovním centru Trzy 

Wzgórza. 

 

           

 

- Dne 16. 10. 2015 se po roce uskutečnily na naší škole volby do Žákovské rady Dětského 

parlamentu. Do předvolební kampaně se přihlásilo celkem 9 kandidátů. Voleb se 

zúčastnilo celkem 297 voličů, zvítězil Matěj Venglář z 8. A.  
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- Projekt „Edison“  - od 5. do 9. 10. 2015 proběhl na naší škole již druhý ročník tohoto 

projektu, zavítali k nám studenti z celého světa, tentokrát jich bylo pět a byli z Malajsie, 

Jordánska, Srbska, Rumunska a z Turecka, kteří si připravili prezentace o svých rodných 

zemích z historie, kultury, tradic a kuchyně  

 

        

 

- VOLBY – dne 16. 10. 2014 se po roce uskutečnily na naší škole volby do Žákovské rady 

Dětského parlamentu. Do předvolební kampaně se přihlásilo celkem 7 kandidátů. Voleb se 

zúčastnilo celkem 297 voličů, zvítězil Matěj Venglář z 8. A.  

                            

- Měsíc říjen byl vyhlášen měsícem sběru kaštanů a projektového vyučování na 1. stupni, 

letos jsme nasbírali v městských částech 640 kg kaštanů, které jsme předali Mysliveckému 

svazu Karviná – Ráj.  

Listopad 

 Adopce „Medvěda ušatého“ – pro ZOO Ostrava – výběr peněz pro adoptované zvíře. 

V průběhu měsíce listopadu bylo vybráno 6923,-- Kč a zasláno na uvedenou instituci 

Prosinec 

 Přišel k nám Mikuláš, dne 3. 12. 2015 se otevřely dveře do školy a vstoupila skupina, která 

byla vedena Mikulášem, nechyběl ani anděl a ani čert 

               



 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

30 
 

 

 Exkurze pátých, osmých a devátého ročníku do Dolní oblasti Vítkovic dne 3. 13. 2016 a 8. 

12. 2016 – prohlídka expozic STC, 3D kino, U6 a Bolt Tower a to vše doprovázeno 

zajímavými přednáškami. 

        

 

 Fotbalový turnaj – sportem ke zdraví – dne 11.12 – I. stupeň - 1. místo 3. B, druhé místo 4. 

B, třetí místo – 3. A, nejlepší hráč – Sebastian Binar, II. stupeň - 1. místo 8. A, druhé místo 

7. B, třetí místo – 8. B, nejlepší hráč – Radek Bartoň.  

 V prosinci 2015 se uskutečnily besedy na téma Vánoce. Vznik, tradice a vývoj v průběhu 

desetiletí. Vánoce na naší škole proběhly tradičně – pečení, besídky, rozdávání dárků, 

soutěž tříd ve vánoční výzdobě.  Pečení bylo zaměřeno na zdravou výživu a návrat 

k tradičnímu cukroví. Pečení vánočního cukroví  - žáci pekli v duchu českých tradic od 2. 

B, 3. B, 4. B, 7. A, 8. A. 

 Recitační soutěž – 21. 12. 2016 školní kolo – o úžasné herecké výkony nebyla nouze,  

postupová místa do městského kola – Andreas Dulkeridis (6. A), Tereza Gärtnerová, 

Denisa Kovaľová (7.A) 

Leden 

 O projektu "Ovoce a zelenina do škol" - od září letošního roku se školy v České 

republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním 

cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň 

bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, 

zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z 

přípravných tříd. V rámci výše uvedeného projektu nás dne 6. 1. 2016 zástupci projektu 

„Ovoce do škol“ a předvedli žáků I. stupně společně s autistickou třídou jak upravit 

ovoce tak, aby chutnalo a podpořilo zdraví dětí.  
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 Ochutnávka „Exotické bedýnky“ - v rámci evropského projektu „Ovoce do škol jsme 

obdrželi exotickou bedýnku se stručným popisem jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. 

19. 1. 2016 jsme si povídali o exotickém ovoci a zelenině včetně bylinek. V rámci 

diskuze jsme si povídali, kdo již některé druhy zná a jedl je. Nakonec jsme si přivoněli, 

ochutnali, potěžkali, hmatem jsme zjišťovali povrch. S využitím všech smyslů jsme si 

zpříjemnili den a zároveň jsme se dozvěděli mnoho informací.  

 Dne 14. 1. 2016  - Den otevřených dveří – rodiče i budoucí žáci navštívili naší školu a 

v prostorech odborných učeben si vyzkoušeli různé aktivity. 

 

      

 Leden – lyžařský kurz pro žáky II. Stupně 

 

                              

 

 

 Exkurze – 20. 1. 2016 – ISŠTaS Karviná – žáci osmých tříd „brána řemesel otevřená“ – 

54 žáků. 
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Únor 

 3 - denní výjezd na RS Studeničné - dne 5. - 7. 2. 2016 se uskutečnil, výjezd na hory. 

Akce se zúčastnili, žáci  3. až 7. ročníků. Počasí nám přálo. V pátek jsme měli nadílku 

sněhu, který nám vydržel až do neděle. První večer si jednotlivé ročníky připravili program 

formou soutěží.  Druhý den program připravovali děti z nižších tříd, včetně členů 

zdravotnického kroužku.. 

 Zdravý zoubek - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, v listopadu zahájila 

projekt „Zdravý zoubek nebolí“, který se zaměřuje na péči o zoubky dětí ve věku od 6 

měsíců do 12 let. Autoři a realizátoři projektu se navštívili naší školu dne 16. 2. 2016 a 

v tříhodinovém cyklu u žáků 1. a 2. ročníku se zaměřili na správnou techniku 

každodenního ošetřování zubů. V průběhu hodinového bloku žáci formou prezentace a 

praktickou ukázkou byli poučeni s právnosti čištění zubů. Na závěr žáci obdrželi drobné 

dárky.  

 U žáků 1. ročníku právě probíhal projektový den „Lidské tělo“ a téma dne byl právě 

zdravý zoubek. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci zopakovali základní informace a 

hodinu uzavřeli výrobou papírového zubu s doplněním zdravých potravin. (60 žáků 1. a 2. 

ročníku).  

 Zdravotníci předávali zkušenosti těm nejmladším - v pátek dne 26. 2. 2016 členové 

zdravotnického kroužku a to převážně žáci 9. ročníku předávali zkušenosti z první pomoci 

těm nejmladším. V rámci výuky v prvouce v tematickém celku „Lidské tělo“ se prvňáčci 

seznámili se základním ošetřením drobných úrazů. Za svůj výkon obdrželi elastický obvaz, 

s kterým mohou pokračovat v nácviku.   

 EKO – Den s mateřskými školkami - dne 22. 2. 2016 jsme se společně s předškoláky 

z mateřských školek sešli v tělocvičně ZŠ U Lesa, kde proběhlo zahájení vzdělávací akce 

pro naše nejmenší. Jednalo se o projekt „Cestička k EKO-školičce.“ V rámci této akce se 

děti seznámili s tříděním odpadu, výrobou ovocného šperku, trhání jablíčka se sportovní 
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činnosti, s určováním zdravé a nezdravé stravy a plnění veselého a smutného talíře, 

výrobou stromu života, pozorování znečištěné vody pomocí mikroskopu. Děti se zapojily 

do matematického pokusu s PET láhvemi, ošetřovaly zraněného spolužáka a také si 

vymalovaly omalovánku. Snad nejzajímavější dílnička „Notička“, kde si děti zazpívaly 

písničku s ekologickým textem a zahrály na hudební nástroje. Den byl ukončen nástupem, 

zpěvem a předání drobných odměn s certifikátem účasti v projektu. Projektový den byl 

v barvě zelené, který podpořili žáci celé školy včetně pedagogického sboru.  

 

                        

Březen 

 Projektový den a Velkonoční jarmark spojený ve dnech 18. 3. a 22. 3. 2016. V různých 

dílničkách jsme vyráběli různé dekorace k Velikonocům. Peklo se z tradičních surovin, 

tradiční pečivo.  

 Naše škola využila 4. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádosti v rámci 

Podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pod názvem 

„Slunce naše hvězda“, probíhal ve dnech 29. 3. – 10. 4. 2016 v Karlově pod Pradědem. Akce 

se zúčastnilo 50 žáků 5., 4., 3. ročníku. 
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 18. 4. 2016 – Osvětim – 8. a 9. ročníky poznávaly nedávnou historii – 45. žáků 

Duben 

 21. a 22. 4. 2016 – Dny Země  

 

 Jak pomoci a zachránit - Na tuto otázku by Vám odpovědělo 80 mladých zdravotníků, 

kteří se sešli na ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné – Ráji. Mladí lidé změřili své síly v soutěžních 

disciplinách v poskytování první pomoci. 

 Celý rok žáci základních škol nacvičují různé situace při ošetřování jednotlivých poranění, 

které se mohou přihodit v běžných i mimořádných situacích. Své teoretické i praktické 

dovednosti předvedli v odpoledních hodinách na výše uvedené škole. Do soutěže se 

přihlásily soutěžní družstva z Havířova, Českého Těšína i Karviné. Děti soutěžily na 4 

stanovištích v ošetřování zraněných figurantů, dále v poznávání léčivých bylin. Poranění 

bylo ošetřeno jak standardním, tak i improvizovaným způsobem. Zlatou medaili si odnesli 

žáci ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné – Nové Město v kategorii 1. stupeň a v kategorii 2. 

stupně získala zlatou medaili ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné – Ráji. Naše škola ještě obsadila 

3.místo, jak v 1.,tak i ve 2. kategorii. 

 V obou kategoriích jak I. a II. stupeň postupují první tři místa do okresního kola, kde 

jednotlivá zranění budou reálně namaskovaná. Ti nejlepší postoupí do „Regionálního 

kola“. Mladí zdravotníci prokázali odvahu, zručnost a rychlost, kterou by jim mohli 

závidět i profesionálové.  
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 V pátek dne 15. 4. 2016 žáci 4. ročníků absolvovali kurz cyklisty. Akce probíhala ve 

dvou fázích. První část se skládala z přednášky, která byla ukončena testem. Ve druhé 

části žáci si procvičili jízdu na kole s různými silničními nástrahami. 4. ročníky každým 

rokem skládají zkoušku z cyklistických dovedností. Zkouška se skládá s přednášky, 

vědomostního testu a praktické zkoušky, tj. jízdy na kole. Ve 4. A a 4. B třídě ji úspěšně 

složilo 38 žáků.  

Květen 

 Atletický den - 2. 5. 2016 se uskutečnil atletický den. Na školním hřišti ZŠ a MŠ 

Borovského jsme sportovali ve čtyřech atletických disciplínách. Hod medicimbálem, 

skok do dálky, hod šipkou a běh na 30 m. Soutěžili jsme všichni sportovci i nesportovci. 

Výhrou byl fakt, že všichni ukončili závody.  

 Den vědy – členové kroužku Mladý vědátor uskutečnili v pondělí 9. 5. 2016 první kolo 

Dne vědy. Připravili si společně s vyučujícími praktické ukázky elektrického a 

magnetického pole, několik zajímavostí z optiky, určování hustoty a pH kapalin. Jedno 

stanoviště se „sopkou“. Také předvedli tři společné pokusy a to důkaz přítomnosti 

kyslíku, hoření etanolu a důkaz přelévání oxidu uhličitého. V první části se zúčastnili děti 

z mateřských škol a ve druhé části žáci 1. stupně dne 13. 6. 2016. 
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 V pátek 3. 6. 2016 jsme společně oslavili Den dětí. Bohatý program přilákal 200 žáků 

našich mateřských i školních dětí.   

    Měsíc červen – třídy se zaměřily na výlety s poznáváním svého okolí, ČR s návštěvou 

ZOO, parků a přírody. Chování žáků v souladu s přírodou byl cílem všech výletů. 

 

8.7 Výchovná činnost školní družiny 

 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, je zařízením určeným pro volný 

čas dětí. Školní družina tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. 

Naše školní družina má tři oddělení. Její činnost a pedagogická práce má svá specifika a je 

odlišná od běžné vzdělávací praxe.  

„Člověk a jeho svět“ je motivačním názvem školního vzdělávacího programu školní družiny. Její 

činnost byla zaměřena na poznávání pravidel slušného chování, rozvíjení zájmů žáků v oblasti 

sportovní, přírodovědné, výtvarné zážitkové. Dle možností byla činnost provozována mimo 

budovu školy.  

K nejdůležitějším celodružinovým akcím patřily v jednotlivých měsících: 

ZÁŘÍ 

„Bezpečně ze školy, ze ŠD domů“, seznamovací diskotéka (představení prvňáčků), seznámení a 

návštěva přírodovědné stanice 

ŘÍJEN 

 „Haloowenská diskotéka“,projekt EDISON“ – spoluúčast na projektu školy 

LISTOPAD 

„Drakiáda“, „Malá módní přehlídka“ – umím se oblékat podle ročního období a počasí, 

„Hokejový král“ – turnaj ve stolním hokeji, Turistický výšlap na Gírovou, 

PROSINEC 

„S čerty nejsou žerty“ – Mikulášská nadílka se školním divadelním souborem AMADIS 

„Černá hodinka“ předvánoční posezení -  cukroví, dárky, koledy v duchu tradic 

LEDEN 

Setkání s MŠ v Aleji, Olbrachtova, Školská a MŠ U MŠ  - seznámení předškoláků se školní 

družinou s divadelním představením, „Napověz, předveď, uhodni“ – soutěž pořádaná ŠD 

Borovského, „Kniha a já“  - účast v celostátní soutěži výtvarných prací 

ÚNOR 
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Zlatý slavík“ – celodružinová pěvecká soutěž, Čaroděj Dobroděj – velký družinový karneval 

BŘEZEN 

Soutěž „Jeden proti všem“, „Co všechno již umíme z prvouky, přírodovědy a vlastivědy“ – 

putování po ŠD za ukrytými vědomostmi 

DUBEN 

Účast v sálové kopané na ŠD Prameny, beseda s Policií ČR – „Bezpečnost nejen v dopravě“, 

soutěž „Bezpečný chodec a cyklista“ – znalost dopravních značek, návštěva přírodovědné 

stanice – výukový program ke Dni země, chráněná zvířata, ptáci na jaře 

KVĚTEN 

Účast v celoměstské soutěži ŠD – „Zelená stezka“  - družstvo  2.tříd získalo druhé místo, 

fotbalový přebor „O pohár ředitele školy“  

ČERVEN 

„Švihadlová princezna a princ“ -  soutěž, „Děti dětem“ – vystoupení pro naše handicapované 

spolužáky ke dni dětí, „Děti, naše město a příroda“ – soutěž, víkendová akce – výlet do Beskyd – 

akce s rodiči, „Správná holka, správný kluk“ – zábavné odpoledne s hodnocení celoroční práce, 

rozloučení se školním rokem 

 

8.8 Aktivity Mateřské školy V Aleji 

 

Lyžařská školička na Bukovci v termínu od 1.2. do 5.2. 2016 -   5 denní výjezdový lyžařský 

kurz. Organizátor akce: statutární město Karviná ve spolupráci s mateřskými a základními 

školami. Mateřská škola  se pravidelně účastní. 

     



 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

38 
 

 Plavání  v termínu od 7.1.  do 30.3. 2016, mateřská škola se účastní vždy jednou ročně, kurzu 

10 lekcí se účastnilo se 24 dětí. Pořadatel: STaRS Karviná. 

 Návštěva Světa techniky v termínu 5.4. 2016 – akce ve spolupráci se statutárním městem 

Karviná, účastnilo se 14 předškolních dětí, které absolvovaly výukový program Dobrodružná 

výprava – zaměřeno na život zvířat v kontinentech světa. 

Pobyt ve škole v přírodě v termínu od 13.6. do 17.6. 2016  -   mateřská škola pořádá vždy 

jednou ročně pro 20 dětí. Škola v přírodě se konala v termínu od  13.6. do 17.6. 2016  v penzionu 

Zátiší, Komorní Lhotka.  

     

 

 

8.9 Aktivity Mateřské školy Horova 

 

Pravidelné aktivity: projížďky na koních, kontakt se zvířaty ve výukových programech 

v Přírodovědné stanici nebo v ZOO Olomouc Jjazykové zájmové činnosti a tvořivé dílny s rodiči 

(keramická, tvořivá s využitím přírodních a různorodých netradičních materiálů), návštěvy a 

integrace předškolních dětí do výuky na ZŠ U Lesa a ZŠ Borovského, ozdravné pobyty v Solné 

jeskyni v Dětmarovicích. Recyklohraní - činnosti spojené s tříděním a recyklací odpadu. 

Průběžné aktivity: návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových představení, 

navštívili nás „Sokolníci“, výlety (ZOO Olomouc), plavecký výcvik, škola v přírodě v Komorní 

Lhotce, společná posezení s rodiči u příležitostí oslav a svátků v duchu lidových tradic, zahradní 

slavnost s environmentálním i preventivním zaměřením na zdravý způsob stravování “Zahradní 

slavnost“,  různé tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, účast na akcích pořádaných v našem městě – 

Čokoládová tretra, Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka. 

„Karnevalové skotačení“, slavnostní rozloučení s předškoláky „Veselé cestování po Zeměkouli“ 

včetně přespání v mateřské škole.  

MŠ se zúčastnila celostátní soutěže „Kulinaření“, kde získala 2. místo  
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5 – 6 leté děti se zúčastnili akce „Dobrodružná výprava“ v Dolní oblasti Víkovic. 

     

9. ZÁJMOVÁ ČINNOST A VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

 

9.1 Činnost kroužků 

 

Činnost zájmových útvarů ve školním roce 2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 byla činnost zájmových útvarů podpořena dotací z Fondu 

primátora, která umožnila navázání na aktivity jednotlivých kroužků v předchozích letech. 

Jejich cílem je: 

Zdravotnický kroužek 1. Stupně 

- Cílem činnosti kroužku je získání základních znalostí, praktických dovedností a návyků 

mladých zdravotníků s jeho praktickým uplatněním 

 

 

Zdravotnický kroužek 2. stupně 
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- Umožnil dětem seznámit se se zdravotnickou problematikou tak, aby se mohly podílet na 

tvorbě a realizaci programu Českého červeného kříže 

Multimediální  - IT 

- uvedl žáky do základů práce s počítačem a ostatními informačními technologiemi 

Mediální kroužek – TV ŠTÁB 

- Poskytl poznatky k účelnému využití ICT, prohloubit znalosti v oblasti zpracování 

fotografie a videa 

Mladý vědátor 

- Pomohl seznámit žáky hravou formou s přírodovědnými obory  - matematika, fyzika a 

chemie, prohloubit zájem dětí o přírodovědné obory 

Keramický kroužek I. + II. 

- Práce žáků v keramické dílně – výroba dekorativních předmětů 

AMADIS 

- Amatérský divadelní soubor je již dlouhodobě zařazen mezi neodmyslitelnou součást 

všech kulturních a společenských akcí školy, v letošním roce byla jeho činnost ovlivněna 

přípravou vystoupení představení k 50. výročí založení školy, zúčastnil se „Pasování 

prvňáčků“, „Mikuláše“, „Předvánoční hraní“, „Zápisů do 1.tříd“ a „Vyřazení páťáků“. 

Poznej a chraň 

- Zapojení žáků všech věkových skupin na škole do ochrany životního prostředí, naučit je 

prakticky i teoreticky, že životní podmínky na Zemi jsou značně proměnlivé 

Angličtina hrou 

- Hravou formou podpořit u nejmladších žáků zájem o angličtinu 

Pohybové aktivity 

- kondiční a pohybová průprava, zlepšení fyzické kondice žáků, rozvoj kladného vztahu ke 

sportu a dodržování zásady fair - play 
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Technické a ruční práce 

- Podpořil rozvoj výtvarných schopností a dovedností, prohloubil poznatky z ekologie – 

vytvářením výrobků z materiálu určeného k recyklaci. Zapojil žáky do výroby kostýmů a 

rekvizit pro školní akademii.  

Jazyk německý  

- Seznámení se základy němčiny a získání motivace pro další vzdělávání v tomto jazyce 

Práce s handicapovanými dětmi 

- Zapojení žáků s handicapem do ručních prací, výroba upomínkových předmětů, práce ve 

cvičné kuchyňce 

9.2 Soutěže 

 

HMZ - zdravotník 

Okresní kolo 

 

Dne 16. 5. 2016 se uskutečnilo „Okresní kolo HMZ - 2016“ na oblastní spolku ČČK Karviná. Za 

ZŠ a MŠ U Lesa postoupila 3 družstva. Dvě z II. stupně a jedno z I. stupně. Lze říci, že žáci naší 

školy byli úspěšní. Získali jedno první místo a dvě druhá místa. Reprezentovali nás:  

Hlídka I. stupně 

A)  

Velitel - Natálie Šklíbová, členové - Alexandr Vrtal, Adéla Bulejková, Tereza Cuberová, Anežka 

Laryšová  

B)  

Velitel - Klára Durasová, členové - Lucie Traxmandlová, Kateřina Bulejková, Andreas 

Dulkeridis, Jakub Cuber  

 

Hlídka II. stupně  

Velitel - Karolína Sukopová, členové - Eliška Lušňáková, Patricie Škutová, Karin Drugdová, 

Natálie Nikšičová  
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Krajské kolo - Regionální kolo mladých zdravotníků v rámci Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje  

Dne 4. 6. 2016 se konalo regionální kolo „Mladých zdravotníků“. Akce byla zorganizována v 

ZOO Ostrava, kde žákům základních škol pracovníci a dobrovolníci ČČK připravili jednotlivá 

stanoviště s různým poraněním. Soutěž byla náročná zejména z hlediska kombinace poranění. 

Například se jednalo o tepenné krvácení v kombinaci se zlomeninou páteře, amputaci dolní 

končetiny s krvácením do dutiny břišní. Také z hlediska rozmístění jednotlivých stanovišť a 

terénu tento úkol nebyl jednoduchý. Žáci naší školy si vedli velmi dobře. Výsledek hovoří sám 

za sebe. Nezbývá nic jen pogratulovat k 3. místu. Ještě se musí jmenovitě zmínit o vítězích. 

Jednalo se o Veroniku Bulejkovou ve funkci velitele hlídky, která přivedla své členy Karolínu 

Sukopovou, Patricii Škutovou, Elišku Lušňákovou a Natálii Nikšičovou na stupně vítězů.  

Žáky připravovala Mgr. Marta Sedláčková 

MATEMATIKA 

 Matematická olympiáda 

Dne 19. ledna se uskutečnilo okresní kolo v matematické olympiádě, zúčastnilo se ho 10 

žáků. Úspěšnými řešiteli se stali:  

1. místo - Jelínek Tomáš - 16 bodů  

2. místo - David Jakub - 14 bodů  

3. místo - Hronský Jiří - 12 bodů  

4. místo - Bonk Vojtěch - 11 bodů  

5.- 6. místo - Pluhař Ondřej, Pyszná Kristýna - 9 bodů  

Bonk V. a Pyszná K. neodevzdali školní kolo, nemohli být zařazeni do okresního pořadí.  

 Matematická olympiáda – Z6, Z7, Z8 – 2016 

Dne 5. 4. proběhlo v Juventusu okresní kolo matematické olympiády. Školní kolo 

úspěšně vyřešilo 8 žáků, okresního kola se zúčastnilo 6 a měli jsme dva úspěšné řešitele v 

kategorii Z8.  

19. - 22. Matěj Venglář - 8. A 12b  

28. - 30. Denis Ston - 8. A 9b  

 

http://www.ulesakarvina.cz/foto/16-cerven/hmz_okres/hmz_okres27.jpg
http://www.ulesakarvina.cz/foto/16-cerven/hmz_okres/hmz_okres28.jpg
http://www.ulesakarvina.cz/foto/16-cerven/hmz_okres/hmz_okres29.jpg


 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

43 
 

 Pythagoriáda 

Okresní kolo - 6. - 8. ročník - 20. 5. 2016  

Okresního kola se zúčastnili dva žáci, Karol Dival z 6. A a Denis Ston z 8. A. Úspěšným 

řešitelem se stal Denis Ston a obsadil 4. místo s 11 body. 

 

Okresní kolo 5. ročník  -zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola Jakub David, Ondřej 

Pluhař, Tomáš Jelínek a Jiří Hronský.  

ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELEM OKRESNÍHO KOLA SE STAL TOMÁŠ JELÍNEK, měl 12 

bodů a obsadil 8. - 14. místo 

 

Žáky připravovala Mgr. Petra Olbřimková 

Anglický jazyk 

Okresního kola se zúčastnil v kategorii II. A Martin Lušňák a obsadil 8. místo z 25 účastníků. 

 Žáka připravovala Mgr. Eva Martínková 

Anglický jazyk - projekt "Cizí jazyky - Otevřené dveře do EU" 

V rámci tohoto projektu proběhlo městské kolo soutěže v anglickém jazyce šesťáků, naši žáci 

obsadili krásné 2. a 3. místo a to Karel Divald a Jakub Vašek.  
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Požární ochrana očima dětí. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska soutěž  

Každoročně se naši žáci zapojují do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí. Po loňském 

úspěchu Matěje Vengláře - 2. místo v krajském kole jsme s velkým elánem tvořili práce výtvarné 

a literární i letos. Nejlepší práce byly odeslány na OSH Karviná a čekali jsme na výsledky. A 

opět se jména našich žáků objevila na výsledkové listině na nejvyšších příčkách, což je 

v konkurenci 2 129 prací úžasný výsledek.  

Umístění:  

Kategorie: Literární práce L1 - Jiří Hronský - 1. místo v okresním kole, Melánie Miklánková - 3. 

místo v okresním kole 

Kategorie: Literární práce L2 - Adéla Višňová - 3. místo v okresním kole 

Kategorie: Literární práce L3 - Daniel Mžik - 1. místo v okresním kole 

Kategorie: Výtvarná práce ZŠ4 - Karin Drugdová - 2. místo v okresním kole  

Žáky připravovaly Mgr. Petra Olbřimková (IKT a VV), Mgr. Jana Hodulíková (VV) a 

Mgr. Jarmila Wojciková (ČJ) 

 

Tělesná výchova 

Naše mladší žákyně letos získaly 1. místo v městském kole, postoupily do okresního kola Poháru 

rozhlasu - obsadily 2. místo a starší žákyně do okresního kola ve vybíjené - obsadily 4. místo  

Žákyně připravovala Mgr. Jana Harantová 

Český jazyk 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce - 8. 2. 2016  

Okresního kola se zúčastnili Matěj Venglář z 8. A a Karin Drugdová z 9. A. Matěj obsadil třetí 

místo! Dne 11. 4. proběhlo ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě krajské kolo 

olympiády v českém jazyce, do kterého postoupil Matěj Venglář a obsadil 12. místo.  

Žáky připravovaly Mgr. Jarmila Wojciková a Mgr. Gabriela Hamrusová 
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10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY  

  

10.1 Školská rada 

 

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým  

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy.  

Školská rada při Základní  škole a Mateřské škole U Lesa, Karviná byla zřízena ke dni  

1.11. 2005. Má tři členy. Na základě usnesení Rady města Karviné č. 4126 byl jmenován 

zřizovatelem ke dni 1.11. 2014 členem školské rady pan Stanislav Sobel. Dále byla 

pedagogickými pracovníky do školské rady zvolena paní Mgr. Ilona Gráczová a rodiči žáků pan 

Tomáš Hronský.  

Ve školním roce 2015/2016  školská rada sešla k jednání třikrát, vždy za účasti ředitele školy 

Mgr. Tomase Vlachopulose. Programem jejich jednání byly tyto záležitosti: 

 

 Školní jídelna – námět pro zlepšení kvality jídel, anketa spokojenosti  

 WWW stránky školy a jejich inovace  

 elektronická  žákovská knížka, třídní kniha 

 marketing a propagace školy 

 bezpečnost žáků ve školní družině 

 plán oprav a investičních akcí 

 

10.2 OPS Dobrodiní 

 

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace 

programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů 

pořádaných v rámci obecně prospěšné činnosti. 

Mezi její priority patří pomoc při realizaci aktivit, podporujících integraci postižených žáků, 

vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. 

Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy v 

souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog mimo jiné se Školskou radou a s 

Žákovským parlamentem, jejich snahou je implementovat do rozvahy o plánovaných akcích 

rovněž názory a požadavky žáků a jejich rodičů. 
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Ve školním roce 2015/2016 se podílela na realizaci většiny aktivit pořádaných školou, především 

školního plesu, školy v přírodě, dne dětí a dalších. Finančně podporuje pobyty žáků na 

lyžařském výcviku, škole v přírodě, činnost Hlídky mladých zdravotníků, hradí startovné na 

soutěžích, poskytuje odměny při oceněních Osobnosti třídy. Její činnost je velmi úzce spjata 

s veškerými aktivitami školy. 

10.3 Spolupráce s mateřskou školou a stacionářem Eunika 

 

Stejně jako v předchozích letech škola navázala na projekt spolupráce s mateřskou školou  

V Aleji – „Na chvíli prvňáčkem“. Po sloučení s Mateřskými školami v Aleji a Olbrachtova se 

prohloubila a zintenzivnila spolupráce a participace na společných projektech a aktivitách 

V rámci tohoto projektu se předškolní děti  na společných setkáních seznamují s prostředím 

základní školy a  hravou formou získávají první zkušenosti s odlišnostmi činností,  které 

probíhají v mateřské škole.  

Rovněž spolupráce s denním stacionářem pro zdravotně postižené – Eunika je založena na 

dlouhodobých zkušenostech. Klienti Euniky se zúčastňují akcí pořádaných naší školou.  

 

10.4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

První den ve škole 

Slavnostní zahájení školního roku bylo významné především pro žáky první třídy. Třídní 

učitelka Mgr. Kateřina Pražmová připravily pro děti přivítání a drobné upomínkové předměty. 

Přivítat přišel nové žáky také ředitel školy. Rodiče byli pozváni na společné setkání, na kterém 

jim budou sděleny základní informace o organizaci nadcházejícího školního roku a obdrželi 

pozvání  na slavnostní pasování do rytířské družiny, které se tradičně koná v listopadu.  
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Pasování prvňáčků 

Dne 26. listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozváni byli nejen 

rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče a široká veřejnost. Po slavnostním přivítání 

divadelní soubor Amadis předvedl krátké představení, poté se rodiče seznámili s tím, jak to 

vypadá dnes v prvních třídách a to formou krátkého filmu.  

                        

 

 

Studijní pobyt -  Londýn 

Ve dnech 14. – 20. 11. 2015 se 40 žáků naší školy v rámci projektu „Všichni toužíme být 

uspěšní“ zúčastnili pobytu v Londýně.  Žáci navštívili velké množství kulturních památek a  

zajímavých míst Londýna: Londýnské oko, Westminster, Buckingenský palác, Trafalgarské a 

Leicesterskíé náměstí, Cinatown, Piccadilly Circus, Covent Garden, London Aquarium, 

Přírodovědné muzeum, Science muzeum, Hyde Park, Windsor – prohlídka města a návštěva 

zámku Brighton – Royal Pavilon, Brighton Pier 
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 Vánoce 

Vánoce ve škole začaly pečením cukroví již počátkem prosince. Výroba ozdob, dekorací a 

besídky byly hlavními činnostmi po celý prosinec. Žáci uspořádali galerii, na které prodávali 

různé vánoční dekorace a také si společně s rodiči a učiteli poseděli v příjemné předvánoční 

atmosféře.     

      

Den otevřených dveří 

14.1.2016 si rodiče, děti a ostatní návštěvníci mohli jako již tradičně prohlédnout prostory naší 

školy. 
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Vyřazení „páťáků“  

Několik krátkých recitačních, pěveckých, ale i sportovních či divadelních zážitků si pro rodiče, 

prarodiče a další hosty, připravili žáci 5. ročníků. Rozloučili se tak se svými učiteli, kteří je 

provázeli prvním stupněm.  

         

Anežka Laryšová 

Skupina ČEZ se rozhodla podporovat větší účast nadaných studentů na matematických a 

fyzikálních olympiádách. Uzavřela proto na pět let smlouvu o partnerství s Jednotou českých 

matematiků a fyziků. Do této soutěže se úspěšně zapojila žákyně Anežka Laryšová. Cenou pro 

vítěze je moderní tablety a pro školu příspěvek 200 tisíc korun na vybavení učebny pro výuku 

technických předmětů. Výhru předali za účasti regionální televize zástupci Nadace ČEZ. 
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

11.1 „SFŽP – Slunce naše hvězda“ 

 

V říjnu 2014 jsme využili možnosti 3. Výzvy SFŽP Příloha XI. Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast 

Karvinska patří a podali projekt pod názvem „ Slunce naše hvězda“, který nám byl schválen. 

Vybranou lokalitou pro letošní rok byl  Karlov pod Pradědem, Malá Morávka v okrese Bruntál. 

Ozdravný pobyt byl realizován od  29.března  do 10. dubna 2016. 

Název programu SFŽP ČR Smlouva č. 00041562 

Stručný popis programu „Slunce naše hvězda“ 

Dotace 202.952,-Kč 

Spoluúčast 0,-Kč 

 

11.2 „Výzva 56 – Všichni chceme být úspěšní“ 

 

V průběhu roku 2016 byl realizován projekt v rámci výzvy 56 OPVK 

Název programu Projekt reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2508 

Stručný popis programu „Všichni chceme být úspěšní“ 

Dotace 815.067,-Kč 

Spoluúčast 0,-Kč 

 

Jeho hlavním přínosem byla realizace čtyř dílčích aktivit: 

- Výjezd žáků a pedagogického doprovodu ve dnech 14. – 20.11 2015 do Londýna jak za 

účelem návštěv památek, tak účasti na jazykovém kurzu 

- Účast pedagogického pracovníka na intenzivním jazykovém kurzu kterého se zúčastnil  

Mgr. Pavel Konieczný  ve Speakup London School  od 25.10 do 7.11. 2015 
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- Účast dvou pedagogických pracovníků na zahraniční stáži, která byla zaměřena na 

poznání výuky, organizaci, vzdělávání a porovnání se systémem vzdělávání v ČR. Stáž 

probíhala v době od 22.11 do 27.11.2015 v Základní škole Vaternicova v Bratislavě 

- Realizace „čtenářských dílen“ 

11.3 „ Výzva 57 - Modernizované dílny“ 

 

Název programu  Projekt reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.1196 

Stručný popis programu „Modernizované dílny“ 

Dotace 212.481,-Kč 

Spoluúčast 0,-Kč  

 

V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity umožňující vybavení dílen  novými 

moderními stroji a nástroji a účast pedagogů na vzdělávacích akcích. 

 

11.4 „ROP – Nové trendy do výuky“ 

 

 

Název programu Dotace z rozpočtu Regionální rady 

s registračním číslem 

CZ.1.10/2.1.00/30.01631 

Stručný popis programu Nové trendy do výuky 

Dotace 3.021.438,-Kč  

Spoluúčast 0,-Kč  
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12. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2015 

 

12.1 Hospodaření s fondy 

 
 
 

411 Fond odměn Kč 

počáteční stav k 1.1.2015 165 317,00  

tvorba (+) 46 311,00  

příděl ze zlepšeného HV 46 311,00  

    

použití (-) 0,00  

    

zůstatek 211 628,00  

 
 
 
 
 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb Kč 

počáteční stav k 1.1.2015 62 624,17  

tvorba (+) 130 567,00  

tvorba k 31.12.2015 130 567,00  

použití (-) -121 796,31  

rekreace -47 000,00  

odměny, dary -24 479,07  

příspěvek na závodní stravování -1 368,00  

kult. a soc. rozvoj zaměst. 0,00  

příspěvek na penzijní připojištění -42 900,00  

semináře, předplatné -6 049,24  

zůstatek 71 394,86  

 
 
 
 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Kč 

počáteční stav k 1.1.2015 502 262,68  

tvorba (+) 239 940,47  

příděl ze zlepšeného HV 239 940,47  

    

    

použití (-) 0,00  

    

    

zůstatek 742 203,15  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 742 203,15  
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416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Kč 

počáteční stav k 1.1.2015 1 506 897,27  

tvorba (+) 1 016 896,00  

tvorba z odpisů k 31.12.2015 1 016 896,00  

    

použití (-) -536 104,35  

odvod zřizovateli -350 000,00  

pořízení investic -97 453,00  

pořízení investic ROP 15% -88 651,35  

    

zůstatek 1 987 688,92  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

  0,00  

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 987 688,92  
 

12.2 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 

 

Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31. 12. 2015      

Vráceno v průběhu 

roku zpět na účet 

poskytovatele 

(informativní)

Skutečně

použito 

k 31. 12. 2015

Vratka dotace při 

finančním vypořádání

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

Neinvestiční dotace celkem 17 716 750,00 0,00 17 716 750,00 0,00

v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 16 938 000,00 0,00 16 938 000,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 12 218 000,00 12 218 000,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 20 000,00 20 000,00 0,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců 

z tzv. třetích zemí na rok 2015
0,00

33025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 

v roce 2015
0,00

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - 

Excelence středních škol 2014
0,00

33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních 

školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
0,00

33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 0,00

33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských 

poradenských zařízeních v roce 2015 - 1. kolo (leden - červenec 2015)

0,00

33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských 

poradenských zařízeních v roce 2015 - 2. kolo (srpen - prosinec 2015)

0,00

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2015 693 449,00 0,00 693 449,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 513 666,00 513 666,00 0,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 179 783,00 179 783,00 0,00

33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ v roce 2015 85 301,00 0,00 85 301,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 63 186,00 63 186,00 0,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 22 115,00 22 115,00 0,00

33166 Soutěže 0,00

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí 

osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 

2015

0,00

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním na rok 2015 - modul B

0,00
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12.3 Zpráva o hospodaření 

 

Magistrát města 

Karviná

Krajský úřad 

Moravskoslezskéh

o kraje

RP "Zvýšení 

platů 

ped.pracovníků" 

UZ 33061

RP "Zvýšení 

platů. 

pracovníků" UZ 

33052

Doplňková 

činnost
SFŽP

OPVK - "Všichni 

chceme být 

úspěšní"

OPVK - 

"Modernizované 

dílny"

ROP - Nové trendy 

do výuky

Celkové výnosy za rok 2015 24 568 497,00 5 132 914,00 16 938 632,00 84 669,00 693 449,00 461 785,00 229 500,00 815 067,00 212 481,00 1 879 331,00

602. Výnosy z prodeje služeb 1 622 415,00 1 118 780,00 0,00 0,00 0,00 461 785,00 41 850,00 0,00 0,00 0,00

z toho : stravování žáků 844 106,00 844106,00

            stravování zaměstnanců 189 774,00 189774,00

            školné školní družina 84 900,00 84900,00

            doplňková činnost 461 785,00 461785,00

            hrazeno rodiči 41 850,00 41850,00

603. Výnosy z pronájmů 39 820,00 39 820,00

648. Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho : investiční fond - jmenovitá akce 0,00

649. Ostatní výnosy z činnosti 42 724,00 42 724,00

662. Úroky 0,00

672. Výnosy vybraných míst. vládních institucí 22 863 538,00 3 931 590,00 16 938 632,00 84 669,00 693 449,00 0,00 187 650,00 815 067,00 212 481,00 1 879 331,00

z toho :Krajský úřad -přímé prostředky na vzdělávání 17 716 750,00 16 938 632,00 84 669,00 693 449,00

           RP 33051 0,00

           RP 33052 0,00

           Magistrát města Karviná - provozní prostředky 2 625 883,00 2 625 883,00

           Magistrát města Karviná - odpisy 1 007 252,00 1 007 252,00

           Příspěvek - Fond primátora 104 471,00 104 471,00

           OPVK  1 027 548,00 815 067,00 212 481,00

           SFŽP 187 650,00 187 650,00

           ROP 0,00 1 879 331,00

zúčtování transferu 193 984,00 193 984,00

Celkové náklady za rok 2015 24 558 272,64 5 128 662,64 16 938 632,00 84 669,00 693 449,00 455 812,00 229 500,00 815 067,00 212 481,00 1 879 331,00

501.Spotřeba materiálu 1 738 170,23 1 257 752,02 155 137,43 0,00 0,00 230 055,00 3 500,00 56 160,00 35 565,78 0,00

z toho : potraviny 1 027 589,66 1027589,66

            potraviny VHČ 226 408,00 226408,00

            učebice 104 896,00 104896,00

            fond primátora - kroužky 0,00

            kroužky ŠD 11 402,00 11402,00

            ostatní 367 874,57 218760,36 50241,43 3647,00 3500,00 56160,00 35565,78

502.Spotřeba energie 1 301 199,20 1 285 282,20 0,00 0,00 0,00 15 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho : elektrická energie 326 388,97 323276,97 3112

            tepelná energie 575 235,03 565489,03 9746

            teplá voda 97 098,79 97098,79

            plyn 36 576,41 35757,41 819

            vodné stočné 265 900,00 263660,00 2240

            energie - nepřímé náklady projektu "Profesní rozvoj pracovníků ZŠ U Lesa" 0,00

511.Oprava a údržování 343 705,08 342 826,08 0,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho : běžné opravy a údržba 343 705,08 342826,08 879

            jmenovité akce z IF 0,00 0

512.Cestovné 65 144,00 11 362,16 15 697,84 38 084,00

513. Náklady na reprezentaci 500,00 500,00

518. Ostatní služby 1 463 053,88 512 328,88 61 210,00 7 618,00 226 000,00 631 897,00 24 000,00 63 471,00

521. Mzdové náklady 13 219 719,00 120 989,00 12 288 852,00 63 186,00 513 666,00 148 036,00 0,00 74 990,00 10 000,00 0,00

z toho :náklady na platy pracovníků-limit KÚ 12 288 852,00 12288852,00

           RP 33061 63 186,00 63186,00

           RP 33052 513 666,00 513666,00

           OON - krajský úřad 0,00

           OON - Magistrát - drobná údržba 16 100,00 16100,00

           ostatní zdroje-doplňková činnost 148 036,00 148036,00

           OON- školné, FVČ,projekty ŽP 104 889,00 104889,00

           OPVK 84 990,00 74990,00 10000,00

524. Zákonné sociální pojištění 4 435 850,00 21 376,00 4 154 723,00 20 851,00 174 646,00 50 318,00 0,00 13 936,00 0,00 0,00

z toho : SP mzdové prostředky KÚ 3 054 511,00 3054511,00

            ZP mzdové prostředky KÚ 1 100 212,00 1100212,00

            SP Magistrát města Karviná 15 718,00 15718,00

            ZP Magistrát města Karviná 5 658,00 5658,00

            SP z VHČ 37 003,00 37003,00

            ZP z VHČ 13 315,00 13315,00

            SP + ZP z rozvojového programu 33061 20 851,00 20851,00

            SP + ZP z rozvojového programu 33052 174 646,00 174646,00

            OPVK 13 936,00 13936,00

525. Jiné sociální pojištění 55 612,00 55 612,00

527. Zákonné sociální náklady 134 067,00 4 129,00 122 689,00 632,00 5 137,00 1 480,00

528. Jiné sociální náklady 20 325,72 20 325,72

538. Jiné daně a poplatky 5 458,00 5 458,00

551. Odpisy dlouhodobého majetku 1 210 880,00 1 209 371,00 1 509,00

558. Náklady z dlouhodobého majetku 564 588,53 357 288,30 64 385,01 142 915,22 1 815 860,00

Hospodářský výsledek celkem 10 224,36 4 251,36 0,00 0,00 0,00 5 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

Předmět inspekční činnosti provedené 4. listopadu 2015 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období, která se vztahují k poskytování vzdělávání, se zaměřením na kontrolu 

správnosti zařazování žáků do vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

1. Kontrola vydání ŠVP podle §5 odst.3 – věty první školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období  

2. Kontrola povinných údajů o žákovi vedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2, písm. 

a) b), d), e), f), i) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 

3. Kontrola zařazování žáků se zdravotním postižení do vzdělávání podle RVP ZV – LMP 

ve smyslu §9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška č. 73/2005 Sb.)  

Závěry 

Ve všech třech kontrolovaných oblastech škola postupovala v souladu s platnou legislativou 

a nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  

 

Zdroj: Inspekční zpráva čj.: ČŠIT-1444/15-T    

 

 

 

 

 

  

 


