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 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

a/ Název školy  

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 

 Identifikátor zařízení: 600 144 861 

  

 Adresa:  Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 

     708 00 Ostrava 

 Email:  zssoupala@email.cz 

 

 Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 70984751 

 Internetová prezentace: http://www.zssoupala.cz 

 

b/ Zřizovatel:  

    Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

  právní forma: obec, IČO 00845451 

  adresa: Klimkovická 55/28 

   708 56 Ostrava-Poruba 

 

c/ Ředitel školy:  

     Ing. Milan Chalupa 

  Adresa: Ahepjukova 2803/15 

  702 00 Moravská Ostrava 

 

d/ Škola sdružuje:  

1. Základní škola  IZO 102 520 381 

   2. Školní družina   IZO 120 100 291 

 3. Školní jídelna  IZO 102 968 012 

 

e/ Datum zařazení do sítě škol:  

01. 01. 2003 

 

f/ Cílová kapacita 

ZŠ: 500 žáků  skutečná dle výkonových výkazů 2018/2019 : 314 

ŠD: 150 žáků  s pravidelnou docházkou           65  

ŠJ:  400 jídel                                             275 

 

g/ Statistické údaje: 

 

   Počet tříd      Celkový počet  

          žáků       

       Počet žáků 

        na 1 třídu 

   Počet žáků 

  na 1 učitele 

      a       b       a        b       a        b       a       b 

  16 14 320 320 20 22,86 15,01 16,11 

a – údaj se vztahuje k 30. 6. předcházejícího školního roku 

b – údaj se vztahuje k 30. 6. školního roku právě končícího 

 

Počet dětí navštěvujících školní družinu k 30. 6. 2019 : 85 
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h/ Školská rada 

 

Mgr. Marie Slabá - předseda 

Mgr. Renáta Drozdková 

Ing. Vítězslav Matuška 

Mgr. Martina Dušková . 

Radka Kretová 

Mojmír Žák 

 

 

Schůzky: 

 

30. 8. 2018, program 

1. Aktuální informace z chodu školy, prezentace rekonstrukcí, oprav a úprav provedených v 

období prázdnin. 

2. Projednání dodatku Školního vzdělávacího program týkající se výstupů v rámci realizace 

podpůrných opatření. 

3. Schválení školního řádu a řádu ŠD. 

4. Diskuze o dalším chodu školy, možnostech financování a jiné podpoře. 

12. 10. 2018, program 

 

1. Aktuální informace z chodu školy. 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, 

příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018 

3. Schválení hlavních záměrů školy pro rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2019 včetně 

oprav rozsáhlejšího charakteru a střednědobého výhledu rozpočtu 

 

 

h/ Charakteristika školy 

 

 Škola poskytuje základní vzdělání celkem ve 14 třídách, na I. stupni v 1.-5.roč. 7 tříd, na 

II. stupni  v  6.-9.ročníku 7 tříd, z toho v 6. – 8. ročníku 1 třída a v 9. ročníku část třídy 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy (6. B, 7.B, 8.B, 9.A). 

  Od 1. 9. 2016 došlo k úpravě a aktualizaci školního vzdělávacího programu Základní 

školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace, podle kterého se vyučovalo ve 

školním roce 2018/2019 v 1-4.., 6.-8. ročníku, 5. a 9. ročník se vzdělával podle stávajícího ŠVP.  

          Škola nabízí možnost vzdělávání  sportovně nadaným žákům se zaměřením na fotbal (ale 

prostor mají i jedinci z jiných sportovních odvětví), kteří jsou registrováni převážně v FC Baník 

Ostrava a jeho partnerských klubech. Do těchto tříd přicházejí žáci na základě výběru nadaných 

hráčů, který provádějí trenéři FC Baník Ostrava ve všech ostravských obvodech i 

z mimoostravských oblastí.  

   Pro mimoostravské děti zajistila Akademie FC Baník Ostrava svozový školní mikrobus tak, 

aby nedocházelo k časovým ztrátám dětí a měly možnost plnohodnotně rozvíjet své sportovní 

nadání. K tomu slouží plně rekonstruovaný areál školy, jehož součástí jsou 2 nově 

rekonstruovaná travnatá fotbalová hřiště s umělým zavlažováním (jedno umělotravnaté, druhé 

s přírodní trávou), víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 20 x 40 metrů s umělou travou třetí 

generace, umělotravnatý plácek o rozměrech 15x15 metrů, workoutové hřiště, tělocvična a 

budova se sociálním zázemím včetně společenské místnosti (majetek Ostravské sportovní z.s., 

který má škola bezplatně k dispozici pro užívání).  
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   Ve spodní části objektu školní jídelny jsou pak pro potřeby specifických hodin rozšířené výuky 

tělesné výchovy a pro využití volného času žáků i zaměstnanců školy využívány gymnastický 

sál, posilovna, kardiozóna a společenská místnost. V současné době se hledají prostředky  na 

zastřešení „malé umělky“. Rovněž by mělo v areálu školy být vybudováno parkoviště – 

podmínka FAČR pro činnost fotbalových akademií. 

K rozvoji stravovacích návyků žáků – hráčů Akademie FC Baníku Ostrava připravuje 

škola školní svačiny pod dohledem nutričního terapeuta. 

Hodiny rozšířené výuky tělesné výchovy a sportovní přípravy jsou zaměřeny na 

gymnastiku, atletiku, úpolová cvičení, zdravotní gymnastiku, posilování formou „core stability“, 

strečing a protahování a odstraňování svalových disbalancí. Protoš kola nabízí vzdělávání i 

sportovcům mimo fotbal. V rámci diagnostiky svalových disbalancí a kontrolou zdravého vývoje 

žáků škola spolupracuje prostřednictvím Akademie FC Baník Ostrava, a.s. se specialisty daného 

odvětví, ve škole pracuje fotbalovou akademií hrazená fyzioterapeutka a 2x týdně dochází 

ortoped. Tato služba bývá nabízena v případě potřeby i ostatním žákům a zaměstnancům školy. 

Škola nabízí tréninkové zázemí i pro Boxing Club Poruba a od nového školního roku 

připravuje spolupráci s florbalovým klubem Poruba. 

     Pro potřeby výuky i zájmových kroužků slouží nově vybudována cvičná kuchyně, 

v záměru školy je vybudování ve střednědobém horizontu učebny výtvarné výchovy, jazykové 

učebny (chybí velmi citelně), hudebny a venkovní učebny v prostorách atria (chystáme se využít, 

pokud zřizovatel bude souhlasit dotační titul ,,Zahrady 2019“). Tato potřeba je prezentována i 

v půlročně aktualizovaných projektových fichí v rámci MAP II. Ostrava (podmínka pro čerpání 

dotací IROP a ITI). 

Pro potřeby využití volného času žáků I. stupně nabízíme zařazení do školní družiny 

s nabídkou široké škály výukových i zájmových kroužků, pro žáky II. stupně pak možnost 

sportovního vyžití i zájmových kroužků. Od začátku školního roku je škola zapojena do projektu 

Sportuj ve škole 2019 pod hlavičkou AŠSK, který vytváří podmínky pro sportování dětí I.stupně 

v rámci školní družiny 

        

i/ Vybavení školy 

 

Počet učeben používaných školou 30 

Z
 t

o
h
o
 o

d
b
o
rn

é 
u
če

b
n
y
: 

Učebna PC  2 

Multimediální učebna 3 

Přírodovědná učebna s interaktivní tabulí 1 

Tzv. polštářová učebna     1 

Knihovna       1 

Kreativní učebna     1 

Cvičná kuchyň 1 

Školní dílna        1 

Atrium pro výuku      1 

Tělocvična       1 

Gymnastický sál      2 

Posilovna 1 

Kardiozóna 1 

Společenská místnost pro žáky 1 

Fotbalové hřiště (majetek Ostravské sportovní z.s., škola 

jen využívá)      

2 

Minihřiště (z toho jedno majetek Ostravské sportovní z.s., 

škola jen využívá)     

  

2 

Kabinety       11 

                 



  

  5 

        

 

 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Tabulka vzdělávacích programů: 

 

1.A 2.A    3.A 4.AB 5.AB 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A  

ŠVP 

 

ŠVP 

 

 

ŠVP 

 

ŠVP ŠVP ŠVP  
ŠVP 

RVTV 
ŠVP  

ŠVP 

RVTV 

 

ŠVP  

 

ŠVP 

RVTV 

ŠVP+ŠVP 

RVTV 

 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu: 

I. – III. a VI. – VIII. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na ZŠ J. 

Šoupala z 25. 8.2016 
IV. – V., IX. ročník:  Základní škola, Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková 

organizace verze č. 1 z 5. 12. 2006 
 

 

 3.  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Údaje o pedagogických pracovnících (údaj k 1.6.) 

  

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo na škole 28 (fyzický stav) pedagogických pracovníků,  

z toho: 

22 učitelů - 4 muži (s celkovým úvazkem 19,86), 3 vychovatelky (úvazek 2,5). Z podpůrných 

opatření byli dále financováni: 2 učitelky, které  vyučovaly předmět speciálně pedagogické péče 

(úvazek 0,59), 3 asistenti pedagoga - 1 muž (úvazek 1,5) a 1 další pedagogický pracovník (úvazek 

0,5). Na škole působil 1 školní psycholog – muž (úvazek 0,5). 

 

Z toho 16 učitelů se 100 % úvazkem, 1 učitelka s úvazkem 122%, 1 učitelka s úvazkem 95,5%, 1 

učitelka s úvazkem 45,5%, 3 učitelky s úvazkem 41%,  

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících (údaj k 1.6.) 

 

Celkem 13 nepedagogických pracovníků, z toho: 

 

- 1 referentka 100% 

- 1 ekonomka 100% 

- 1 školník 75% 

- 4 uklízečky 100%  

- 1 vedoucí ŠJ 100% 

- 1 hlavní kuchařka 100% 

- 1 kuchařka 100% 

- 1 zaučená kuchařka 100% 

- 1 pracovnice provozu ŠJ 100% 
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Absolventi, kteří nastoupili na školu (údaj k 30.9.) 

 

Ve školním roce 2018/2019 nastoupil na školu 1 absolvent.  

V průběhu školního roku 2 zaměstnanci úspěšně dokončili studium. 1 zaměstnanec si studium 

doplňuje. 

 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

 

 

 

Minulý školní rok 

 

Tento školní rok 

Nastoupili (1.9. - 30.9.) 4 5 

 

Odešli (1.6. - 31.8.) 

na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

5 0 3 3 

 

Počet pracovníků - důchodců a nekvalifikovaných pracovníků (údaj k 1.6.): 

 

 Minulý školní rok Tento školní rok 

 

Důchodci 4 3 

Nekvalifikovaní 0 1 

 

Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikace (údaj k 1.6.): 

Kvalifikovanost výuky na prvním stupni:    95,86% (1 pedagog na částečný úvazek si doplňuje 

kvalifikaci). 

Kvalifikovanost výuky na druhém stupni:   98,87% (1 pedagog na částečný úvazek si doplňuje 

kvalifikaci). 

21 vyučujících splňuje kvalifikační předpoklady. 

 

Pedagogičtí zaměstnanci (údaj k 1.6.) 

do 35 let věku:    5 

od 36 do 50 let věku:  14  

nad 50 let věku:                       9 

 

 

Odchozí zaměstnanci (údaj vztahující se ke konci školního roku červen-srpen) 

Počet zaměstnanců, kteří odešli do důchodu (první odchod do důchodu): 0 

Počet zaměstnanců – ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 2 

Počet zaměstnanců – ukončení pracovního poměru dohodou:  5  

Počet zaměstnanců – výpověď daná zaměstnancem: 0 

 

 

 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A 

NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

Zápis do 1. tříd: 

 

Počet zapsaných žáků 40 

Počet odkladů do 31. 8. 8 

Dodatečný odklad:          1 
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Přestup k 1. 9.        1 

Odchod k 1. 9.      4 

Do 1. třídy nastoupilo dne 1. 9. 2018:   29 

Počet zapsaných dětí do 1. tříd pro příští školní rok: 

- z toho počet odkladů:  

44 

6 

 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

 počet žáků prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo nehodnoceno 

  Ročník    a    b    a    b    a    b    a    b    a    b 

   

         1. 

         2.  

         3. 

         4. 

         5. 

 

28 

25 

36 

33 

40 

 

28 

26 

26 

36 

32 

 

27 

15 

25 

15 

24 

 

26 

21 

13 

20 

15 

 

1 

10 

11 

18 

16 

 

 

2 

5 

12 

16 

16 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

1 

0 

1 

  

Celkem za 

1. stupeň 

 

162 

 

148 

 

106 

 

95 

 

56 

 

51 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

     

         6. 

         7. 

         8. 

         9. 

 

38 

42 

32 

46 

 

53 

45 

48 

26 

 

22 

14 

12 

18 

 

31 

22 

20 

10 

 

16 

23 

15 

28 

 

20 

22 

25 

16 

 

   0 

   5 

   5 

    

 

   2 

   1 

   3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za 

2. stupeň 

 

158 

 

172 

 

66 

 

83 

 

82 

 

83 

 

10 

 

6 

 

0 

 

0 

Celkem za 

oba stupně 

 

320 

 

320 

 

172 

 

178 

 

138 

 

134 

 

10 

 

8 

 

0 

 

0 

a – údaj se vztahuje k 31. 8. předcházejícího školního roku 

b – údaj se vztahuje k 31. 8. školního roku právě končícího 

 

V tabulce nejsou zahrnuti 2 žáci 1. stupně, kteří plnili v 3. a 5. ročníku povinnou školní docházku   

v zahraničí. 

 

Snížený stupeň z chování  

 

   stupeň z chování minulý školní rok tento školní rok 

počet procento počet procento 

              2. 0 0 5 1,56 

              3. 0 0 4 1,25 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

 

Minulý školní rok Tento školní rok 

celkem hodin počet žáků celkem hodin počet žáků 

83 8 353 10 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními  
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Na základě doporučení Školského poradenského zařízení v Ostravě (PPP či SPC) 

byla poskytována podpůrná opatření čtvrtého stupně jedné žákyni z  prvního stupně, tato 

žákyně pracovala i s druhým pedagogem ve třídě. Třetí stupň byl poskytován osmi 

žákům z toho třem na druhém stupni. Podpůrná opatření druhého stupně se poskytovala 

deseti žákům, z toho dvěma na druhém stupni. První stupeň škola poskytovala dvanácti 

žákům, dvěma z druhého stupně.  

Se čtyřmi žáky na prvním stupni pracoval asistent pedagoga. V páté třídě 

s dívkou se sluchovým postižením, ve čtvrté třídě s žákyní se závažnými poruchami 

chování, ve druhé  třídě s žáky s poruchami učení. 

Předmět speciální pedagogické péče byl poskytován 13 žákům,, intervence byla 

poskytována čtyřem žákům.   

 

Vycházející  žáci  

Ve školním roce 2018/2019 dokončilo povinnou školní docházku 26 žáků z 9. ročníku a 3 

žáci z 8. ročníku. Na osmileté gymnázium přestoupil 1 žák. Na gymnázia nastoupilo 6 žáků, na 

střední školy s maturitními obory 14 žáků a na učební obory 9 žáků. 

 

Speciální a specializované třídy: nemáme 

Třídy se zaměřením – rozšířená výuka tělesné výchovy:  4 

Počet žáků ve třídách se zaměřením: 84 

 

Doplňující vzdělávací předměty 

        Název Ročník 

Cvičení z matematiky 6. 

Rozvoj čtenářství 6., 7. 

Konverzace v AJ 6., 7., 8. 

Výpočetní technika 9. 

Technické kreslení                            9.  

  

 6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

Ve školním roce 2018 / 2019 jsme se v souladu s plánem školního preventivního programu 

zúčastnili výchovných akcí a besed nabízených:  

 MěÚ Poruba – Protidrogový vlak – 6. ročník – prevence kriminality a závislostí                                  

 Renarkon: Program BUĎ OK! – všechny ročníky školy, vybíráme programy a aktivity 

posilující vzájemné vztahy a komunikaci žáků v jednotlivých třídách, dále aktivity 

zaměřené na oblast prevence užívání návykových látek, oblast šikany a kyberšikany, 

lidské sexuality 

 PPPP – nebezpečí šikany a kyberšikany – přednáška pro 5. a 6. ročník 

 Hlavně bezpečně – přednáška pro 8. ročník – rizika dopravy 

 VZP – Vzpoura úrazům – besedy pro žáky s oběťmi nehod, prevence před úrazy 

 Hasičský záchranný sbor – O. Poruba – exkurze, nácvik evakuace školy 

 Městská Policie a PČR: 1. – 9. roč.  

 Cílem besed pro I. stupeň je naučit děti jak se bezpečně chovat při hrách, sportu, na 

cestě do a ze školy, jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Děti 

získají informace o linkách tísňového volání a funkci integrovaného záchranného 
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systému. Besedy pro II. stupeň zahrnují témata zaměřující se na prevenci šikany, 

kyberšikany, agresivního chování a dalších patologických jevů u dětí a mládeže, dále 

témata týkající se trestního zákoníku, seznamují se s definicí přestupku, získají 

informace kdy, kde a jak si vyřídit občanský průkaz  

 Červený kříž – 1. pomoc – 8. ročník  

Pro zlepšení atmosféry a spolupráce třídních kolektivů organizujeme školní výlety a návštěvy 

nejrůznějších vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. 

    V tomto školním roce jsme opět v zapojeni do projektu Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostravě III zajišťovaného magistrátem statutárního města Ostravy, díky 

tomuto projektu jsme získali pracovní pozici speciálního pedagoga na 100% úvazek od 1. 9. 

2019. Díky projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě I  a finanční 

„vstřícnosti zřizovatele (dokrýval mzdové náklady školního psychologa po ukončení projektu) 

jsme měli zajištěného pro naše školní poradenské pracoviště školního psychologa (do 31. 8. 

2019), který opět v průběhu celého školního roku spolupracoval s VP, ŠMP, asistenty pedagoga 

a pomáhal při řešení konkrétních výchovných problémů žáků, prováděl diagnostiku a intervence 

problémových třídních kolektivů, konzultoval problémy se zákonnými zástupci žáků. Od 1. 9. 

2019 budeme pozici školního psychologa hradit z nového projektu MŠMT v rámci operačního 

programu výzkum, věda a vzdělávání – Otevřená škola -  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011398. 

V rámci tohoto projektu pokračovalo DVPP pedagogického sboru v oblasti inkluze a 

práce s dětmi s poruchami chování a učení, komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci žáků, 

spolupráce s OSPOD, metodiky zážitkové pedagogiky, dále v oblasti právního poradenství, 

multikulturní výchovy, kooperativního učení apod. 

 

             Do 28. 2. 2019 jsme byli zapojeni do projektu MŠMT v rámci operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání  - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743- Spolupráce na škole. 

Pedagogové byli podpořeni formou DVPP v oblasti inkluze, čtenářské, matematické 

gramotnosti, mentoringu a cizích jazyků.  

Celoročně komunikujeme a konzultujeme práci při řešení problémového chování žáků s PPP – 

oblastním metodikem prevence, příslušnými OSPOD, ČR či MěP. 

 

Metodik prevence a výchovný poradce se zúčastňovali pravidelných vzdělávacích seminářů. 

 (viz. tabulka DVPP)  

Všechny získané a nové informace v oblasti prevence a inkluze dále předávali učitelskému sboru 

na pravidelných pedagogických radách – metodicky vedli pedagogy, zejména při vypracování 

PLPP, IVP a IVýP. 

 

   Na základě výsledků evaluace Školní preventivní strategii (pro období 2013 – 2018), byla pro 

následující období od roku 2019 stanovena nová Školní preventivní strategie, cílem je opět 

minimalizovat všechny druhy rizikového chování u žáků naší školy, zrychlit a zefektivnit 

komunikaci s odbornými pracovišti.  Nadále pomocí depistáží, rozhovorů, dotazníků budeme 

průběžně sledovat stav výskytu rizikových jevů u žáků, podle výsledků do výuky začleňovat 

problematická témata tak, aby docházelo k vyřešení problémů či zlepšení v oblasti chování žáků, 

případně alespoň k zachování současného stavu.  

(dotazníková šetření budou realizována každý školní rok – pro možnost srovnání, zpětnou vazbu 

a přizpůsobení výchovného procesu) 
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 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

Téma, oblast 
Počet 

Pracovníků 

Akreditace 

MŠMT 

Rozvoj fungování školních poradenských pracovišť 
2 ano 

Spolupráce koordinátorů asistentů 
2 ano 

Legislativa ve věcech rizikového chování 
1 ano 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy - ČŠI 
2 ne 

MSK -  Legislativa ve věcech rizikového chování 
1 ano 

Specializační studium –Koordinátor EVVO 
1 ano 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy- ČŠI 
2 ne 

Konference Škola v síti informací 
1 ano 

Žák s rizikovým chováním: Kyberšikana 
1 ano 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 
3 ano 

Konference učitelů cizích jazyků 
1 ano 

Akademie souvislostí- Ohniska napětí 
1 ano 

Vybrané otázky pracovního práva I.  
1 ano 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách NIDV 
1 ano 

První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem 

(KVIC) 
2 ano 

Hospitace – součást řízení školy (NIDV) 
1 ano 

Čeština, jako druhý jazyk při výuce ve třidě pro ZŠ 

(KVIC) 
2 ano 

Zdravotník zotavovacích akcí 
5 ano 

STAGES – nová metoda vzdělávání 
1 ano 

ADHD komunikace 
2 ano 

Inovace ve výuce 
1 ano 

Demodays 2019 
1 ano 

Talent centrum – SVČ Korunka 
1 ano 
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 Tolerance 
1 ano 

Tematické setkání v oblasti Kariérové poradentství KÚ MK 
2 ano 

Rizika internetu a komunikačních technoogií 

CVČ Vietnamská 
1 ano 

Workshop – aktuální trendy v základním vzdělávání 
4 ano 

Nadaný žák ve výuce ZŠ – individualizace a identifikace nadaného 

žáka / KVIC 
1 ano 

PS Matematika, matematická gramotnost, Ped.F 
1 ano 

Setkání koordinátorů nadání, DDM, M. Majerové 23 
1 ano 

Setkání koordinátorů nadání, DDM, Ostrčilova, Ostrava 
1 ne 

Den kariérového poradentství, MSIC, Trident 
1 ne 

Vzdělávání  kariérových poradců (pilotní projekt), MS Pakt 

zaměstnanosti 
1 ne 

 

 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

a/ přehled zájmových kroužků 

 

                 

 

b/ Účast v soutěžích a olympiádách, akce s výchovně vzdělávacím zaměřením 

 

1. Stupeň 

 
 Renarkom (celý 1.stupeň) 

 Knihovnické lekce (celý první stupeň) 

 OZO ( 2.A3.A) 

 Divadlo loutel (2.A, ,4.A,B ) 

 Beseda s policií- (celý  1. stupeň ) 

 Dopravní hřiště - 4.A,B 

Název kroužku  

Fotbal    

Florbal 

Lukostřelba 

Gymnastický 

Výtvarný 

Práce s 3D tiskárnou 

Bavíme se pohybem 

Sportuj ve škole 2019 

Dramatický kroužek 

Kreativ 
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 Návštěva Stanice hasičské integrované pomoci  - celý  1. stupeň  

 Vycházka tematická - rybník Štěpán 1.ročník 

 Vycházka tematická  - Hýlov, 2.ročník 

 Velikonoce ve skanzenu -  2., 4. ročník 

 Výlet Opava - muzea, kostely 3.ročník 

 ZOO Ostrava -  4.ročník 

 Projekt „Les“ -  3.ročník 

 Zdravá pětka  - celý  1. stupeň 

 Projekt Ovoce  - celý  1. stupeň 

 BESIP – soutěž pro 3. ročník 

 Projekt I. 100 let ČR - celý 1. stupeň 

 Projekt II.  – Podnebné pásy 5.A, 5.B 

 Projekt III. -  Elektrárny v ČR -  5.A, 5.B 

 Beseda s policií - celý  1. stupeň  

 Filmové představení  -  celý 1.stupeń 

 Vzpoura úrazům - celý  1. stupeň  

 Halloween -  tvůrčí dílny pro rodiče a děti 

 Lezecká stěna Vítkovice  - celý  1. stupeň  

 FAJNE sportovní dopoledne -  1.A, 2.A 

 Plavání – 4. Ročník 

 Vánoční zpívání na „Šoupalce „ - tvůrčí dílny pro rodiče a děti 

 Vánoční zpívání u stromečku - společné vystoupení žáků I. a II. stupně a ŠD 

 Vánoční zpívání na Alšově náměstí - společné vystoupení žáků I. a II. stupně 

 Vánoční návštěva v MŠ – 1.A 

 Hudební vystoupení pro Dům seniorů - pěvecké vystoupení žáků I. a II. stupně 

 Školní karneval s Hopsalínem - I. stupeň 

 Vánoční pohoda  – koncert  I. a II. stupeň 

 Mikuláš na Šoupalce  - vystoupení dramatického kroužku 

 Vánoční vystoupení  - vystoupení dramatického kroužku pro děti v MŠ 

 Divadlo loutek - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B 

 Loučení se slabikářem – 1.A 
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 Pěvecké soutěže v rámci tříd – 1. – 4.ročník 

 Vystoupení v Domě seniorů – Siloe  - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B 

 Vystoupení  bubeníků  „Cesta kolem světa“  - 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 Třídní matematické soutěže, které byly vyhodnocovány a odměňovány vyučujícími jednotlivých 

tříd 

 Matematika mě baví –  3.- 5. ročník 

 Matematická olympiáda pro 5. Ročník, účast v okresním kole 2 žáci 

 Matematický klokan pro 2.-5.ročník 

 Pythagoriáda pro 5. ročník   

 Akce pro mateřské školy 

 McDonald´s cup 

 Atletická olympiáda 

2. Stupeň 

 

PK Cizí jazyky 

 Rodilý mluvčí v hodinách 

 Výuka metodou clill v hodinách sportovní přípravy pro 8. a 9. ročník 

 Soutěž Oxford Illustrator 

 Překladatelský tygr – Gymnázium P. Tigrida 

 Globetrotter – Great Britain – Wichterlovo gymnázium 

 Soutěž Amazing Race –SŠ Ahol 

 Anglické představení „Jack and Joe“- Dům kultury města Ostravy 

 A.Hrdlička Challenge   

PK Člověk a příroda 

 
 Přírodovědný klokan - 8. a 9. ročník 

 Biologická olympiáda - 8. a 9. ročník 

 Ryba na talíři - 7. ročník 

 OZO Ostrava  

 Zdravá 5 – s lektory, program o zdravém stravování, výživě Den Země –hlavní třída 

 Planeta země 3000 

 Svět kolem nás –Írán 
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 Návštěva hasičské stanice 

 Týden vynálezců 

PK Člověk a společnost 

 Muzeum (seznámení se s hmotnými prameny, pravěk) – 6. ročník  

 Projekt Příběhy našich sousedů – vybrané žákyně 8. ročníku  

 Staleté kořeny – 7. až 9. ročník  

 Projekt v rámci stoletého výročí republiky – celý II. stupeň  

 Workshop Doma a jinde – 9. ročník  

 Třídní soutěž – téma Husitství, 7. ročník 

PK Člověk a zdraví 

 Školní soutěže -Turnaj ve střelbě ze vzduchovky,  v badmintonu 

 Meziškolní soutěže – Florbal,  Halová kopaná, Soutěž ve střelbě ze vzduchovky 

 Hokejbal 

 Plážový volejbal 

 Atletická olympiáda 

PK Matematika 

 
 Soutěž Matematická olympiáda, 68. ročník  

 Okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z5, Z9  

 Pythagoriáda 

 Matematický klokan 

PK Český jazyk 

 Olympiáda ČJL 

 Projekt „Malý princ“ 

 Orientace v obecní knihovně  

 Divadelní představení 

Škola v přírodě 
 

Místo:   Žďár nad Sázavou 

Termín:  18. 2. – 1. 3. 2019 

Počet žáků:  30 

Na tuto školu v přírodě přispěl Moravskoslezský kraj 30.420 Kč, Zřizovatel z fondu životního 

prostředí 26.520 Kč, zákonní zástupci se podíleli částkou 2.160 Kč/žák. 
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Lyžařský výcvikový zájezd 
 

2. stupeň: 

Místo:   Prostřední Bečva 

Termín:  21. 1. – 25. 1. 2019 

Počet žáků:  31 

Zřizovatel Městský obvod Poruba přispěl na tento zájezd 19 žákům 7. ročníku 75 % nákladů, 

celková částka činila 39.401,- Kč. 

 

1. stupeň: 

Místo:   Vaňkův kopec Horní Lhota u Ostravy 

Termín:  18. 2. – 25. 2. 2019 

Počet žáků:  28 

Z neinvestičního příspěvku zřizovatele v rámci sportovních aktivit jsme přispěli částkou  

300,- Kč/dítě, celkem 8.400,- Kč. 

 

Fotbalové soutěže 
 

Soutěže žáků 

 SpSM top kategorií U-15  (1. místo, mistr ČR) a U-14 (2. místo)  

 MSŽD kategorií  

 SpSM - sever kategorií U-13 a U-12  

 SpSM - sever kategorií U-14,15  

Soutěže přípravek 

 Krajské soutěže kategorií U-6 až U-11 chlapci 

 

Volba povolání  
 

 Prezentace středních škol a individuální pohovory s žáky i rodiči 

 Dny otevřených dveří na středních školách 

 Individuální účasti na externích prezentacích a veletrhu Středoškolák, vysokoškolák 

 Pro orientaci na trhu středních škol získali zdarma Atlas školství 

 Tematické akce v Dolní oblasti Vítkovic, VŠB TU a Centru inovací 

 Projekt pro 8.ročník „Týden vynálezců“ 

 Zapojení do pilotního projektu Kariérové poradenství na školách a žádoucí rozvoj 

kariérového poradenství na ZŠ 

 

 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 
 Externích dotazníková šetření  

 Inspekční činnost ve škole s předmětem zaměřením: 

Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků podle §174 odst.2 písm. a) 

školského zákona a kontrola dodržování vybraných ustanovení ŠZ a souvisejících a 

prováděcích právních předpisů, která se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná 

podle  §174 odst.2 písm. d) ŠZ, se zaměřením na zápisy žáků do 1. ročníku ZV 

Výsledek inspekční činnosti – v žádném z kontrolovaných bodů nebylo zjištěno porušení 

právního předpisu! 
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 10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

     

     

     

     

     Základní údaje jsou uvedeny za rok 2018, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 

výroční zpráva školy.  

    
Tyto údaje jsou členěny do následujících částí: 

   

     
A. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších prostředků 

 

B. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

 
C. Rozbor hospodaření 

 
D. Výsledky inventarizace majetku 

 
E. Výsledek hospodaření 

    

     

     
A. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších prostředků 

   

     

    
Tabulka č. 1 

    

v tis. Kč 

příspěvek   schválený upravený 
 

    2018 2018 
 

investiční od SMO MOb Poruba   0,00    0,00    
 

neinvestiční od SMO MOb Poruba   3 150,00    3 491,13    
 

přímé výdaje na vzděl. (ÚZ 33353) od KÚMSK   17 515,63    17 614,62    
 

neinvestiční Obědy pro děti   0,00    33,11    
 

neinvestiční od SMO Magistrát   50,00    50,00    
 

ESF Šablony pro MŠ a ZŠ I   64,71    424,82    
 

celkem   20 780,34    21 613,68    
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B.     Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

 

     

     Finanční vypořádání dotací  poskytnutých ze státního rozpočtu 

 

     

    
Tabulka č. 2 

    

v tis. Kč 

     

     

Finanční prostředky   

Poskytnuté k 

31.12.2018 

Použité k 

31.12.2018 

Vratky dotací 

celkem 

 

Neinvestiční dotace celkem 17 614,62 17 614,62 0,00 

 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 17 614,62 17 614,62 0,00 

 

Závazné ukazatele: MP celkem v tom: 12 689,43 12 689,43 0,00 

 

platy 12 639,43 12 639,43 0,00 

 

OON 50,00 50,00 0,00 

 

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV 4 925,19 4 925,19 0,00 
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C. Rozbor hospodaření 

    

    
Tabulka č. 3 

    

v tis. Kč 

    rozpočet upravený rozpočet skutečnost  

Přímé výdaje na vzdělávání         

mzdové prostředky    12 575,13    12 639,43    12 639,43    

OON    50,00    50,00    50,00    

zákonné odvody soc.   3 156,28    3 172,35    3 159,86    

zákonné odvody zdrav.   1 136,26    1 142,04    1 137,53    

náhrady za prac. neschopnost   70,00    70,00    85,97    

příděl do FKSP   251,50    252,79    254,51    

OOPP   14,06    4,06    0,00    

učebnice    85,00    100,00    108,47    

školní potřeby 1.tř.   6,00    5,80    5,80    

učební pomůcky   10,00    10,00    7,98    

ŽK, UK   2,00    1,00    0,82    

pomůcky podpůrná opatření   0,40    13,95    14,11    

prac.učebnice a metod. příručky   9,00    8,20    6,67    

drobné UP   10,00    5,00    1,23    

cestovné   15,00    15,00    13,82    

Kooperativa   50,00    50,00    53,27    

ostatní služby   5,00    5,00    2,54    

DVPP   9,00    9,00    10,48    

UP DDHM   61,00    61,00    62,13    

celkem přímé náklady na vzděl.   17 515,63    17 614,62    17 614,62    
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Tabulka č. 4 

Plnění plánu výnosů - provoz 
  

v tis. Kč 

     druh výnosu upravený skutečnost     

  plán hlavní doplňková celkem 

Stravné - potraviny 1 350,00    1 098,31    364,46    1 462,77    

Stravné - věcné náklady 40,00      68,31    68,31    

Stravné - mzdová režie 60,00      168,07    168,07    

Stravné - zisk 5,00      19,17    19,17    

Užívání formou nájmu 40,00      29,37    107,22    

Užívání formou nájmu-mzd.režie 40,00      39,30      

Užívání formou nájmu-zisk 40,00      38,55      

Stravovací čipy 5,00      13,08    14,17    

Stravovací čipy mzdová režie 0,50      1,09      

Úplata za zájm.vzděl. v ŠD 120,00    115,18      115,18    

Lyžařský výcvik 0,00    47,66      47,66    

Škola v přírodě 79,83    79,83      79,83    

Kroužky věcné náklady 2,00      2,77    27,26    

Kroužky mzdové náklady 5,00      23,11      

Kroužky zisk 0,50      1,38      

Penále a pokuty 0,00    0,00      0,00    

Čerpání investičního fondu 0,00    81,75      81,75    

Čerpání rezervního fondu 0,00    35,00      35,00    

Čerpání rezervního fondu - obědy pro děti 0,00    0,00      0,00    

Čerpání fondu odměn 0,00    0,00      0,00    

Strava při absenci-věc.režie 3,00      5,59    19,00    

Strava při absenci-mzd.režie 6,50      12,85      

Strava při absenci-zisk 0,50      0,56      

Jiné ostatní výnosy    2,00    9,22      9,22    

Jiné výnosy stravné 0,00    0,01      0,01    

Náhrady za učebnice 4,00    8,97      8,97    

Úroky z účtu               1,00    1,59      1,59    

Celkem 1 804,83    1 477,52    787,66    2 265,18    
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Plnění plánu nákladů - provoz 

  

Tabulka č. 5 

    

v tis.Kč 

druh nákladu upravený skutečnost     

  plán hlavni doplňková celkem 

čistící prostředky 50,00    41,41    4,03    45,44    

kancelářské potřeby 30,00    17,94    0,63    18,57    

materiál na údržbu 60,00    9,69    0,63    10,32    

ostatní materiál 83,92    45,91    6,57    52,48    

časopisy,publikace 5,00    8,23      8,23    

tiskopisy 3,00    2,26      2,26    

drobné nádobí 20,00    19,88      19,88    

pohonné hmoty-sekání trávy 4,00    1,13      1,13    

materiál pro škol.družinu 25,00    25,07      25,07    

DDHM - POE 179,02    87,04    3,80    90,84    

OOPP a hyg.potřeby 6,00    19,14    2,65    21,79    

UP ŠD 5,00    4,09      4,09    

potraviny 1 350,00    1 098,31    364,46    1 462,77    

Materiál celkem 1 820,94    1 380,10    382,77    1 762,87    

El.energie 360,00    351,98    21,16    373,14    

Voda 90,00    125,88    8,07    133,95    

Plyn 50,00    28,89    9,77    38,66    

Teplo 1 150,00    972,17    30,46    1 002,63    

Energie celkem 1 650,00    1 478,92    69,46    1 548,38    

Stravovací čipy 15,00      12,67    12,67    

Opravy a údržba 300,00    494,74    6,32    501,06    

Poštovné 1,00    1,11      1,11    

Telefonní poplatky 45,00    41,65    1,27    42,92    

Služby v oblasti IT 130,00    119,84      119,84    

Programy/DDNM 70,00    43,38      43,38    

Servis UCR Gordic 15,00    10,99      10,99    

Plavání žáků 63,63    63,63      63,63    

Revize 30,00    64,79    0,63    65,42    

Lyžařský výcvik žáků 35,08    82,74      82,74    

Sportovní aktivity žáků 140,00    140,00      140,00    

Rodilý mluvčí 19,80    19,52      19,52    

Praní prádla 10,00    5,58    0,32    5,90    

Škola v přírodě 79,83    79,83      79,83    

Bankovní poplatky 10,00    8,67    2,53    11,20    

Odvoz odpadu 50,00    58,47    1,90    60,37    

Bezpečnostní služby 11,00    9,17    0,63    9,80    

Rozbory odpadních vod 6,00    4,96    0,63    5,59    

Školení zaměstnanců 4,00    5,10      5,10    

Certifikáty 8,00    2,64      2,64    

Zpracování mezd  85,00    83,97    1,64    85,61    
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Ostatní služby 80,00    93,81    0,63    94,44    

Služby celkem 893,34    939,85    10,18    950,03    

Mzdové náklady  64,00      130,75    130,75    

Dohody 25,00      61,35    61,35    

Náhrady PN 0,00      2,15    2,15    

Odvody sociální 16,00      32,69    32,69    

Odvody zdravotní 5,60      11,77    11,77    

Pojištění zákonné  0,20      0,54    0,54    

Odvody FKSP 1,20      2,65    2,65    

Mzdové náklady pedag. prac. 14,55    14,55      14,55    

Dohody ost.zdroje 0,00    0,00      0,00    

Odvody sociální 3,70    3,64      3,64    

Odvody zdravotní 1,38    1,31      1,31    

Pojištění zákonné  0,07    0,06      0,06    

Odvody FKSP 0,30    0,29      0,29    

Mzdové náklady školní psycholog 69,78    62,91      62,91    

Odvody sociální 17,45    15,73      15,73    

Odvody zdravotní 6,28    5,66      5,66    

Pojištění zákonné  0,29    0,05      0,05    

Odvody FKSP 1,40    1,26      1,26    

Dohody nutriční terapeut 0,00    6,30      6,30    

Mzdová režie celkem 227,20    111,76    241,90    353,66    

Náhrady škody - spoluúčast 10,00    3,86      3,86    

Náhrady ostatní 0,00    7,84      7,84    

Odpisy 54,00    54,31      54,31    

Daně z příjmu 1,00    0,30      0,30    

DDHM 317,06    542,58      542,58    

Celkem 5 288,54    5 014,26    723,30    5 737,56    
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Tabulka č. 6 

Čerpání prostředků ESF  

   

v tis.Kč 

     
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743 

Spolupráce na škole 

 

     
Celkový rozpočet      962,69    

 
Čerpáno       

 
Materiál     17,72    

 
Metodické příručky     1,14    

 
Cestovné     0,28    

 
Telefonní poplatky     2,98    

 
DVPP     67,63    

 
Mzdy     150,20    

 
Dohody     129,87    

 
Odvody SP     37,55    

 
Odvody ZP     13,52    

 
Zákonné pojištění     0,93    

 
FKSP     3,00    

 
celkem     424,82    

 

     

     

     

     

    
Tabulka č. 7 

Čerpání prostředků Statutárního města Ostravy  

  

v tis.Kč 

     
Neinvestiční příspěvek - kód 17/1429   Aktivní škola   

 

     

Celkový rozpočet      50,00    

 
Čerpáno       

 
Materiál     12,38    

 
Služby     23,18    

 
DDHM     12,44    

 
Dohody     2,00    

 
celkem     50,00    
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Tabulka č. 8 

    

v tis.Kč 

     

     Čerpání prostředků  - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

     
Celkový rozpočet      33,11    

 
Čerpáno       

 
Potraviny     31,65    

 
Materiál     0,02    

 
Dohody     1,44    

 

celkem     33,11    
 

     

     

     Hospodaření s fondy 

   
Tabulka č. 9 

    

v tis. Kč 

     

  stav k 31.12.2017 tvorba čerpání stav k 31.12.2018 

Fond odměn 167,43    3,00    0,00    170,43    

FKSP 96,38    261,72    225,97    132,13    

Fond rezervní 195,39    30,67    35,00    191,06    

Fond investiční 106,89    54,31    81,75    79,45    
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D. Výsledky inventarizace majetku 

    

    
Tabulka č. 10 

    

v tis. Kč 

Stav majetku (v tis.Kč) 

    

      

  

    k 31.12.2018 

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek   32,22    

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek - UP 62,48    

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek -EU 17,06    

  

Samostatné movité věci ZŠ   1 166,39    

  

Samostatné movité věci ŠJ   1 416,34    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ZŠ   3 106,88    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ZŠ-dary 54,46    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ŠJ   579,82    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ŠJ-dary 13,99    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek UP   922,11    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek EU   601,02    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek UP EU 208,69    
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E. Výsledek hospodaření 

   
Tabulka č. 11 

    

v tis. Kč 

     

  upravený skutečnost   

  plán hlavní doplňková celkem 

výnosy 1 804,83 1 477,52 787,66    2 265,18 

náklady 23 418,51 23 136,81 723,30    23 860,11 

dotace Úmob Poruba 3 491,13 3 491,13   3 491,13 

dotace KÚ 17 614,62 17 614,62   17 614,62 

dotace MMO 50,00 50,00   50,00 

Obědy pro děti 33,11 33,11   33,11 

dotace ESF 424,82 424,82   424,82 

výsledek hospodaření   -45,61 64,36 18,75 

     

     

     

     Základní škola dosáhla v roce 2018 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 

18.750,22 Kč, 
 který byl na doporučení rozborové komise a na základě rozhodnutí Rady městského 

obvodu Poruba 
 

ze dne 16. 5. 2019  (usn. č.522/VRMOb1822/13) rozdělen takto: 
  

příděl do rezervního fondu - účet 413                   

 
13 750,22 Kč 

 
příděl do fondu odměn - účet 411                          

 
5 000,00 Kč 

 

     V měsíci červenci byla pracovnicemi útvaru interního auditu a finanční kontroly Městského obvodu 

Poruba provedena  

na ZŠ  následná veřejnosprávní kontrola se zaměřením na vnitřní kontrolní systém, plnění kritérií 

hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti. Nedostatky nebyly 

zjištěny. 
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 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

 

 
 

Ve školním roce 2018/2019  byla podána přihláška v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II 

mimo hlavní město Praha na projekt „Otevřená škola“. Projekt pro ZŠ a ŠD ve výši  

1 369 607 Kč byl schválen a bude realizován v termínu 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021. 

 

 

 

 

   
 

Od 1. března 2017 by  realizován v rámci výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a 

ZŠ I projekt s názvem „Spolupráce na škole“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743 

s celkovou částkou 962.694 Kč. Tento projekt byl 85 % financován z prostředků ESF as 15 % ze 

státního rozpočtu. 

V rámci projektu jsme využili možnost personální podpory - nově vzniklá funkce na škole - 

školní asistent. 

Dále byl projekt využit pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy a to formou 

vzdělávání pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vzdělávání probíhalo v těchto oblastech: 

 čtenářská gramotnost 

 matematická gramotnost 

 cizí jazyk 

 mentoring 

 inkluze ve vzdělávání - rozvoj kompetencí učitelů pro práci s heterogenní skupinou žáků, 

především se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Projekt byl ukončen k 28. 2. 2019, plně nebyla realizována personální šablona „Školní asistent 

pro ZŠ“, částka 10.506,- Kč bude vrácena v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem 

po ukončení roku 2019. 
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Naše škola byla zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

 Ostrava I“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 

Projekt byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu 

statutárního města Ostravy.                                                                            

Ve školním roce 2018/2019 požádala škola žádost  o partnerství v projektu „Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 

Podíl naší školy jako Partner č. 25 bude 1.887.600,- Kč a bude spolufinancován z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České 

republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.   

Tímto projektem byla k 1. 9. 2019 na naší škole vytvořena nová pracovní pozice školní speciální 

pedagog.                                                                    

 

 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

   Ve školním roce 2018/19 škola nerealizovala další vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

 

 Ve školním roce 2018/2019 dokončila škola projekt: 

Aktivní škola. Na tento projekt byl poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu SMO ve 

výši 50 tisíc Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši. 

            

 

 Dále byly v tomto školním roce zahájeny dva projekty:                         

 

Škola kreativně, na který poskytlo Statutární město Ostrava účelový neinvestiční 

příspěvek ve výši 60 tisíc Kč. Projekt bude ukončen ve školním roce 2018/2019. 

 

TalentŠou, na který poskytlo Statutární město Ostrava účelový příspěvek ve výši  

200 tisíc Kč. 

Oba projekty budou ukončeny ve školním roce 2019/2020. 

 
 Dále nám byl Statutárním městem Osxtrava poskytnut účelový neinvestiční příspěvek ve 

výši 28.000,- Kč na realizaci projektu „Pilotní program na podporu rozvoje kariérového 

poradenství ve vybraných ZŠ v roce 2019“. 

Projekt je realizován od 1. 8. 2019 a bude ukončen k 31. 12. 2019. 
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 Na období školního roku 2018/2019 nám by poskytnut  neinvestiční  transfer  na 

zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrava“ – pozice školního psychologa s polovičním úvazkem.    

Celkové náklady činily 285.600,- Kč, spoluúčast Statutárního města Ostravy i zřizovatele 

Městského obvodu Poruba byla vždy 142.800,- Kč.  

 Ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné 

stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji II“, který je podpořen finančními prostředky z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. Poskytovatelem prostředků na 

realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky, smlouva o 

partnerství je uzavřena s Moravskoslezským krajem. Celkem bylo na naší škole zapojeno 

8 dětí, kterým byly uhrazeny obědy ve výši 29.328,- Kč, režijní náklady na zajištění 

projektu činily 1.466,40 Kč. Ve školním roce 2019/20 pokračujeme v projektu 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 

PMP v Moravskoslezském kraji III. 

        

 V 1. pololetí roku 2019 byl realizován program „Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 

2019 (IV. etapa) – dotace MŠMT 33. 774,- Kč, spoluúčast školy 230,- Kč. Žákům 2. a 3. 

třídy byla hrazena doprava na plavecký výcvik. Přihláška byla podána také na období 

září –  prosinec 2019. 

                                                                                    

                                                                                 

 Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu Rodilí mluvčí do škol – 

výuka AJ s rodilým mluvčím ve vybraných ročnících I. stupně, využití metody 

CLIL v některých hodinách předmětu zeměpis a hodinách sportovní přípravy pro 

žáky 8. a 9.ročníku. 

 
 Paralympijský školní den – Realizátorem byly  Para hockey Ostrava z.s. společně 

s Ostravskou univerzitou, škola byla účastník bez finančního příspěvku, byl zrealizován 

projektový den hendikepovaných a účast na turnaji MS v parahokeji 

 Přihlášení do projektu ABAKU do škol -výuka aritmetiky na I.stupni ZŠ se zaměřením na 

rozvoj logiky, škola bude účastníkem projektu Moravskoslezského kraje bez finančního 

příspěvku v rámci OKAP, kariérové a polytechnické vzdělávání, doba trvání projektu do 

30.6.2022 

 Přihlášení do projektu Rozvoj digitálních kompetencí, škola bude partner bez finančního 

příspěvku, Realizátorem Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, Projekt je předkládán 

v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II Operačního 

programu VVV a jeho cílem je podpořit rozvoj digitálních kompetencí učitelů základních 

škol, realizace od roku 2020.  
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 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Spolupráce s odborovou organizací 

 

 Spolupráce s odborovou organizací probíhá dle platných zákonů a v souladu s kolektivní 

smlouvou. 

 

Spolupráce školy s FC Baník Ostrava 

 

   Na základě smlouvy o spolupráci mezi ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609 a FC Baník 

Ostrava, a.s. jsou od 6. ročníku soustředěni talentovaní fotbalisté registrovaní v tomto 

fotbalovém klubu ve sportovních třídách školy. Jde o dlouholetou spolupráci, která byla ještě 

prohloubena na základě statutu sportovních tříd zaměřených na kopanou. Tento statut získala 

škola k 1. 9. 1999. Od 1. 9. 2010 se ve sportovních třídách v 6. až 9. ročníku vyučovalo podle 

Školního vzdělávacího programu s rozšířenou výukou TV. Spolupráce se rozvíjí i na personální 

(účast trenérů v hodinách tělesné výchovy) a materiální bázi.   

   Od školního roku 2016/2017 se v Karviné otevřela Regionální fotbalová akademie, jejímiž 

žáky je i několik žáků naší školy. V roce 2018 byl přiznán statut klubové fotbalové akademie, 

hlavní sídlo je na naší ZŠ. 

 

Spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií 

 

 naučit děti jak se bezpečně chovat při hrách, sportu, na cestě do a ze školy 

 jak se správně chovat jako účastník silničního provozu.  

 informace o linkách tísňového volání a funkci integrovaného záchranného systému.  

 besedy zaměřeny na dopravní výchovu 

 prevence šikany, kyberšikany a dalších patologických jevů u dětí a mládeže  

 témata týkající se trestního zákoníku, seznamují se s definicí přestupku, získávají 

informace kdy, kde a jak si vyřídit občanský průkaz 

 

Spolupráce s PPP Ostrava - Poruba 

 

 V průběhu celého školního roku jsme průběžně konzultovali/spolupracovali s PPP 

v Ostravě – Porubě, především při řešení konkrétních výchovných problémů.  

 

Spolupráce s  ÚMOb Ostrava-Poruba 

 

 Boj proti záškoláctví a péče o děti z méně podnětného prostředí 

 Hlášení případů neomluvené i skryté absence. 

 Pomoc při zlepšování problémů některých dětí ze sociálně slabých rodin 

 Zpracování projektové fische pro možnost projektové žádosti v rámci MAP, ITI 

 Účast ředitele školy jako manažera pracovní skupiny „Kariérové poradenství“ pro tvorbu 

MAP a MAP2, předávání aktuálních informací 

 Spolupráce v oblasti prevence násilí žáků škol   

 

 

Spolupráce s mateřskými školami 

  

 Návštěva budoucích žáků 1. třídy ve škole 

 Metoda dobrého startu 

 Čtení s nečtenáři pro předškoláky 
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 Akce mateřské školy v prostorách naší ZŠ – reciproční využívání prostorů 

 Účast předškoláků na společných vystoupeních 

 Informace pro budoucí prvňáčky – seznam školních potřeb mimo dotace 

 Skokánek – setkání budoucích prvňáčků 

 Účast pedagogických pracovníků školy na vzdělávacích akcích mateřských škol 

 

Spolupráce s obvodními knihovnami 

 

Čtenářská gramotnost 

 

V rámci školy spolupracujeme s knihovnou na ulici Podroužkova již 18. rokem. Spolupráce je 

vynikající, knihovna nabízí aktuální témata besed. 

Na I. stupni připravuje akci Pasování prvňáčků, což vytváří možnost bezplatně být návštěvníkem 

knihovny pro děti 1. tříd. Pracovnice knihovny zvou zajímavé hosty, například starostu 

městského obvodu k předčítání knih. Besedy jsou propojeny s aktivitami pro děti a každá lekce 

je zakončena možností půjčování knih.  

 

  Pro 2. stupeň: 
 

Nabídka programů pro druhý stupeň již tak zajímavá není a vyučující vytváří vlastní 

projekty (např. Malý princ).  

 Na škole dobře funguje školní knihovna, která je rozdělena na oddělení pro mladší 

čtenáře a čtenáře druhostupňové. Žáci si zde mohou půjčovat i literaturu faktu a encyklopedie při 

vytváření projektů. Vedle školní knihovny využíváme pro výuku předmětu Rozvoj čtenářství tzv. 

polštářovou učebnu, kde si žáci mohou pro čtení udělat adekvátní pohodlí.. 

   

Spolupráce na aktivitách Magistrátu města Ostravy, Úřadu Moravskoslezského kraje a 

Fotbalové asociace ČR  

 

 Organizace soutěže ve fotbale žáků 2. - 5. tříd  - Mc Donald‘s Cup v rámci obvodu 

Ostrava-Poruba, města Ostravy a Moravskoslezského kraje 

 Spolupráce s Regionální fotbalovou akademií FAČR v Karviné 

 Organizace seminářů pro trenéry fotbal a doškolení trenérů fotbalu 

 

Spolupráce se Spolkem rodičů 

 

Škola v minulosti spolupracovala se Spolkem rodičů a přátel školy Jana Šoupala, který k 

30. 6. 2018 ukončil činnost s odchodem dětí předsedkyně spolku ze školy a nezájmem 

pokračovat ze strany ostatních zákonných zástupců žáků.  

Od února 2019 funguje při škole Nadační fond žáků při ZŠ J. Šoupala s tímto účelem 

činnosti: 

 plnění obecně prospěšných humanitních cílů ve prospěch žáků Základní školy, Ostrava-

Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace, se sídlem Jana Šoupala 1609/6, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČ 70984751 (dále jen „ZŠ J. Šoupala“), 

 modernizace, zlepšování a zdokonalování výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ J. 

Šoupala, 

 rozvíjení vzájemné spolupráce ZŠ J. Šoupala a rodičů žáků ze ZŠ J. Šoupala a dalších 

subjektů spolupracujících se ZŠ J. Šoupala,  

 estetizace ZŠ J. Šoupala, 

 podpora a organizování kulturních, sportovních a společenských akcí zaměřených 

k dalšímu rozšíření duchovních a morálních vlastností a hodnot žáků ZŠ J. Šoupala,  

 podpora iniciativy, reprezentace a zlepšování studijních výsledků žáků ZŠ J. Šoupala.  
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15. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

 Škola má právní subjektivitu od 1. 1.2003 – usnesením Městského zastupitelstva odvodu 

Poruba, č. 1174/26 ze dne 1. 10. 2002 byla s účinností k 1. 1. 2003 zřízena příspěvková 

organizace. 

Celoroční program práce školy byl jak v oblasti výchovně vzdělávací práce, tak i v oblasti 

organizačně technické splněn. Výsledky žáků naší školy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti 

mimoškolní činnosti na území ORP Ostravy, Moravskoslezského kraje i celonárodní úrovni 

svědčí o dobré práci zaměstnanců i žáků školy. Velký posun škola prodělala jak ve vnitřním 

vybavení školy, tak na úrovni sportovně-technického zázemí, za což patří obrovský dík 

zřizovateli, Městskému obvodu Poruba a sociálním partnerům školy, především Akademii FC 

Baník Ostrava z.s., a Ostravské sportovní z.s.. Škola má vytvořeno zázemí, které patří svým 

rozsahem a kvalitou na republikové úrovni k nejmodernějším a věřím, že se díky přízni výše 

uvedených subjektů bude i nadále rozvíjet. 

 

 

V Porubě dne 11. 10. 2019 

 

 

       Ing. Milan Chalupa, ředitel školy 


