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Výroční zpráva Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 

příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021 
 

a) Základní údaje o škole 
  

Název školy Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 

příspěvková organizace   

Sídlo školy Bohumínská 1082/72, 710 00, Slezská Ostrava  

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 70995362 

IZO 102508313 

Identifikátor právnické osoby 600145158  

Vedení školy statutární orgán: Mgr. Lenka Matušková   

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Martina Tvrdá    

Adresa pro dálkový přístup e-mail: reditelka@zsbohuminska.cz  

ID datové schránky: 9crmqps  

Adresa webových stránek www.zsbohuminska.cz  

Zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava  

IČO: 00845451  

Těšínská 35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava  

Složení školské rady  

k 30. 6. 2021 

Jmenování zřizovatelem:   

Bc. Richard Vereš - předseda  

Ing. Roman Goryczka  

Zvoleni zákonnými zástupci žáků:  

Bc. Jitka Dvorská  

Ing. Hana Němcová 

Zvoleni pedagogickými pracovníky školy:  

Mgr. Simona Kyselová  

Mgr. Radim Kofránek   

Charakteristika školy  

stav k 30. 6. 2021 počet tříd počet žáků 

1. ročník 3 57 

2. ročník 3 61 

3. ročník 3 52 

4. ročník 2 50 

5. ročník 2 51 

6. ročník 2 37 

7. ročník 2 59 

8. ročník 3 64 

9. ročník 3 63 

celkem 23 494 

počet kmenových učeben 23 

seznam odborných učeben 

Učebna informatiky, přírodopisu a zeměpisu, fyziky a 

chemie, cizích jazyků, hudební výchovy, předmětu 

speciální pedagogické péče, cvičná kuchyň, dílny, 

tělocvična, školní knihovna. 

 
školské zařízení počet oddělení počet žáků/stravovaných 

školní družina 5 137 

školní klub 0 0 

školní jídelna 1 387 

školní jídelna-výdejna 0 0 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  

ve školském rejstříku 

 
 

popis oboru         Základní škola 

kód oboru            79-01-C/01 

Vzdělávací program pro  

základní vzdělávání:  

 „Klíč ke vzdělání – šance pro každého.“ 

 „Klíč ke vzdělání – šance pro každého – sport.“ 

 

 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy k 30. 9. 2020 

Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby počet snížených úvazků 

učitel 32 1 

vychovatel 5 4 

asistent pedagoga 6 4 

speciální pedagog 1 1 

školní asistent 0 0 

školní psycholog 1 0 

sociální pedagog 0 0 

celkem 45 10 

  

Nepedagogičtí pracovníci 

pracovníci na úklid  5 1 

pracovníci školní jídelny 13 2 

administrativní pracovníci 2 0 

školník 1 0 

řidič 1 0 

sociální asistent 0 0 

celkem 23 3 

 

 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
  

počet dětí, které se dostavily 

k zápisu 

počet dětí přijatých  

do prvního ročníku 

počet odkladů povinné školní 

docházky 

87 64 17 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy  
 

Přehled o prospěchu  

ročník počet žáků 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo nehodnoceno 

1. ročník 57 54 2 1 0 

2. ročník 61 53 7 1 0 

3. ročník 52 41 9 2 0 

4. ročník 50 31 17 2 0 

5. ročník 51 34 17 0 0 

6. ročník 37 16 21 0 0 

7. ročník 59 29 28 2 0 

8. ročník 64 27 37 0 0 

9. ročník 63 20 43 0 0 

 

Přijímací řízení na SŠ 

ročník 5. 7. 8. 9. 

gymnázium 3 4 0 9 

konzervatoř 0 0 0 0 

SŠ – maturitní obory 0 0 0 40 

SŠ – učební obory 0 0 1 14 

 

Přehled o chování žáků za školní rok 2020/2021 1. pol./2. pol. 

ročník 
pochvala 

třídního 

učitele 

pochvala 

ředitele 

školy 

napomenutí 

třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka 

ředitele 

školy 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň  

z chování 

1. ročník 56/54 0 0 0 0 0 0 

2. ročník 27/45 0 0 0 0 0 0 

3. ročník 0/42 0 0 1/1 0 0 0 

4. ročník 1/8 0/2 2/4 1/3 0 0 0 

5. ročník 10/12 0/1 2/12 1/1 0 0 0 

6. ročník 0/7 0 4/2 2/4 2/2 1 1 

7. ročník 0/4 0/4 0/1 1/0 0/2 1 0 

8. ročník 4/3 0/2 0 0 0 0 0 

9. ročník 0/9 0/5 0 0 0 0 0 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

ročník 
počet omluvených 

hodin 

1. pol. / 2. pol. 

počet omluvených 

hodin na žáka 

1. pol. / 2. pol. 

počet neomluvených 

hodin 

1. pol. / 2. pol. 

počet neoml. 

hodin na žáka 

1.pol. / 2. pol. 

1. ročník 1662/1847 29,16 /32,40 0/44 0,00/0,77 
2. ročník 2284/1917 38,07/31,43 0 0 
3. ročník 1336/1593 25,28/30,64 200/4 3,77/0,08 
4. ročník 1268/1407 24,39/27,59 3/3 0,06/0,06 
5. ročník 1410/1454 27,12/28,51 105/76 2,02 /1,49 
6. ročník 801/734 21,65/19,84 13/11 0,35/0,30 
7. ročník 1603/1974 26,28/32,36 0/2 0/0,03 
8. ročník 2273/1468 36,08/23,30 0 0 
9. ročník 2051/1634 31,55/25,31 0 0 
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Údaje o integrovaných žácích 

druh postižení: ročník počet žáků 

sluchové postižení - 0 

zrakové postižení - 0 

mentální postižení 1. 1 

podprůměrný intelekt 

2. 

4. 

8. 

1 

1 

1 

vady řeči 

3. 

4. 

5. 

7. 

9. 

2 

1 

1 

3 

1 

tělesné postižení - 0 

kombinované postižení - 0 

specifické poruchy učení 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 

5 

6 

5 

3 

3 

3 

poruchy chování 

3. 

4. 

5. 

9. 

1 

2 

2 

1 

poruchy autistického spektra  
2. 

3. 

1 

1 

Komentář:   Distanční výuka nepoznamenala ani činnosti pracovníků školního poradenského 

pracoviště. Výuka předmětu speciálně pedagogické péče probíhala rovněž prostřednictvím 

aplikace Microsoft Teams. Individuální konzultace byly vedeny nejen on-line, ale také ve škole 

v souladu s hygienickými opatřeními. Asistenti pedagogů se věnovali našim žákům formou on-

line doučování, některým žákům poskytovali individuální konzultace ve škole. 

Pracovníky ŠPP byla poskytována odborná pomoc v souvislostí s inkluzí žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním 

znevýhodněním. Průběžně byla zajišťována metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně 

pedagogických poznatků a dovedností. 

 

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

téma přednášky ročník počet žáků 
školitel  

(pořádající institut) 

Škola osobního 

života 
9. 57 

Centrum pro rodinu a sociální 

péči, z. s. 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 
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Ostatní aktivity:    

Aktivity nespecifické prevence - aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného 

času. 

- plavecký výcvik  

- dopravní výchova  

- soutěže, soutěžní projekty v jednotlivých výukových předmětech  

- školní časopis Kameňák  

- školní parlament 

- Živá knihovna studijních možností 

- Mikulášská nadílka  

- školní exkurze 

- Den Země 

- projekt Třídní časopis 

- projekt Vesmír 

- Zimní tvoření ve škole  

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
V tabulce jsou uvedená školení, která proběhla před uzavřením školy v říjnu 2020 z důvodu 

pandemie Covid 19 nebo po znovuotevření od dubna 2021. Po celou dobu distančního vzdělávání 

probíhala řada i bezplatných online webinářů, a školení určena pro pedagogy. Všichni 

pedagogové tuto možnost ve velké míře využívali. Zaměření seminářů bylo různé, nejvíce jich 

učitelé absolvovali na téma týkající se zkvalitňování distanční výuky, formy hodnocení žáků, 

čtenářské, matematické gramotnosti a seminářů týkajících se plánovaných úprav RVP. 

 

název vzdělávací akce 
počet 

účastníků 

školitel 

(pořádající institut) 

Začínáme pracovat v Office 365 45 

Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace 

Vzdělávání na dálku v Microsoft Teams – 
webinář 

45 

Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace 

Vzdělávání na dálku v Microsoft Forms – 
webinář 

45 

Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace 

Program Bakaláři - činnosti v průběhu 
roku - webinář 

45 
PaedDr. Pavel Pavelka, 

akreditace MŠMT 31735/2015 

„AMOS – soubor vzdělávacích materiálů 
pro 1. ročník“ 

15 
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

Bratislavská 23d, 602 00  Brno 

Kompetence leadra úspěšné školy - 
konference 

1 Univerzita Palackého v Olomouci 

Bakaláři tvorba úvazku 1 
PaedDr. Pavel Pavelka, akreditace 

MŠMT 31735/2015 

Efektivní hospitace 1 
Dita Olchavová.cz, akreditace 

MŠMT 20637/2020-3-468 

Bakaláři příprava rozvrhu 1 
PaedDr. Pavel Pavelka, akreditace 

MŠMT 31735/2015 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

výčet akcí školy pro 

žáky 

Pravidelné aktivity pro žáky celé školy:  

- Klub logických a deskových her  

- Školní časopis - Kameňák 

  

Akce školního parlamentu:  

- Charitativní činnost – podpora fondu SIDUS, Podzimní 

srdíčkové dny pro Život dětem 

- Tematické dny – Den v barvách školy  

- Mikulášská nadílka  

  

Akce školní družiny:  

- Celoroční družinová soutěž „O Ohnivý pohár v duchu Harryho 

Pottera“ 

- Pexesový král 

- Kouzelnický klobouk ze sněhu 

- Bradavický karneval ve třídách 

- Den Země – soutěžní odpoledne 

- Duhová hra – hledání nesmrtelné sovy 

- Famfrpál 

- Vyhlášení vítězného oddělení v celoročním turnaji „O Ohnivý 

pohár“ 

- Děn dětí – soutěžní odpoledne na školním hřišti 

  

Ostatní:  

- Adaptační dopoledne pro žáky 4. ročníku  

- Výukové programy OZO Ostrava  

 

výčet akcí školy se 

zapojením veřejnosti 

- Vánoční jarmark   

- Přednáška pro rodiče „Školní zralost“ 

 

výčet účastí žáků 

v soutěžích (případně 

uvést umístění) 

Vědomostní soutěže: 

- Badatelská soutěž – 2 žáci v městském kole 

- Přírodovědný Klokan – online – 1. , 2. a 3. místo v městském 

kole 

- Zeměpisná olympiáda 2020/2021 – 5. místo v okresním kole – 

9 žáků 

- Korchem-korespondenční soutěž 

- Nejlepší chemik - 1. kolo – postup do 2. kola 4 žáci v okresním 

kole 

- Poznej Evropu – postup do finále 

- Evropa Riskuj – finále – 1. místo 

- Chemická olympiáda – úspěšné řešitelé okresního kola 

- Projekt "Žák učí žáky" - Vesmír (fyzika) 

- Projekt "Můj herbář" 

- Projekt "Domácí mazlíčci" 

- Projekt "Průmysl světa" 

- Projekt "Visegrádské země" 

- Projekt "Madagaskar" 

- Projekt "Pandemie COVID 19 ve světě//v ČR" 

- Matematický klokan – celkově 8. místo z 500 žáků ostravských 

škol 

- Bobřík informatiky  4.-9. r 
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- Hour of code 4. ročník – 15 žáků se stalo úspěšnými řešiteli 

- Logická olympiáda 1-. 9. ročník – v každé kategorii jeden 

úspěšný řešitel 

- Dějepisná olympiáda – školní kolo  

- Vánoční kvíz – školní kolo (1. - 5. ročník) 

 

Ostatní soutěže:  

- VODA - Základ života 

- Staré pověsti české a moravské 

- Požární ochrana očima dětí – 1. místo v celorepublikové 

soutěži 

- Hygiena rukou 2021 – 2. místo 

- Požární ochrana očima dětí – 3 žáci 1. st. postup do krajského 

kola 

- Dětský čin roku –5 žáků zvítězilo v celorepublikovém kole ve 

své kategorii 

- Almanach žákovské poezie – 13 žáků v celorepublikovém kole 

- Literární soutěž v psaní povídek - Pravda nebo lež –  1 práce 

vydaná ve sborníku 

- Vícejazyčnost je bohatství – 15 žáků celorepublikové kolo 

- Ostrava očima dětí - literární soutěž – 2. místo v městském 

kole 

- Projekt - Den laskavosti – spolupráce s Domovem seniorů 

Kamenec 

- Olympiáda z jazyka českého – 2. místo v městském kole 

- Olympiáda z dějepisu 

- Recitační soutěž - okresní kolo – 7 žáků postup do krajského 

kola 

- Literární Soutěž ke Dni země 

- Anglická olympiáda-ŠK-online – postup do krajského kola 

- Moje rodina- výtvarná soutěž – postup do městského kola – 2 

žáci 1. st. 

- Fantastická zvířata a stroje   - postup do městského kola 

výtvarné soutěže 

- Dopravní nehody na železničních přejezdech  - postup do 

městského kola 

 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Z důvodu probíhajícího průzkumu úrovně distančního vzdělávání proběhla kontrolní činnost ČŠI 

v období 18. 5. - 20. 5. 2021. ČŠI o tomto šetření nevyhotovovala žádný záznam. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 

 
v tis. Kč 

Výnosy schválený rozpočet skutečnost 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele (bez odpisů) 2 936 3 373 

neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 1 417 1 306 

ostatní výnosy hlavní činnost 3 375 2 874 

ostatní výnosy z transferů 32 380 37 331 

výnosy doplňková činnost 870 664 

celkem 40 978 45 548 

Náklady 

provozní náklady hlavní činnost (bez odpisů) 6 621 3 373 

náklady na odpisy dlouhodobého majetku 1 416 1 462 

náklady z přijatých ostatních transferů 32 380 40 250 

náklady doplňková činnost 560 463 

výsledek hospodaření   

celkem 40 978 45 548 

 

Komentář k výrazným rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností 

 

Odchylky v rozpočtu vznikly příjmem dalších dotací, vyšší dotace ze státního rozpočtu 

(navýšení platů). Pokles výnosu z doplňkové činnosti souvisí s pandemií Covid - 19, kdy 

nedocházelo k pronájmu tělocvičny, nebytových prostor a došlo i k uzavření školní jídelny. 

 

Výkaz „Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020“ je 

v příloze výroční zprávy. 

 
 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

poskytovatel  
dotační 

titul 
název projektu 

termín 

zahájení a 

ukončení 

projektu 

celková 

poskytnutá 

částka 

Moravskoslezský kraj OP PMP 

Poskytování 

bezplatné stravy 

dětem ohrožených 

chudobou ve školách  

v Moravskoslezském 

kraji III 

9/2020 – 

6/2021 
153 399,96 Kč 

Podpora z výzvy č. 

02_19_075 pro 

inkluzívní vzdělávání 

pro SVL II v prioritní 

ose 3 OP 

OP VVV 

Rozvoj rovného 

přístupu ke 

vzdělávání ve městě 

Ostrava III 

1. 9.2019 – 

31.8.2022 
1 887 600 Kč 

Podpora z výzvy č. 

02_20_080 Šablony 

III 

OP VVV 

Společnou cestou ke 

kvalitnímu 

vzdělávání 

1. 9. 2020 – 

31.8.2022 
872 722 Kč 

 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola se ve školním roce 2020/2021 do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

nezapojila. 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
poskytovatel název projektu 
Statutární město Ostrava  Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2020 

Statutární město Ostrava Podpora cizojazyčné výuky na ZŠ Bohumínská 

Statutární město Ostrava Kariérové poradenství ve vybraných ZŠ 

Statutární město Ostrava Ozdravný pobyt dětí – vráceno z důvodu uzavření škol 

Statutární město Ostrava - Úřad 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

Správce multifunkčního hřiště 

Statutární město Ostrava  
Účelový neinvestiční příspěvek na podporu digitální 

výuky na rok 2020 

 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

- ČMOS PŠ ZO při ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava – spolupráce probíhala na základě 

kolektivní smlouvy z ledna 2020, která byla následně upravena v lednu 2021. 

- OZO Ostrava 

- Planetárium Ostrava 

- ZOO Ostrava 

- Regionální akademie Moravskoslezského kraje 

- PPP Ostrava 

- SPC Ostrava 

- Ostravská univerzita 

- Policie ČR 

- MP Ostrava 

- Knihovna města Ostravy 

- Divadlo loutek Ostrava 

- Asociace školních sportovních klubů 

- Basketbalový klub BK NH Ostrava 

- Basketbalový klub BK Hladnov 

- Basketbalový klub Basket Ostrava 

- FBC Ostrava – florbalový oddíl 

- Český korfbalový svaz 

- Mateřské školy obvodu Slezská Ostrava 

 

o) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 

zastoupení: 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a výše uvedeného zákona, důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 
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Specifika školního roku 2020/2021 
 

- Obvyklý průběh školního roku byl narušen pandemií, na kterou reagovala vláda úplným 

uzavřením všech typů škol již 13. 10. 2020. 

- Od 13. 10. 2020 byla škola uzavřena pro prezenční výuku, výuka probíhala distančně, 

prostřednictvím MS -Teams, maximálně čtyři vyučovací hodiny denně. 

- Od 18. 11. 2020 probíhala prezenční výuka prvních a druhých ročníků, ostatní ročníky se 

nadále vyučovaly distančně. 

- Od 30. 11. 2020 probíhala prezenční výuka pro žáky celého prvního stupně a žáky devátého 

ročníku druhého stupně. Ostatní ročníky druhého stupně zahájily rotační prezenční výuku 

(střídání celých tříd po týdnech - týden prezenční výuka, týden distanční výuka). Výuka takto 

probíhala do 18. 12. 2020, kdy následovaly dva dny volna „Dny boje proti covidu" a vánoční 

prázdniny. 

- Od 04. 01. 2021 probíhala prezenční výuka prvních a druhých ročníků a tříd, ostatní ročníky 

se vyučovaly opět distančně. 

- Od 01. 03. 2021 byla opět zakázána přítomnost žáků všech ročníků základního vzdělávání ve 

škole s výjimkou individuálních konzultací (1 žák = l pedagog). 

- Od 12. 04. 2021 byla zahájena rotační prezenční výuka pro celý první stupeň, druhý stupeň 

pokračoval v distanční výuce. Žáci prvního stupně se testovali antigenními testy vždy v 

pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky. 

- Od 10. 05. 2021 probíhala prezenční výuka pro první stupeň, druhý stupeň zahájil rotační 

výuku. Žáci prvního stupně se testovali antigenními testy vždy v pondělí a žáci druhého stupně 

v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. 05. 2021 probíhalo testování jen lx týdně v pondělí. 

- Od 24. 05. 2021 probíhala prezenční výuka pro všechny žáky až do konce školního roku s 

testováním lx týdně. 

- Po celou dobu mimořádných opatření bylo žákům umožněno odebírat školní obědy do 

přinesených nebo zapůjčených jídlonosičů. 

- Školní družina probíhala v době přítomnosti žáků se zachováním homogenity skupin žáků dle 

tříd. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 10. 2021 

 

 

 

 

          …………………………………. 

             Mgr. Lenka Matušková 

   ředitelka školy 
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Tuto výroční zprávu schválila Školská rada při Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 

příspěvkové organizace.  
 

V Ostravě dne:  

 

 

 

 jméno podpis 

předseda Bc. Richard Vereš  

člen Ing. Roman Goryczka  

člen  Ing. Hana Němcová  

člen Bc. Jitka Dvorská   

člen Mgr. Simona Kyselová  

člen Mgr. Radim Kofránek  
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Příloha: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


