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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 2017/2018 : 320 

ŠD: 150 žáků            95 

ŠJ:  400 jídel                                            246 

 

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 

  17 16 343 320 20,18 20 15,31 15,01 

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. 2018 : 86 
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h/ Školská rada 

 

Mgr. Marie Slabá - předseda 

Mgr. Renáta Drozdková 

Ing. Vítězslav Matuška 

Doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. 

Radka Kretová 

Mojmír Žák 

 

 

Schůzky: 

 

13. 10. 2017, program 

1. Informace z voleb, složení Školské rady pro další 3-leté funkční období (beze změn) 

2. Aktuální informace z chodu školy. 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017 

4. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu 

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. 

h/ Charakteristika školy 

 

 Škola poskytuje základní vzdělání celkem v 16 třídách, na I. stupni v 1.-5.roč. 9 tříd, na 

II. stupni  v  6.-9.ročníku 7 tříd, z toho v každém ročníku 1 třída s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy se zaměřením na fotbal, celkem 4 třídy (6. B, 7.B, 8.A, 9.B). 

 Škola se orientuje na práci se sportovně talentovanými žáky se zaměřením na fotbal, kteří 

jsou registrováni převážně v FC Baník Ostrava a jeho partnerských klubech. Do těchto tříd 

přicházejí žáci na základě výběru talentů, který provádějí trenéři FC Baník Ostrava ve všech 

ostravských obvodech i z mimoostravských oblastí.  

         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 2017/2018 v 1., 2., 6. a 7. ročníku, ostatní ročníky se vyučovaly podle stávajícího 

ŠVP.  

    Škola v rámci spolupráce s FC Baník Ostrava, a.s. vytváří podmínky pro výchovu 

a vzdělávání sportovně talentovaných žáků se zaměřením na fotbal.  Do těchto tříd přicházejí 

žáci na základě výběru talentů prováděného trenéry FC Baník Ostrava ve všech ostravských 

obvodech a do vyšších ročníků z celého regionu. Došlo k rekonstrukci hřišť v areálu školy a 

dalšímu rozvoji stravovacích návyků – zavedení svačin pro žáky – hráče Akademie FC Baníku 

Ostrava. 

Hodiny rozšířené výuky tělesné výchovy jsou zaměřeny na gymnastiku, atletiku, úpolová 

cvičení, zdravotní gymnastiku, posilování formou „core stability“, strečing a protahování a 

odstraňování svalových disbalancí. 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 1x 
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týdně dochází ortoped. Tato služba bývá nabízena v případě potřeby i ostatním žákům a 

zaměstnancům školy. 

Škola rovněž vytváří vhodné tréninkové zázemí pro Boxing Club Poruba, se kterým 

navázala i spolupráci při vzdělávání jejich sportovců. 

 Podmínky pro rozvoj pohybových aktivit vytváří sportovní areál, 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 s florbalovými mantinely, 

tělocvična a budova se sociálním zázemím včetně společenské místnosti (majetek FC Baníku 

Ostrava využívaný i pro potřeby školy). 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 a kardiozóna. V současné době se 

zpracovává projekt na zastřešení „malé umělky“, ve výstavbě je vybudování workoutových 

stanovišť v areálu školy. Realizátorem a investorem uvedených rekonstrukcí je 1. Ostravská 

sportovní z.s. a celkové náklady rekonstrukce přesahují částku 21 milionů korun. Pro dokončení 

kompletní rekonstrukce zbývá dobudovat parkoviště v areálu školy a upravit příjezdovou 

komunikaci – již byla v zájmu řešení stížností změněna příjezdová brána do areálu školy tak, aby 

provoz spojen se sportovním areálem neobtěžoval místní obyvatele. 

Pro práci kroužků, trávení hygienických přestávek i pro netradiční vyučovací hodiny je 

v těchto prostorách v provozu společenská místnost pro žáky. 

    Sportovní přípravu v těchto rozšířených hodinách tělesné výchovy vedou specialisté na 

jednotlivá sportovní odvětví spolu s vedoucím trenérem mládeže, kteří jsou smluvně vázáni s FC 

Baník Ostrava a učitelé TV, kteří jsou zároveň kvalifikovanými trenéry žákovských družstev. 

    Pro potřeby výuky i zájmových kroužků se chystá vybudování cvičné kuchyně, v záměru 

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

hudebny a venkovní učebny v prostorách atria. 

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.  

        

i/ Vybavení školy 

 

Počet učeben používaných školou 30 

Z
 t

o
h
o
 o

d
b
o
rn

é 
u
če

b
n
y
: 

Pracovna PC  2 

Multimediální učebna 2 

Přírodovědná učebna s interaktivní tabulí 1 

Jazyková učebna s interaktivní tabulí   1 

Tzv. polštářová učebna     1 

Knihovna       1 

Výtvarná učebna      1 

Školní dílna        1 

Atrium pro výuku      1 

Tělocvična       1 

Gymnastický sál      2 

Posilovna 1 

Kardiozóna 1 

Společenská místnost pro žáky 1 

Fotbalové hřiště      2 

Minihřiště       2 

Kabinety       11 
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 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Tabulka vzdělávacích programů: 

 

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

ŠVP 

 

ŠVP 

 

 

ŠVP 

 

ŠVP ŠVP ŠVP  
ŠVP 

RVTV 
ŠVP  

ŠVP 

RVTV 

ŠVP + 

ŠVP 

RVTV 

ŠVP 
ŠVP 

RVTV 

 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu: 

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

Šoupala z 25. 8.2016 
III. – V., VIII. – 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 

  

 Ve školním roce 2017/2018  pracovalo na škole 29 pedagogických pracovníků,  

z toho: 

23 učitelů (5 mužů), 3 asistenti pedagoga (1 muž) a 3 vychovatelky. 

Z toho 20 učitelů se 100 % úvazkem, 1 učitelka s úvazkem 50%, 1 učitelka s úvazkem 68%, 1 

učitelka s úvazkem 14%, 1 asistent pedagoga s úvazkem 100%, 2 asistenti pedagoga s úvazkem 

75%, 2 vychovatelky se 100 %, 1 vychovatelka s úvazkem 77%. 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Celkem 13 nepedagogických pracovníků, z toho  1 referentka 100% 

       1 ekonomka 100% 

       1 školní asistentka 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% 

        

Absolventi, kteří nastoupili na školu 

 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupil na školu 1 absolvent. 
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Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

 

 

 

    Minulý školní rok 

 

   Tento školní rok 

Nastoupili 4 4 

 

Odešli 

na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

5 0 2 4 

 

Počet pracovníků - důchodců a nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Minulý školní rok Tento školní rok 

 

Důchodci 3 4 

Nekvalifikovaní 4 0 

 

Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikace 

Aprobovanost výuky na prvním stupni:    100% 

Aprobovanost výuky na druhém stupni:   100% 

 

23 vyučujících splňuje kvalifikační předpoklady. 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

do 35 let věku:    4 

od 36 do 50 let věku:  11  

nad 50 let věku:                       8 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 13 

 

Ve škole od 1. 3. 2017 do 15. 7. 2018 působil školní asistent, financován z fondu EU. 

 

Počet zaměstnanců, kteří odešli do důchodu: 2 

Počet zaměstnanců – ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 7 

Počet zaměstnanců – ukončení pracovního poměru dohodou:  1 

Počet zaměstnanců – výpověď daná zaměstnancem: 1 

 

 

 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A 

NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

Zápis do 1. tříd: 

 

Počet zapsaných žáků 38 

Počet odkladů do 31. 8. 6 

Dodatečný odklad:          1 

Přestup k 1. 9.        2 

Odchod k 1. 9.      4 

Opakování ročníku 1 

Do 1. třídy nastoupilo dne 1. 9. 2017:   31 

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

- z toho počet odkladů:  

40 

8 
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 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 

39 

33 

41 

36 

 

28 

25 

36 

33 

40 

 

27 

35 

18 

26 

15 

 

27 

15 

25 

15 

24 

 

0 

4 

15 

14 

20 

 

 

1 

10 

11 

18 

16 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

0 

 

 

0 

0 

  

Celkem za 

1. stupeň 

 

177 

 

162 

 

121 

 

106 

 

53 

 

56 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

     

         6. 

         7. 

         8. 

         9. 

 

41 

27 

45 

53 

 

38 

42 

32 

46 

 

16 

8 

18 

11 

 

22 

14 

12 

18 

 

22 

16 

25 

41 

 

16 

23 

15 

28 

 

   3 

   3 

   2 

    

 

   0 

   5 

   5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za 

2. stupeň 

 

166 

 

158 

 

45 

 

66 

 

81 

 

82 

 

8 

 

10 

 

0 

 

0 

Celkem za 

oba stupně 

 

343 

 

320 

 

166 

 

172 

 

134 

 

138 

 

11 

 

10 

 

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 4. ročníku povinnou školní docházku   

v zahraničí. 

 

Snížený stupeň z chování  

 

   stupeň z chování minulý školní rok tento školní rok 

počet procento počet procento 

              2. 1 0,29 0 0 

              3. 0 0 0 0 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

 

Minulý školní rok           Tento školní rok 

celkem hodin počet žáků celkem hodin počet žáků 

83 8 143 14 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními  

 

Na základě doporučení Školského poradenského zařízení v Ostravě (PPP či SPC) byla 

poskytována podpůrná opatření třetího stupně devíti žákům z toho dvěma na druhém stupni. 

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

První stupeň škola poskytovala jedenácti žákům, dvěma z druhého stupně.  
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Se třemi žáky na prvním stupni pracoval asistent pedagoga. Jeden pracoval ve čtvrté třídě 

s dívkou se sluchovým postižením, druhý asistent ve třetí třídě s žákyní se závažnými poruchami 

chování. Třetí asistent pracoval v první třídě s žákem s lehkým mentálním postižením. 

Pro předmět speciální pedagogické péče byli žáci rozděleni do tří skupin, intervence byla 

poskytována pěti žákům  ve dvou skupinách.  

Během roku odešli dva žáci s PO na jinou školu, tři žáci přešli na střední školu. 

 

Vycházející  žáci  

Ve školním roce 2017/2018 dokončilo povinnou školní docházku čtyřicet sedm žáků z 9. 

ročníku a čtyři žáci z 8. ročníku.(Gymnázium – 6 žáků, maturitní obory -25 žáků, učební obory – 

19 žáků, jedna neumístěna – kurátor přislíbil nahlásit, kam nastoupí ale nestalo se tak). Tři žáci 

5. ročníku byli přijati na osmileté gymnázium. 

 

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 RIZIKOVÝCH  JEVŮ   

 

Ve školním roce 2017 / 2018 jsme se v souladu s plánem školního preventivního programu 

zúčastnili výchovných akcí a besed nabízených:  

 MěÚ Poruba - Legiovlak – 6. ročník – prevence kriminality a závislostí 

 KCP -  I. stupeň a 6. ročník  -  programy zaměřené na environmentální výchovu   - 

Modrá planeta, Příběh jednoho odpadku, Všechny barvy světa                                  

 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 

 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 

systému. Besedy pro II. stupeň zahrnují témata zaměřující se na prevenci šikany, 

kyberšikany 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. a  9. ročník  
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Pro zlepšení atmosféry a spolupráce třídních kolektivů organizujeme školní výlety a návštěvy 

nejrůznějších vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. 

   V tomto školním roce jsme pokračovali v zapojení do projektu Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostravě zajišťovaného magistrátem statutárního města Ostravy. Díky 

tomuto projektu jsme rozšířili naše poradenské pracoviště o školního psychologa, který opět v 

průběhu celého školního roku spolupracoval s VP, ŠMP, asistenty pedagoga, školním asistentem 

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

problémových třídních kolektivů, konzultoval problémy se zákonnými zástupci žáků.  

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. 

 

Od 1. 3. 2017 jsme 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 nadále podporováni formou DVPP v oblasti inkluze, čtenářské, matematické gramotnosti, 

mentoringu a cizích jazyků. Jako podporu práce ŠMP, VP a celého pedagogického sboru v rámci 

tohoto projektu jsme do konce školního roku využívali školního asistenta, který vypomáhal 

zejména žákům se slabým prospěchem speciálními hodinami přípravy do vyučování a při 

komunikaci s rodiči žáků. 

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

oblastním metodikem prevence. 

 

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 cílů stanovených ve Školní preventivní strategii (pro období 2013 – 2018), pomocí 

dotazníků dále mapujeme stav výskytu rizikových jevů u žáků, podle výsledků nadále do výuky 

začleňujeme problematická témata tak, aby docházelo k 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 

 

 

Požadavek – téma, organizátor Pracovník 
Akreditace 

MŠMT?  

Metody práce se skupinou (MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostravě) 
1 ano 

Metody práce se skupinou (MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostravě) 
1 ano 

Metody práce se skupinou 1 ano 

Aktivizační metody ve školní práci 1 Ano 

Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty 1 ano 

Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 1 ano 

Jak motivovat žáka 1 ano 

Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků 1 ano 

PLPP a práce s žákem v rámci 1.stupně podpůrných opatření na ZŠ (MMO –  

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě) 
1 ano 

Strategické řízení a plánování ve školách  - dlouhodobý kurz pro vedoucí 

pracovníky 
2 ano 

Dítě s psychiatrickou diagnózou II 1 ano 

Rodičovské a pedagogické kompetence 1 ano 

Primární logopedická péče 1 ano 

Komunikace se žákem (MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve 

městě Ostravě) 
3 ano 

Agrese a agresivita u dětí a mládeže  žákem (MMO –  Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě) 
1 ano 

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I 1 ano 

Sociální klima školní třídy 1 ano 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost 1 ano 

Poruchy chování u dětí I + II  žákem (MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostravě) 
1 ano 

Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA 1 ano 

Školení metodiků dopravní výchovy 1 ano 

Jak zvládnout obtížné rozhovory 1 ano 

Pokročilé metody pro práci s nadanými dětmi 1 ano 
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Syndrom CAN – Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě) 
1 ano 

Žák z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami  

(MMO –  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě) 
2 ano 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost 1 ano 

Trestná činnost u dětí a mladistvých 2 ano 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy 2 ano 

Asertivní komunikace I,II 1 ano 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůrného opatření 1 ano 

ADHD – metody práce se žáky 1 ano 

Baví nás číst a hýbat světem 1 ne 

Na technologiích ve škole záleží 1 ano 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 ano 

Matematika 3. - 5. ročníku ZŠ Hejného metodou 1 ano 

Žák s rizikovým chováním: šikana,kyberšikana,(MMO –  Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě) 
2 ano 

Sociální klima školní třídy 1 ano 

Etická výchova ve škole (40 hod.) 1 ano 

Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků s SPU 1 ano 

Proč zrovna já 1 ano 

Matematická gramotnost 1 ano 

Dlouhodobý kurz pokročilých metod pro práci s nadanými žáky – B1 1 ano 

Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 1 ano 

 

 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

a/ přehled zájmových kroužků 

 

Název kroužku  

Fotbal    

Aerobic 

Taneční 

Florbal 

Lukostřelba 

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

 

 

PK humanitní 

 
 Spolupráce se sdružením Renarkon –plánovaná až na 2. pololetí 

 Exkurze Dolní oblast Vítkovice – vybrané třídy 2. stupně 

 Divadlo Dějiny Ostravy 

 Projektové dny:  750. výročí první písemné zmínky o Ostravě, Historické osobnosti, 

Exkurze pravěkem, 100.výročí vzniku ČSR 

 Dějepisná olympiáda – školní kolo (2 vítězové), okresní kolo (33. místo) 

 Paměť národa, Příběhy našich sousedů, spolupráce s organizací POST BELLUM – 3 

týmy, 9. A, 9. B, 8. A 

 Zážitkový workshop POST BELLUM – Den, kdy se mlčelo – 9. A 

 ČJL – olympiáda tvůrčí psaní  

 Zlatá stuha s knihou Pavla Čecha A.  

 Účast v celospolečenské akci Celé Česko čte dětem a  Čtení pomáhá 

 Beseda s vietnamskou studentkou, po přečtení knihy Dračí polévka  

 1. výročí BOOKŠOU (Facebookové stránky věnované knihám a rozvoje čtenářství) 

 Olympiáda z anglického jazyka 

 Amazing race – AHOL - vybraní žáci II.stupně 

 Soutěž Globetrotter – Wichterleho gymnázium 

 Lese–Wettbewerb – soutěž ve čtení německých textů, Slezská univerzita v Opavě  

 Challenge 2018 – ZŠ Hrdličky 

 Tematický Zájezd do Vídně 

 Rodilý mluvčí v anglickém a německém jazyce 

 Exkurze Protidrogový vlak – žáci 6. ročníku 

 Beseda Virtuální nápadník – PČR 

 Dějepisná olympiáda  

 Školní časopis – Občasník a školní televize 

 

 

PK přírodní vědy 

 
 Přírodovědný klokan 

 Matematický klokan 

 Matematika a logika 

 Pythagoriáda 

 Matematické soutěže pro I.stupeň Řetízkový král a Slovní úlohy hravě 

Výtvarný 

Práce s 3D tiskárnou 

Bavíme se pohybem 
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 Matematika mě baví (I. stupeň) 

 Biologická olympiáda 

 Zeměpisné soutěže 

 Mobilita imobilních 

 Jak zprovoznit nemocnici 

 Svět techniky: Jaderná energie 

 Chemická pohádka (I. stupeň) 

 Násobilkový král (I. stupeň) 

 Návštěva OZO – Ozíci a skládkoobr + tematické ekologické akce pro II. stupeň 

 Návštěvy dinoparku (I. stupeň) 

 Sběr papíru, elektrospotřebičů, plastových víček (Recyklohraní) 

 Spolupráce s VŠB-TU   (Geologický pavilon,  Energetický hlavolam,  Geotechnika, 

Konstrukce, Technické zabezpečení budov) 

 Spolupráce s Centrem inovací („Zlepši si techniku“ – Týden vynálezců) 

 Den Země – vybrané třídy dle zájmu 

 Krása letu dravých ptáků 

 Planetárium (I. stupeň) 

 Za prameny Klimkovic (I. stupeň) 

 Psí útulky (I. stupeň) 

 První pomoc – Červený kříž pro žáky 8. a 9. Ročníků 

 Vzdělávací akce spojeny s přednáškou Svět kolem nás –Kuba a Planeta Země 3000– 

Barma 

 

Umění a kultura,  člověk a společnost, člověk a svět práce, výchova ke 

zdraví 

 
 Vánoční jarmark(výrobky pro veřejnost (I.a II. stupeň)  

 Vánoční besídky a vystoupení pro MŠ (I. stupeň) 

 Hudebně-taneční vystoupení žáků I.stupně pro II. stupeň a veřejnost 

 Divadlo loutek + Divadelní představení v DK Ostrava (I. stupeň) 

 Školní karneval s Hopsalínem (I. stupeň) 

 Kvizy nás baví (I. stupeň) 

 Recitační soutěž (I. stupeň) 

 Soutěž v jazykolamech (I. stupeň) 

 Maškarní ples (I. stupeň) 

 Výtvarné soutěže pro I. stupeň Barevný podzim, Halloween, Brontosauři na Ostravsku, 

Večerní strašidelná škola 

 Výtvarná soutěž Raketou na Mars – Agentura Marf pro 1.-9. Ročníky 

 Soutěž ve zpěvu Hlas Šoupalky (I. stupeň) 

 Betlémy (výtvarná soutěž) 

 Knihovnické lekce (I. stupeň) 

 Den s knihou – literárně-výtvarný projekt 

 Závěrečné rozloučení a skok na II. stupeň pro 5.ročník 

 Projekt organizace Paměť národa Příběhy našich sousedů (1. a 3..místo) 
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 Spolupráce s Bc. Veličkou -  Drogy, Problematika Facebooku, Bezpečné sexuální 

chování, Šikana  

 Beseda s hasiči  

 Spolupráce s městskou policií – jednorázové besedy pro každý ročník 

 Kyberšikana – 6. ročník  

 Finanční gramotnost – 5. – 9. ročník 

 Lyžařský výcvik 

 Škola v přírodě pro žáky 3.ročníku 

 Sportovní akce ve sportovních střediscích Fajne a FEMM 

 Výuky na dopravním hřišti se získáním průkazu cyklisty (I. stupeň) 

 

 

 

Sportovní soutěže: 

 

 Školní kola badminton, stolní tenis, šipky, 

 Minikopaná  (8.-9.tř.) - 1.místo okres 

 Florbal (8.-9.tř.) - 3.místo kraj 

 Halová kopaná (6.-8.tř.) - 1.místo okres, 1.místo kraj 

 Florbal ČEPS CUP (4.-5.tř.) - 1.místo okres 

 Futsal (6.-7.tř.)- 4.místo republika,  (8.-9.tř.) - 4.místo republika 

 Šplh (6.-7.tř) dívky – 3.místo okres,  (8.-9.tř.) dívky – 3.místo okres 

 Šplh (6.-7.tř.) chlapci -1.místo okres 

 Mc Donalds Cup - /1.-3.tř./ - 3.místo okresní kolo,  (4.-5.tř.) - 2.místo okresní kolo  

 Dopravní soutěž  (5.-6.tř.) - 3.místo obvod, (7.-9.tř.) - 3.místo obvod 

 Olympiáda porubských školáků – 800m – 1. místo, skok daleký – 1.místo,, skok daleký – 

1.místo, štafeta 4x60m – 1.místo, kriketový míček – 3.místo  

 Street hokej porubských škol (O pohár místostarosty) – 3. Místo 

 Soutěž ve střelbě ze vzduchovky (ZŠ Sekaniny) 

 Branně-vzdělávací závody Wolfram a Battlefield 

 
 

Dopravní výchova 
 

 Besedy s policií v rámci preventivního programu – seznámení s pravidly silničního 

provozu, role chodce a cyklisty 

 Výuka na dopravním hřišti ve dvou čtyřhodinových blocích (na jaře a na podzim) - 

teoretická část (pravidla silničního provozu) a praktická část (jízda na kole dle předpisů 

silničního provozu), ukončení této výuky je formou testu a praktické jízdy na hřišti – 

žáci mají možnost získat průkaz cyklisty 

 

 Účast na soutěži Mladý cyklista, jejímž garantem je ministerstvo dopravy a BESIP 
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Škola v přírodě 
 

Místo:   Velké Karlovice 

Termín:  14. 5. – 18. 5. 2018 

Počet žáků:  34 

 

 

Lyžařský výcvikový zájezd 
 

2. stupeň: 

Místo:   Horní Bečva 

Termín:  22. 1. – 26. 1. 2018 

Počet žáků:  30 

Zřizovatel Městský obvod Poruba přispěl na tento zájezd 17 žákům 7. ročníku 75 % nákladů, 

celková částka činila 35.084,- Kč. 

 

1. stupeň: 

Místo:   Vaňkův kopec Horní Lhota u Ostravy 

Termín:  19. 2. – 23. 2. 2018 

Počet žáků:  38 

Z neinvestičního příspěvku zřizovatele v rámci sportovních aktivit jsme přispěli částkou  

300,- Kč/dítě, celkem 11.400,- Kč. 

 

Fotbalové soutěže 
 

Soutěže žáků 

 

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

 MSŽ divize kategorií U-15  (1. místo) a U-14 (1. místo)      

 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 Učeň, středoškolák, 

vysokoškolák 

 Pro orientaci na trhu středních škol získali zdarma Atlas školství 

 

 

 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla ze strany České školní inspekce kontrola pouze formou 

externích dotazníkových šetření a výběrových zjišťování výsledků žáků. 
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 10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Základní údaje jsou uvedeny za rok 2017, 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 
 

    2017 2017 
 

investiční od SMO MOb Poruba   291,00    254,00    
 neinvestiční od SMO MOb 

Poruba   2 900,00    3 196,84    
 

z toho účelově vázáno   178,90    475,74    
 

investiční od KÚMSK   0,00    0,00    
 

přímé výdaje na vzděl. (ÚZ 33353) od KÚMSK   16 402,87    16 227,32    
 

RP Zvýšení platů (ÚZ 33052)   0,00    322,68    
 

RP Zvýšení platů NP (ÚZ 33073)   0,00    112,29    
 

neinvestiční Obědy pro děti   0,00    10,85    
 

neinvestiční od SMO Magistrát   0,00    60,00    
 

z toho účelově vázáno   0,00    60,00    
 

ESF Šablony pro MŠ a ZŠ I   0,00    512,91    
 

celkem   19 302,87    20 442,89    
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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 

31.12.2017 Použité k 31.12.2017 

Vratky dotací 

celkem 

 

Neinvestiční dotace celkem 16 682,07 16 682,07 0,00 

 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 16 227,32 16 227,32 0,00 

 

Závazné ukazatele: MP celkem v 

tom: 11 633,34 11 633,34 0,00 

 

platy 11 507,02 11 507,02 0,00 

 

OON 126,32 126,32 0,00 

 

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV 4 593,98 4 593,98 0,00 

 Rozvojový program Zvýšení platů 

pracovníků RgŠ pedagogických a 

nepedagogických  322,68 322,68 0,00 

 

Rozvojový program Zvýšení platů 

pracovníků RgŠ nepedagogických 132,07 112,29 19,78 
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C. Rozbor hospodaření 

    

    
Tabulka č. 3 

    

v tis. Kč 

    rozpočet upravený rozpočet skutečnost  

Přímé výdaje na vzdělávání         

mzdové prostředky    11 694,26    11 507,02    11 507,02    

OON    80,00    126,32    126,32    

zákonné odvody soc.   2 943,56    2 908,24    2 880,40    

zákonné odvody zdrav.   1 059,68    1 047,75    1 036,94    

náhrady za prac. neschopnost   50,00    50,00    62,67    

příděl do FKSP   233,89    230,14    231,40    

OOPP   17,58    15,87    11,68    

učebnice    130,00    140,00    158,10    

školní potřeby 1.tř.   6,20    6,20    6,20    

učební pomůcky   20,00    20,00    10,20    

ŽK, UK   6,00    6,00    6,80    

pomůcky podpůrná opatření   9,70    24,57    23,93    

prac.učebnice a metod. příručky   5,00    11,23    16,95    

drobné UP   14,00    14,00    17,19    

cestovné   15,00    15,00    20,50    

Kooperativa   48,00    48,00    48,28    

DDNM podpůrna opatření   0,00    2,98    2,98    

ostatní služby   5,00    5,00    3,72    

DVPP   9,00    9,00    16,84    

UP DDHM   56,00    40,00    39,20    

celkem přímé náklady na vzděl.   16 402,87    16 227,32    16 227,32    

Účelové dotace: 
 

  

  
Zvýšení platů nepedag. zaměst. v RgŠ    0,00    132,07    112,29    

Zvýšení platů  ped. prac. a nepedag. zaměst. v RgŠ 0,00    322,68    322,68    

celkem úč.dotace   0,00    454,75    434,97    

CELKEM   16 402,87    16 682,07    16 662,29    
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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    1 116,26    201,75    1 318,01    

Stravné - věcné náklady 40,00      49,29    49,29    

Stravné - mzdová režie 50,00      101,98    101,98    

Stravné - zisk 5,00      10,39    10,39    

Stravné celkem 1 445,00    1 116,26    363,41    1 479,67    

Užívání formou nájmu 40,00      31,48    114,98    

Užívání formou nájmu-zisk 40,00      44,54      

Užívání formou nájmu-mzd.režie 40,00      38,96      

Stravovací čipy 5,00      10,68    11,57    

Stravovací čipy mzdová režie 0,50      0,89      

Úplata za zájm.vzděl. v ŠD 120,00    129,09      129,09    

Lyžařský výcvik 0,00    47,86      47,86    

Škola v přírodě 0,00    0,00      0,00    

Kroužky věcné náklady 5,00      1,98    19,80    

Kroužky mzdové náklady 10,00      16,83      

Kroužky zisk 1,50      0,99      

Čerpání investičního fondu 0,00    0,00      0,00    

Čerpání rezervního fondu 0,00    125,00      125,00    

Čerpání rezervního fondu Obědy pro děti 0,00    14,48      14,48    

Strava při absenci-věc.režie 3,00      4,35    13,92    

Strava při absenci-mzd.režie 6,50      9,14      

Strava při absenci-zisk 0,50      0,43      

Jiné ostatní výnosy    2,00    0,30      0,30    

Náhrady za učebnice 3,00    8,69      8,69    

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

Úroky z účtu               1,00    1,60      1,60    

Celkem 1 723,00    1 443,28    523,68    1 966,96    

      

 

    

     

     



  

  20 

Plnění plánu nákladů - provoz 

  
Tabulka č. 5 

    

v tis.Kč 

druh nákladu upravený skutečnost     

  plán hlavni doplňková celkem 

čistící prostředky 48,00    43,40    4,09    47,49    

kancelářské potřeby 35,00    18,36    0,48    18,84    

materiál na údržbu 70,00    59,00    0,48    59,48    

ostatní materiál 101,22    63,93    3,55    67,48    

časopisy,publikace 10,00    7,65      7,65    

tiskopisy 5,00    4,23      4,23    

drobné nádobí 15,00    5,10      5,10    

pohonné hmoty-sekání trávy 3,00    1,77      1,77    

materiál pro škol.družinu 25,00    27,05      27,05    

DDHM - POE 100,00    113,83    2,85    116,68    

OOPP a hyg.potřeby 7,00    3,06    0,79    3,85    

UP ŠD 5,00    3,20      3,20    

potraviny 1 350,00    1 130,74    201,75    1 332,49    

Materiál kroužky 1,00      0,00    0,00    

Materiál celkem 1 775,22    1 481,32    213,99    1 695,31    

El.energie 360,00    306,54    17,99    324,53    

Voda 85,00    82,93    7,26    90,19    

Plyn 60,00    23,20    8,06    31,26    

Teplo 1 050,00    970,68    26,66    997,34    

Energie celkem 1 555,00    1 383,35    59,97    1 443,32    

Stravovací čipy 10,00      10,34    10,34    

Opravy a údržba 300,00    494,86    4,76    499,62    

Cestovné 0,00    0,00      0,00    

Poštovné 3,00    1,54      1,54    

Telefonní poplatky 50,00    44,56    0,95    45,51    

Služby v oblasti IT 130,00    102,60      102,60    

Programy/DDNM 50,00    40,19      40,19    

Servis UCR Gordic 14,00    15,35      15,35    

Plavání žáků 64,89    64,89      64,89    

Revize 20,00    25,12    0,48    25,60    

Lyžařský výcvik žáků 23,57    71,42      71,42    

Sportovní aktivity žáků 137,00    137,00      137,00    

Praní prádla 9,00    6,71    0,40    7,11    

Škola v přírodě 0,00    0,00      0,00    

Bankovní poplatky 10,00    9,09    1,90    10,99    

Odvoz odpadu 66,62    60,59    1,43    62,02    

Bezpečnostní služby 11,00    8,97    0,48    9,45    

Rozbory odpadních vod 6,00    5,11    0,48    5,59    

Školení zaměstnanců 4,00    1,25      1,25    

Certifikáty 3,00    2,25      2,25    

Zpracování mezd  85,00    88,70    1,08    89,78    
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druh nákladu upravený skutečnost     

  plán hlavni doplňková celkem 

Služby celkem 782,08    784,42    7,68    792,10    

Mzdové náklady  56,55    14,55    99,90    114,45    

Dohody 64,40    14,40    31,24    45,64    

Náhrady PN 0,00    0,00    0,84    0,84    

Odvody sociální 13,80    3,64    24,97    28,61    

Odvody zdravotní 5,08    1,31    8,99    10,30    

Pojištění zákonné  0,27    0,06    0,34    0,40    

Odvody FKSP 1,30    0,29    2,01    2,30    

Mzdová režie celkem 141,40    34,25    168,29    202,54    

Náhrady škody - spoluúčast 10,00    3,50      3,50    

Odpisy 42,00    56,72      56,72    

Daně z příjmu 1,00    0,31      0,31    

DDHM 288,32    451,32      451,32    

Celkem 4 905,02    4 690,05    465,03    5 155,08    

     

    
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     20,99    

 
Metodické příručky     1,01    

 
Telefonní poplatky     2,19    

 
DVPP     65,06    

 
Mzdy     197,51    

 
Dohody     93,21    

 
Odvody SP     49,38    

 
Odvody ZP     17,78    

 
Zákonné pojištění     0,53    

 
FKSP     3,95    

 
DDHM     61,30    

 
celkem     512,91    
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Tabulka č. 7 

Čerpání prostředků Statutárního města Ostravy  

  

v tis.Kč 

     Neinvestiční příspěvek - kód 

16/0844   
Škola plná soutěží a 

zábavy   

 

     

Celkový rozpočet      60,00    

 
Čerpáno       

 
Materiál     16,40    

 
Služby     41,60    

 
Dohody     2,00    

 
celkem     60,00    

 

     

    
Tabulka č. 8 

    

v tis.Kč 

     Čerpání prostředků  - Finanční dar Women for Women Obědy pro děti 

  

     
Celkový dar     17,25    

 
Čerpáno       

 
Potraviny     14,48    

 
vráeno na účet nadace   

 

2,77    
 celkem     17,25    
 

     

    
Tabulka č. 9 

    

v tis.Kč 

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

     
Celkový rozpočet      68,58    

 
Čerpáno       

 
Potraviny     10,85    

 celkem     10,85    
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Hospodaření s fondy 

   
Tabulka č. 10 

    

v tis. Kč 

     

  stav k 31.12.2016 tvorba čerpání stav k 31.12.2016 

Fond odměn 157,43    10,00    0,00    167,43    

FKSP 57,27    244,05    204,94    96,38    

Fond rezervní 163,21    171,66    139,48    195,39    

Fond investiční 50,17    310,81    254,09    106,89    

     

     

D. Výsledky inventarizace majetku 

    

    
Tabulka č. 11 

    

v tis. Kč 

Stav majetku (v tis.Kč) 

    

      

  

    k 31.12.2017 

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek   32,22    

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek - UP 62,48    

  

Drobný dlouhod. nehmotný majetek -EU 17,06    

  

Samostatné movité věci ZŠ   1 226,40    

  

Samostatné movité věci ŠJ   1 646,44    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ZŠ   2 705,75    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ZŠ-dary 54,46    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ŠJ   538,81    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek ŠJ-dary 13,99    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek UP   874,96    

  

Drobný dlouhod.hmotný majetek EU   601,02    

  

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

   
Tabulka č. 12 

    

v tis. Kč 

     

  upravený skutečnost   

  plán hlavní doplňková celkem 

výnosy 1 723,00 1 443,28 523,68    1 966,96 

náklady 22 170,85 21 936,10 465,03    22 401,13 

dotace Úmob Poruba 3 196,84 3 196,84   3 196,84 

dotace KÚ 16 662,29 16 662,29   16 662,29 

dotace MMO 60,00 60,00   60,00 

Women Obědy pro děti 10,85 10,85   10,85 

dotace ESF 512,91 512,91   512,91 

výsledek hospodaření   -49,93 58,65 8,72 

     

     

     

     
Základní škola dosáhla v roce 2017 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 8.714,85 Kč, 

 
který byl na doporučení rozborové komise a na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba 

 
ze dne 31. 5. 2018 (usn. č.3084/RMOb1418/86) rozdělen takto: 

  
příděl do rezervního fondu - účet 413                   

 
5 714,85 Kč 

 
příděl do fondu odměn - účet 411                          

 
3 000,00 Kč 

 

     
V měsíci červnu 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 

 

   
 

Od 1. března 2017 je  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 je 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 je projekt využit pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy a to formou 

vzdělávání pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vzdělávání bude probíhat 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 by měl být ukončen k 28. 2. 2019 

 

 

 

 

Naše škola byla zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava“, 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.                                                                            

 

 

 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

   Ve školním roce 2017/18 škola nerealizovala další vzdělávání v rámci celoživotního učení.  
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 13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

 

 Ve školním roce 2017/2018 dokončila škola projekt: 

Škola plná soutěží a zábavy. Na tento projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO ve 

výši 60 tisíc Kč. Dotace byla vyčerpaná v plné výši. 

 

 

 Dále byl v tomto školním roce zahájen projekt:                         

Aktivní škola , na který poskytlo Statutární město Ostrava dotaci ve výši  

50 tisíc Kč. Projekt bude ukončen ve školním roce 2018/2019. 

 Škola se v 2. pololetí zapojila do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji, 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 

29.273,- Kč, režijní náklady na zajištění projektu činily 1.463,65 Kč. Ve školním roce 

2018/19 pokračujeme v projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II. 

 

 Škola se také v 1. pololetí zapojila do projektu nadace Women for Women Obědy pro 

děti. Peníze z projektu pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si 

nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Celkem bylo na naší škole 

zapojeno 6 dětí, kterým byly uhrazeny a obědy ve výši 14.482.,- Kč. 

                                                                                    
                                                                                 

 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. 

 

 Účast školní jídelny v projektu „Školní jídelna zdravě a chutně“  

 

 

 

 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 
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   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 odborem péče o občany Úmob Ostrava-Poruba 

 

 Boj proti záškoláctví a péče o děti z méně podnětného prostředí 

 Hlášení případů neomluvené i skryté absence. 

 Spolupráce při řešení týrání dítěte ze stran rodičů  

 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 vedoucího pracovní skupiny pro tvorbu MAP  

 

Spolupráce s mateřskými školami 

  

 Návštěva budoucích žáků 1. třídy ve škole 

 Metoda dobrého startu 

 Čtení s nečtenáři pro předškoláky 

 Akce mateřské školy v prostorách naší ZŠ – reciproční využívání prostorů 

 Účast předškoláků na dnech otevřených dveří se společným vystoupením 

 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. 
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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 (Malý princ, Proč obrazy nepotřebují názvy, Databáze knih a co s ní…).  

  

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. Vybudováním polštářové učebny hned vedle školní knihovny vznikl skvělý 

prostor pro uskutečňování čtenářských dílen. 

   

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 a ve šk. roce 2015/16 na 

celorepublikové úrovni 

 Spolupráce s Regionální fotbalovou akademií FAČR v Karviné 

 Organizace seminářů pro trenéry fotbal a doškolení trenérů fotbalu 

 

Spolupráce se Spolkem rodičů 

 

Škola spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel školy Jana Šoupala. Zástupci jednotlivých tříd se 

scházeli pravidelně v termínu třídních schůzek. Spolek materiálně podporoval aktivity žáků. 

K 30. 6. 2018 ukončil spolek svou činnost s odchodem dětí předsedkyně spolku ze školy. Pro 

další období počítám s nahrazením spolku nadačním fondem školy. 

 

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 na úrovni 

sportovně-technického zázemí školy, za což patří obrovský dík sociálním partnerům školy, 

především Akademii FC Baník Ostrava z.s., 1. Ostravská sportovní z.s. a zřizovateli, Městskému 

obvodu Poruba. Je zde vytvořeno zázemí, které patří svým rozsahem a kvalitou na republikové 

úrovni k nejmodernějším a věřím, že se bude i nadále rozvíjet. 

 

 

V Porubě dne 10. 10. 2018 

 

 

       Ing. Milan Chalupa, ředitel školy 


