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1. Základní údaje o škole
a) Název školy:

Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava,
Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace

b) Sídlo školy:
Adresa:

ZŠ Bohumínská 72/1082, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava

c) Charakteristika školy:

1. Základní škola Bohumínská
kapacita: 600 žáků
IZO: 102 508 313
2. Školní družina
kapacita: 140 žáků
IZO: 120 100 665
3. Školní jídelna
kapacita: 750 stravovaných IZO: 102 956 651

Právní forma:

příspěvková organizace; IČO: 70995362

Identifikace zařízení:

600145158

Datum zařazení do sítě:

15.3. 1996

Změny zařazení:

1.7. 1999 – změna IČO obce
1.1. 2003 – škola právní subjektivita
1.1. 2004 – dodatek č. 4 – sloučení (ZŠ Antošovice)
20.9. 2004 – zařazení školní jídelny – výdejny (Antošovická)
23.6. 2005 – rozhodnutím Rady MO Sl.Ostrava č. 2923/53 –
zrušeno odloučené pracoviště (Antošovická)
15.1. 2006 – rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ
Antošovická 55/107, Ostrava – Koblov

d) Zřizovatel školy:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
IČO: 00845451

Adresa:

Těšínská 35, 710 16, Ostrava - Slezská Ostrava

e) Údaje o vedení školy:
Ředitel školy:

Mgr. Radek Pollo (do 31.7.2014), Okružní 585/22, Vratimov
Mgr. Bc. Marek Sládeček (od 1.8.2014), Alšova 527/3,
Ostrava - Poruba

.
f) Adresa pro dálkový přístup:

http://zsbohuminska.cz

E-mail:

zsbohuminska@seznam.cz

e) Údaje o školské radě:

Pracuje ve složení 6 členů,
- 2 zástupci za rodičovskou veřejnost
- 2 zástupci za zřizovatele
- 2 zástupci pedagogických pracovníků

Předseda školské rady:

Ing. Miroslav Vrána
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2. Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:

„Klíč ke vzdělání – šance pro každého“.

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) klade velký důraz
 na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praxí
 na mezilidské vztahy (= partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání)
 na prostor pro vlastní iniciativu
 na realizaci a seberealizaci jednotlivce
V souladu s tímto přesvědčením a po důkladné analýze dosavadní činnosti školy jsme formulovali
dva hlavní cíle našeho ŠVP:
1.) vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení
2.) rozvíjet osobnost žáka s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti
Hlavní důraz při naplňování těchto dvou cílů klademe na to, aby:
 mohli vyjadřovat otevřeně své názory
 měli prostor pro otázky a svou argumentaci
 byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení
 žáci chodili do školy rádi a byli hrdi na svoji školu
Údaje k 30.9.2013:
Počet tříd

Celkový počet žáků

15

343

Počet žáků
na 1 třídu (průměr)
22,9

Počet žáků
na 1 učitele (průměr)
16,3

Vybavení školy:
Počet učeben:
Počet tělocvičen:
Školní hřiště:
Školní zahrada:
Knihovny:
Školní družina

32 z toho 16 odborných učeben (3 učebny cizích jazyků, 2 počítačové
učebny, F-Ch, Př, Z, Hv, D, Vv, školní dílny – pozemky, dílna, kuchyňka,
pracovna I. st., knihovna)
1
1
1
2 (učitelská + žákovská)
5 oddělení

Počítačové učebny - naše škola má k dispozici celkem 109 počítačů, z toho je 75 PC a 34 NB,
60 PC a 10 NB je využíváno přímo žáky. V rámci projektů Modernizace vybavení základních škol
městského obvodu Slezská Ostrava máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT 1.
– 25 +1 PC; VT 2. – 12 + 2 PC) a jazykovou učebnu (15 + 1 PC) . Učebny F-Ch, Aj, Př a VT jsou
vybaveny interaktivními tabulemi a další 4 odborné učebny notebookem a dataprojektorem.
Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD,
kabinetech.
Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného
předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové
činnosti.
Jazyková učebna

2 učebny cizích jazyků pro 2. stupeň
1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň (digitální jazyková učebna)

Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází
k postupnému doplňování a modernizaci. K nákupu byly využívány i prostředky z dotací ESF.
Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMTV.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení
Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i
na další práci školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěže). Řídící pracovníci vytvářejí
motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy.
Ve škole působí vyrovnaný, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové práce,
vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem k žákům, jejich
zákonným zástupcům, pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky k dalším činnostem.
Velký důraz je kladen na průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti školských zákonů, školního
vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce s výpočetní a
komunikační technikou.
Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky,
profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí sociálně
patolog. jevů a pedagog pro environmentální výchovu. Snižování rizikového chování a tím
zvyšování bezpečnosti s dobrého klimatu na škole zajišťuje školní metodik prevence s výchovným
poradcem. Technický stav výpočetní techniky na škole a aktualizaci webových stránek školy
zajišťuje ICT koordinátor.
Pedagogický sbor ve školním roce 2013/2014 tvořili: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce,
školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučovalo 10 pedagogů, na 2. stupni 11
pedagogů, 5 pedagogů školní družiny, celkem: 26 pedagogických pracovníků s většinovou
převahou žen a zkušených pedagogů.
Věková struktura pedagogického sboru:

21 - 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
nad 50 let

2 pedagogové
5 pedagogů
9 pedagogů
10 pedagogů

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Při zápisu do 1. ročníku, který se konal ve dnech: 15. a 16. 1. 2014 bylo celkem zapsáno 69 žáků,
z toho bylo 10 odkladů povinné školní docházky. Příchod žáků po odkladu: 9 žáků.
Celkem k 1.9.2014 byl očekávaný počet nastoupivších žáků nastoupí do 1.ročníku 65 žáků (tj.
nárůst oproti loňsku o 14 dětí).

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací
potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbornou diagnostiku, vhodné metody a
organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd.
Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální
vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle
doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli 27 integrovaných žáků,
reedukace probíhala ve třech skupinách.
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Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce v
diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a
domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci vypracovali
náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin.
Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v i rámci zájmových útvarů. Výuka
anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností
žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na
olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a
reprezentovali školu v řadě sportovních utkání.
Kariérové poradenství
Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků ve
spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V 6.-9. ročníku žáci vyplňovali dotazníky k volbě
povolání, které se staly součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování
přihlášek na střední školy. Na střední školy bylo přijato celkem 28 žáků.
Celkem vyšlo z 9. ročníku

28 žáků

Studijní obory s maturitou

25 žáků

Učební tříleté obory

3 žáků

Bez umístění

0 žáků

z 5. ročníku (na 8-mi leté gymnázium)

1 žák

vychází ze 7.ročníku

0 žáků

ze 7. ročníku (na 6 - ti leté gymnázium)

0 žáků

vychází z 8. ročníku

1 žák

Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

47
58
38
41
42

Prospělo s
vyznamenáním
36
49
27
27
22

I.stupeň

223

6.
7.
8.
9.

Neprospělo

Neklasifikováno

1
0
0
1
1

0
0
0
0
0

161

3

0

41
23
19
28

9
4
4
5

0
1
0
0

0
0
0
0

II.stupeň

111

22

1

0

Celkem

335

183

4

0
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Snížený stupeň z chování
Školní rok 2013/2014
Stupeň chování

Počet žáků

%

2

6

1,70

3

3

0,80

Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2013/2014
Počet žáků

Počet hodin

Průměr na žáka

2

108

0,32

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů (dnes nově „rizikového chování“) na škole byla zajišťována
všemi zaměstnanci školy. Zaměření, cíle, aktivity a postupy jsou zpracovány v následujících
dokumentech školy.
Dokumenty školy v oblasti prevence
1. Minimální preventivní program (MPP) - Školní metodik prevence pracuje podle MPP, který
byl vytvořen v září a se kterým byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovnici. V souladu s tímto
programem je vytvořen plán prevence rizikových projevů chování žáků pro jednotlivé ročníky a
zapracován do učebních plánů na celý školní rok.
2. Školní preventivní strategie (ŠPS) – platnost skončila v prosinci 2013. Během školního roku
byly shromážděny podklady k vytvoření Strategie nové, platné od 1.9.2014.
3. Program proti šikanování – v září 2013 byl vytvořen nový, v souvislosti v vydáním nového
Metodického pokynu k řešení šikany Č.j. MSMT- 22294/2013-1.
Cíle primární prevence pro školní rok 2013/2014
Prevence rizikových projevů chování se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících
oblastech prevence:
a) násilí a šikanování, včetně kyberšikany
b) vandalismu a jiných forem násilného chování
d) užívání návykových látek, včetně alkoholu a kouření
e) nebezpečí internetu, závislostní chování na počítačích
Další cíle:
a) dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování, systematická
výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
b) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
c) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
d) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky
výroční zpráva ZŠ_Bohumínská, 2013_2014
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e) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
f) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
-

Preventivní práce Policie ČR

Ajaxův zápisník pro 2. ročník
Policejní akademie pro 7. a 8.ročník
Poldík Webík pro 5.ročník
Doprava a bezpečnost v dopravě pro 4.ročník

-

Besedy s MP: Právní povědomí – 8.ročník
Zájmy chráněné trestním zákonem – 9. Ročník
Bezpečné odpoledne – 1.ročník
Bezpečně ze školy – 2.ročník
Základy kriminalistiky – 4.ročník
Život ve městě – 5.ročník
Nedělej si problémy – 7.ročník

-

Renarkon: Komunikace a vztahy – 6.roč.
Zdravý životní styl – 7.roč.
Netolismus a virtuální komunikace – 8.ročník¨
Sexualita – 9.ročník

-

Bílý nosorožec:
Jak se chovat k okolí – 4.ročník
Vztahy ve třídě – 3. a 5. ročník
Závislosti – 6. ročník
Drogy – 7. ročník

-

Český červený kříž – První pomoc pro život - 9.roč.

-

MUDr. Frydrychová – Škola osobního života- 9.ročník

Uskutečněná dotazníková šetření
- dotazník pro rodiče zjišťující jejich představu a možností financování primární prevence na škole
- dotazník pro žáky RPSCHN za účelem zjištění největšího rizika v oblasti patologických jevů
- SWOT analýza pro pedagogy za účelem zkvalitnění zajišťování prevence na škole
- portál Pro školy – testování všech tříd – Klima třídy – vytvoření sociogramů tříd
Uskutečněné akce na podporu dobrého klima ve třídách a na škole:
-

DLO – Láska s červeným nosem – 5.roč.
DLO – Lucerna – 5.A
DLO – Kocourek Modroočko – 2.roč.
DLO – Ošklivé kačátko – 1.roč.
Malí houslisté na Slezskoostravském hradě – 4.roč.
Projekt Edison – 1.-9.roč.
Sokolnický den – v rámci projektu NaTech Gymnázia Hladnov – 9.roč.
Projektový den Středověk – AMOS – 4.ročník

výroční zpráva ZŠ_Bohumínská, 2013_2014
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-

Doba měst a hradů – AMOS – 5.A
Dny vánočních řemesel – AMOS – 3.B
Slavnost dýní a strašidel – 1. – 9.roč.
Vánoční řemesla – Telepace – 5.A
VáNoční čtení – téma Princové a princezny – vybraní žáci 1. – 9.roč.
Vánoční dopoledne ve třídě 1. – 9.ročník
Tématický den – téma – námořníci

Exkurze:
-

Exkurze ( Zvídavá laboratoř) – IQ Park Liberec, Automobilka Mladá Boleslav – 8. a 9.roč.
Exkurze ( Zvídavá laboratoř) – Elektrárna Dukovany a Dalešice – 9.roč.
Exkurze ( Zvídavá laboratoř) – Sklárny Karolinka, Unipar Rožnov pod Radhoštěm – 6.roč.
Exkurze – U6 – Dolní Vítkovice – 8.roč.
Exkurze – Hyundai – 8. a 9.roč.
Vzdělávací exkurze Planetárium Praha, Klementinum – 7.ročník
IQ Park Liberec a Automobilka Mladá Boleslav – 6. A 7.ročník
PE Dlouhé Stráně a Papírna Velké Losiny – 8. Ročník
Návštěva Okresního soudu F-M – 9.ročník
Památník ostravské operace Hrabyně – 9.ročník
Dolní Vítkovice – Projekt NatTech – 9.ročník
Lysá hora – 9.ročník
Záchranná stanice Bartošovice – 3.ročník
„Indiánský výlet“ – Liščí mlýn – V.A
Janáčkova konzervatoř:
Země Os(trava) 3.,4.,5.,6.ročník
Projektové vyučování:

-

Proj.den – Pravidla společenského chování - 9.ročník
Už vím proč – projekt absolventů pro žáky 5.roč. na podporu zájmu F a CH
Pobytové výjezdy:

-

Lyžařský kurz: Malenovice - pro zájemce z 5. – 9.ročníků
Ozdravný pobyt pro žáky II.stupně – Malenovice
Fyzikálně chemické soustředění pro vybrané žáky 6. – 9.roč

Účast v olympiádách, sportovních a jiných soutěžích:
-

Házená – školní liga
Přírodovědný klokan – 8. a 9.roč.
Kvarteto II – vědomostní soutěž - PORG Ostrava – vybraní žáci 5.roč.
Celost.soutěž ve florbale – družstvo 5.roč.
Dětský čin roku – vítězství žákyně 9.roč. – Petry Špičákové
Střelecká soutěž organizovaná Bezpečnostně právní akademii – vybraní žáci 8.a 9.roč.
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Zeměpisná olympiáda – školní, 3 žáci - okresní kolo
Olympiáda ČJ – školní, okresní,krajské (1žák) kolo
Matematická olympiáda – šk.kolo
Pythagoriáda 6.-8.ročník
Sportovní den s talentem- 4.roč. projektu Českého olympijského výboru Česko sportuje
Házená
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-

MC Donald s CUP
Pohár starosty
Recitační soutěž, městské kolo
Výtvarné soutěž – Stáří očima ostravských dětí a mládeže
Puškinův památník (krajské, celostátní kolo) – vybraní žáci 9.roč.
Dopravní soutěž¨
Anglický desetiboj – 3.A
„Zlaťáci“ – národní kolo soutěže Zdravá pětka

Výukové programy a besedy:








Volba povolání pro 9.ročníky
OZO
Dopravní výchova
Knihovnické lekce a besedy v knihovně
Beseda s horolezcem Ing. Sulovským 1. – 9.roč.
Ukázka florbalu pro žáky 1. – 3.roč.
Dopravní hřiště (4.roč),
Hlavolamy – klub Ámos – 5.A
„Ostrava – tady bydlím já“ – Klub Ámos – 3.A
Dny velikonočních řemesel ( 3B, 4A,B, 5A)
Beseda pro 1.ročník v knihovně Hladnou
Plavecký výcvik (2. a 3. ročník)
Beseda s vodícím psem (1.-2.roč.), Beseda Genetika (8.roč.)
Beseda Kybernetika – projekt NatTech (25 žáků 6.-8.roč.)
Zeměpisná beseda – Evropa (5. - 9.roč.)

Akce školní družiny:
-

Svátek dýní a strašidel
Beseda s chovatelkou psů paní Konečnou
Drakiáda
Čertí rojení
Mikuláš na škole + MŠ Bohumínské
Vánoce na dědině – návštěva Rožnova pod Radhoštěm – 42 dětí školní družiny

Další vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence:
-

Agresivita a šikana – Prevalis – p.uč.Svozilová
PhDR. Jan Svoboda – školení pro všechny pedag.peacovníky na téma problémoví žáci,
jejich diagnostika a práce s nimi
Ukončení specializačního studia prevence soc.pat.jevů – p.uč.Svozilová
Proškolení pedagogů ŠMP o postupu školy při zjištění šikany nebo kyberšikany
Samostudium – internet, literatura, časopisy. Od září k dispozici časopis Prevence –
předplatné financováno z prostředků SRPŠ

Nabídka volnočasových aktivit:
-

Výtvarný kroužek
Konverzace v AJ
Ruský jazyk
Házená
Aerobik
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-

Dopravní kroužek
Knihovnický kroužek
Počítačový kroužek
Chemický kroužek

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost:
-

třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci rizikového chování
konzultační hodiny VP a ŠMP
individuální pohovory s rodiči
webové stránky školy
konzultace s rodiči a žáky
Předškoláci – Škola nanečisto

Školní časopis Kameňák – dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem o povědomí žáků o dění
ve škole.
Žákovský parlament – rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je
prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a
působí preventivně ve třídách.
Schránka důvěry – Názory a připomínky mají žáci možnost vkládat osobně do schránky důvěry
umístěné v prvním patře nebo elektronicky na webových stránkách školy http://zsbohuminska.cz

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2013/2014 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci následujících vzdělávacích
akcí:
Název semináře
Metodika AJ na 1.stupni
Násobilka x-krát jinak
Písničky, hudba a pohyb
Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát
Dovednosti pedagogů s interaktivní tabulí
Inspiromat pro angličtináře
Práce s textem ve fyzice
Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve fyzice
Tvorba prezentací v MS PowerPointu
Specializační studium Prevence soc. patologických jevů
Využití mediální výchovy nejen v hodinách ČJ
Projekty ve školní družině
Angličtina od začátků – jak začít
Praktická ukázka práce s žáky
Agresivita a šikana
Práce s problémovými žáky, diagnostika
výroční zpráva ZŠ_Bohumínská, 2013_2014
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola zorganizovala 3 výjezdní pobyty žáků (lyžařský kurz, ozdravný pobyt pro žáky 6.- 9.ročníku
a fyzikálně-chemické soustředění v rámci projektu „Zvídavá laboratoř“ pro vybrané žáky 6. –
9.ročníku.). Tyto ozdravné a vzdělávací akce pro žáky byly velmi kladně hodnoceny žáky, rodiči i
pedagogy.
V průběhu celého školního roku pracoval školní žákovský parlament. Je složen ze zástupců tříd
5.- 9. ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením Mgr. Liany Svobodové.
Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí.
Ve škole vychází školní časopis Kameňák, který informuje o dění na naší škole, dává prostor pro
tvořivost žáků a prezentuje výsledky práce žáků i jejich učitelů.
Účast žáků v soutěžích
V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a
olympiád v jednotlivých předmětech (M, Čj, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a
sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé
postupují do kola okresního a krajského.
I v letošním školním roce byli naši žáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde
museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích:
Název soutěže
Školní liga házené
Mc Donald cup
Dopravní výchova
Stáří očima ostrav.dětí
Anglický desetiboj
Puškinův památník
Puškinův památník
Školní policejní
akademie
Pohár starosty
(kopaná)
Pohár starosty
(atletika)
Sportovní den
s talentem
Sálová kopaná
„Zlaťáci zdravé 5“
Dějepisná soutěž

Zapojené ročníky
4, 5
4, 5
5

3
9
9

Umístění
1
2
3
Všichni mezi
oceněnými
2
1
Mimořádné uznání

Městské kolo
Krajské kolo
Celostátní přehlídka

6

1

Městské kolo

6 až 9

1

Městský obvod

6 až 9

1

Městský obvod

1 až 9

1

Městské kolo

6, 7
6 až 8
8, 9

5
3
1
Postup do krajského
kola
1

Městské kolo
Finále Morava
Městské kolo

4, 5

Olympiáda z JČ

8, 9

Dětský čin roku

5 až 9
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Spolupráce s rodiči
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek,
elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky,
nebo e-mailem.
V průběhu roku byly uspořádány v každém čtvrtletí třídní schůzky a konzultační odpoledne –
účastní se rodiče spolu s žáky.
V případě potřeby jsou učitelé k dispozici zákonným zástupcům žáků po předchozí domluvě. Stále
více rodičů využívá možnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty.
Na výchovného poradce a školního metodika prevence se mohou rodiče obrátit v době
konzultačních hodin a v naléhavých případech kdykoliv.
Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na našich internetových stránkách. Žákovský časopis
Kameňák seznamuje žáky, rodiče i veřejnost s děním ve škole – vychází 4x ročně.
SRPŠ
Sdružení rodičů a příznivců školy (SRPŠ) spravuje sponzorské dary, hradí odměny pro žáky za
účast v soutěžích a olympiádách, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů.
Sdružení rodičů a příznivců školy působí na naší škole již od roku 1998.
Cílem Sdružení je spolupráce s rodiči, vedením školy a pedagogy, občanskou veřejností a
samosprávními orgány Slezské Ostravy. SRPŠ podporuje modernizaci vzdělávacího procesu,
finančně přispívá k zajištění některých akcí školy pro žáky (např. Karneval ŠD), přispívá na rozvoj
talentovaných žáků (odměny žákům za účast v soutěžích) a již tradičně se podílí na organizaci
Společenského večera.
Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty
V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s OZO při třídění odpadu, sběru papíru a
PET lahví. Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy,
Planetárium, ZOO Ostrava apod.
Občanská sdružení Bílý nosorožec, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při
výchově ke zdravému životnímu stylu.
Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky, Městské policie Ostrava.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky
besedy o knihách a knihovnické lekce.
Ke sportovnímu vyžití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů –
AŠSK a s basketbalovým klubem Nová Huť Ostrava.
Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku
základní školy. Projekt „Předškoláci – Škola nanečisto“ umožňuje rodičům a budoucím prvňáčkům
navštívit školu v plném provozu a poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách.
Spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu
Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských
novinách.
Školská rada, která je tvořena zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných
zástupců žáků, se podílí na správě školy.
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Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou a SPC.
Škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou a využívá nabídek
vzdělávání pedagogických pracovníků.

KVIC a NIDV pro další

Jednou ze zpětných vazeb pro učitele je testování znalostí a dovedností žáků, k čemuž jsou
využívány testy společnosti SCIO a portálů www.proskoly.cz a www.kvalitaskoly.cz. Znalostní
testy, které absolvují žáci naší školy, slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům k posouzení
dosažených výsledků.
Nově spolupracujeme také se společností AIESEC Ostrava na projektu zaměřeném na
mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách zvaném „EDISON“. V rámci tohoto
projektu navštívili v září 2013 školu zahraniční studenti za účelem prezentace jejich země, původu a
jejich kultury.
Ve spolupráci s organizací Young Life Ostrava se na naší škole uskutečnil týdenní pobyt skupiny
48 amerických studentů, během kterého se naši žáci setkali s rodilými mluvčími nejen při výuce
anglického jazyka a některých dalších předmětů, ale i v odpoledních hodinách, kdy se zúčastnili her
a soutěží. Studenti během svého pobytu vybudovali v prostoru školního hřiště herní prvek domeček
Tyrš, který naše škola obdržela jako dar.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI
Kontrola ze strany České školní inspekce ve školním roce 2013/2014 na ZŠ Bohumínské
neproběhla.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2013/2014 škola hospodařila s obdrženými dotacemi od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Ostrava – Slezská Ostrava. Dotace byly
určeny na platy pracovníků a provoz školy – dále viz přehledy v tabulkách:
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, p.o.

Tabulka nákladů a výnosů (provoz)

Položka

Rok 2013 celkem

Rok 2013 - hlavní
činnost

Všeobecný materiál
Drobný majetek 1000-3000
Drobný majetek 3000 -40000
Potraviny
Materiál-grant
Elektrická energie
Plyn
Vodné, stočné
Teplo
Opravy a udržování
Cestovné
Cestovné grant
Služby poštovní
Mzdová a účetní agenda
Mzdy a odvody grant
Mzdy a odvody
Služby telekomunikací (internet)
Školení zaměstnanců
Ostatní jiné služby
Služby grant
Bankovní poplatky
Pojištění majetku
Neuplatněný odpočet DPH
Daně a poplatky
Účetní odpisy nemovitého majetku
Účetní odpisy movitého majetku
ZISK

562 250,27
116 855,87
592 884,96
2 236 001,44
408 315,02
296 562,39
32 819,49
153 352,16
1 157 991,73
96 231,63
1 604,00
264,00
5 861,00
266 176,00
427 326,00
390 483,00
96 511,90
38 369,46
400 754,18
308 991,00
46 938,50
11 600,96
430 155,11
24 719,14
1 153 359,00
398 232,00
420 930,73

540 276,15
116 855,87
592 884,96
1 768 149,95
408 315,02
262 019,76
23 247,33
149 769,12
1 144 656,97
89 622,56
1 604,00
264,00
5 797,52
259 485,30
427 326,00
94 585,13
38 171,46
391 007,10
308 991,00
46 938,50
11 600,96
430 155,11
24 719,14
1 153 359,00
398 232,00
20 923,36

Rok 2013 doplňková
činnost

Náklady

CELKEM
Výnosy
Příspěvek Mob Slezská Ostrava
Úplata za vzdělávání
Příspěvek grant
Ostatní výnosy - stravné
Ostatní výnosy - pronájmy
Ostatní výnosy jiné
Použití rezervního fondu

CELKEM

10 075 540,94
4 366 050,00
152 950,00
1 685 566,20
3 083 777,75
358 674,80
373 441,99
55 080,20

10 075 540,94

-

8 667 110,55
4 366 050,00
152 950,00
1 685 566,20
2 088 094,40
319 369,75
55 080,20

8 667 110,55

21 974,12
467 851,49
34 542,63
9 572,16
3 583,04
13 334,76
6 609,07
63,48
6 690,70
390 483,00
1 926,77
198,00
9 747,08
-

441 854,09

1 408 430,39
995 683,35
358 674,80
54 072,24
-

1 408 430,39

Hospodářský výsledek, který v roce 2013 činil 420 930,10 Kč, je tvořen z hostinské a realitní
činnosti. Tato částka byla použita na provoz organizace.
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Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách:

Elektrická energie kWh
Voda m3
Plyn m3
Teplá voda GJ
Teplo GJ

rok 2011

rok 2012

rok 2013

105 742,00
2 756,00
5 508,00
207,00
1 895,00

121 426,00
2 164,00
5 081,00
199,00
1 843,00

68 239,00
1 690,00
4 015,00
202,00
1 776,00

Přehled spotřeby energie v Kč (pouze hlavní činnost) celkem:

energie hl. činnost celkem

rok 2011

rok 2012

rok 2013

1 842 844,00

1 592 557,85

1 579 693,18

Tvorba a použití fondů
Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav
Příjmy v Kč

21 805,52
126,25

Tvorba základním přídělem z mezd+převody

110 069,18

Příjmy celkem

110 195,43
105 374,00
26 626,95

Výdaje celkem 2013
Zůstatek v Kč

Stav na účtu 243
19 043,78
Rozdíl jsou neprovedené převody vůči běžnému účtu. Za 12/2013 nebyly provedeny.
Odchod ekonomky na nemocenskou 13.12.2013.Nový nástup od 1.1.2014.

Fond reprodukce majetku
Počáteční stav
Příjmy v Kč
Odpisy DHM
Převody
Příjmy celkem

1 551 591,00

Použití fondu - pořízení DHM
Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele

1 551 591,00

Výdaje celkem
Zůstatek v Kč

0,00

Rezervní fond
Počáteční stav
Příjmy v Kč
Tvorba z HV + převody splyn.PO
Výdaje v Kč
Zůstatek v Kč

188 598,73
0,00
-183 355,53
5 243,20

Fond odměn
PO z výsledku hospodaření za rok 2013 fond odměn netvořila.
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola získala granty z prostředků Statutárního města Ostravy (SMO) pro rok 2014 na:


projekt „Správce hřiště – provoz školního hřiště pro veřejnost“ – 65 000,- Kč



projekt „Svátek dýní a strašidel“ – český Halloween - VII. ročník – 10 000,- Kč



projekt „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá
nikdo učený ani ve škole“ – II.část – 40 000,- Kč



projekt „Ozdravný pobyt“ pro děti naší ZŠ, který se uskuteční v období listopad 2014 až
duben 2015 – přijetí neinvestiční účelové dotace z „Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší“ od SMO – 281 000 Kč. Část dotace ve výši 100% byla poskytnuta z finančního
daru společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.

V souladu s podmínkami Smlouvy o dotaci uvádíme logotyp statutárního města Ostravy jako
poskytovatele všech tří výše uvedených dotačních titulů:

Škola pokračovala v realizaci projektů z prostředků OPVK financovaného z ESF a státního
rozpočtu ČR:
 Projekt " Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje " – dotace
2.339.291,- Kč (projekt ukončen k 23.6.2014)

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací při plnění úkolů
vzdělávání
Odborová organizace pracovala v počtu 3 členů. Předseda organizace spolupracuje s vedením školy.
Je seznamován s personálním obsazením, změnami v organizaci školy, podílí se na sestavení
Kolektivní smlouvy, je seznámen s financemi školy.
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Ve Slezské Ostravě, dne 7. 10. 2014

……………………………………......
Mgr. Bc. Marek Sládeček
ředitel školy

Školská rada při ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
schválila Výroční zprávu v předloženém znění dne …………….. 2014.

Předseda:

Ing. Miroslav Vrána

………………………………..

Místopředseda:

Zdeněk Dobeš

………………………………..

Členové:

Mgr. Ludmila Ohnheiserová

……………………………….

Lenka Čapčová

……………………………….

Mgr. Petera Ryšková

……………………………….

Mgr. Lenka Waszutová

……………………………….
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