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Výroční zpráva Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 
 

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. 2022 

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. 2022 počet tříd počet žáků 

1. ročník 3 57 

2. ročník 3 58 

3. ročník 3 64 

4. ročník 2 49 

5. ročník 2 49 

6. ročník 2 52 

7. ročník 2 45 

8. ročník 3 73 

9. ročník 3 59 

celkem 23 506 

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, herna, školní knihovna. 

 
školské zařízení počet oddělení počet žáků/stravovaných 

školní družina 5 137 

školní klub 0 0 

školní jídelna 1 325 

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. 2021 

Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby počet snížených úvazků 

učitel 34 4 

vychovatel 5 3 

asistent pedagoga 5 4 

speciální pedagog 1 1 

školní asistent 0 0 

školní psycholog 0 0 

sociální pedagog 0 0 

celkem 45 12 

  

Nepedagogičtí pracovníci 

pracovníci na úklid  5 2 

pracovníci školní jídelny 13 2 

administrativní pracovníci 3 1 

školník 1 0 

řidič 1 0 

sociální asistent 0 0 

celkem 23 5 

 

 

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 

102 82 20 
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e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Cíle základního vzdělávání: 

 

1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o 

vlastní životní a profesní orientaci 

Naplňování cílů základního vzdělávání školou: 

číslo 

cíle 

zcela nebo 

téměř 

naplněn 

ve větší míře 

naplněn 

naplněn 

z poloviny 

v menší míře 

naplněn 

1.  X   

2.  X   

3.  X   

4.  X   

5.  X   

6.  X   

7.  X   

8.  X   

9. X    

 

f) 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 50 5 2 0 

2. ročník 58 47 7 4 0 

3. ročník 64 47 14 3 0 

4. ročník 49 37 13 0 0 

5. ročník 49 26 22 1 0 

6. ročník 52 21 30 1 0 

7. ročník 45 18 23 4 0 

8. ročník 73 42 30 1 0 

9. ročník 59 14 43 2 0 
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Výsledky přijímacích řízení na SŠ 

 

 5. ročník 7. ročník 8. ročník  9. ročník 

střední školy a učební obory 

s maturitní zkouškou 

4 3 - 51 

učební obory bez maturitní 

zkoušky 

-  1 6 

nepokračují - 1  1 

 

 

 

Přehled o chování žáků za školní rok 2021/2022  

   

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 17 2 4 1 0 0 0 

2. ročník 46 0 2 0 0 0 0 

3. ročník 23 1 0 0 0 0 0 

4. ročník 33 0 2 0 0 0 0 

5. ročník 23 2 7 2 3 1 1 

6. ročník 12 4 2 3 5 1 1 

7. ročník 11 3 0 5 4 2 1 

8. ročník 23 5 0 3 2 0 1 

9. ročník 5 8 0 0 2 1 2 

 

 

 

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 5152/3696 88,8 /64,84 4/29 0,06/0,508 
2. ročník 3 934/3107 67,66/53,56 0/8 0/0,13 
3. ročník 6239/4469 97,53/69,82 5/0 0,08/0 
4. ročník  3438/2514 68,88 /50,28 0/35 0/0,70 
5. ročník 3874/3315 79,06 /67,65 0/124  0/2,53 
6. ročník 4555/3758 89,31/72,26 25/58 0,49/1,12 
7. ročník 4977/4252 26,28/94,49 65/101 1,44/2,24 
8. ročník 7023/5572 96,2/76,32 31/222 0,42/3,04 
9. ročník 6131/6153 103,9/104,28 0/466 0/7,89 
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Údaje o integrovaných žácích 

druh postižení: ročník počet žáků 

sluchové postižení - 0 

zrakové postižení - 0 

mentální postižení 2. 2 

podprůměrný intelekt 

3. 

5. 

6.  

9. 

2 

2 

1 

1 

vady řeči 

1.  

2. 

4.  

6. 

8. 

1 

1 

3 

1 

3 

tělesné postižení - 0 

kombinované postižení - 0 

specifické poruchy učení 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 

1 

2 

4 

7 

6 

4 

3 

poruchy chování 

3. 

5. 

7. 

8. 

1 

1 

1 

1 

poruchy autistického spektra  3. 1 

Komentář:   Dle Doporučení školských poradenských zařízení je žákům poskytována výuka 

předmětu speciálně pedagogické péče školním speciálním pedagogem nebo školním 

psychologem. 

 

 

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikové chování 

 

téma přednášky ročník 
počet 

žáků 
školitel  

(pořádající institut) 

Škola osobního života 9. 59 

Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 

Škola osobního života 7. 45 Policie ČR 

Malé děti, velké bezpečí 1. 57 Městská policie Ostrava 

Bezpečně ze školy domů 2. 58 Městská policie Ostrava 

Malý kriminalista 3. 64 Městská policie Ostrava 

Policie, váš pomocník 4. 49 Městská policie Ostrava 

Co vše už vím? 5. 49 Městská policie Ostrava 

Šikana 6. 52 Městská policie Ostrava 

Nedělej si problém 7. 45 Městská policie Ostrava 

Právní vědomí 8. 73 Městská policie Ostrava 

Zájmy chráněné trestním zákonem 9. 59 Městská policie Ostrava 

Policejní akademie 8., 9. 132 Policie ČR 
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Všichni za jednoho 2. 58 Pavučina, o.p.s 

Kamarádi 3. 64 Pavučina, o.p.s 

Když nesvítí obrazovka 4. 49 Pavučina, o.p.s 

Dobrodružství v internetových mořích 5.  Pavučina, o.p.s 

Pohled na sebe, vztah já a ty 9. 

 

 

59 

Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 

Plodnost v životě dvojice – úvahy o 

plození dětí 
9. 

59 Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 

Plánované rodičovství 9. 

59 Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 

Klima třídy a vztahové roviny mezi žáky 6. 52 PPP Ostrava Zábřeh 

 

 

Aktivity nespecifické prevence 

 

Aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování 

prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, 

sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých 

společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 

 

- akce školní družiny (např. Karneval, Čarodějnický rej, Den matek pro DS Kamenec, 

Jedeme na zelenou, exkurze v chovatelské stanici, výtvarná soutěž 

- školní časopis Kameňák 

- školní parlament (organizace tematických dnů – Valentýnská pošta, Barevný den ke Dni 

země, Český den proti rakovině; akce Bo nám to není jedno!!!) 

- plavecký výcvik (2. ročník) 

- dopravní výchova (2., 4. ročník) 

- ozdravný pobyt (4. ročník) 

- výukové programy OZO - Odpady zbavené otazníků, Ozíci a sládkoobr 

- Škola nanečisto (program pro předškoláky) 

- Týden knihoven - Pasování prvňáčků na čtenáře knihoven (1. ročník) 

- Dětský čin roku 

- projektový den „Voda“ (5. ročník) 

- projekt Příběhy našich sousedů 

- exkurze - Záchranná stanice v Bartošovicích 

- exkurze DOV 

- Technika nás baví 

- projekt Talentmanagement - Roboti na Kamenci 2022 

- exkurze Centrum sociálních služeb 

- projektový den – Profesní výběr v praxi 

- projekt Celé Česko čte dětem - Týden čtení dětem 

- projekt Velikonoční stezka 
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Škola zajišťuje prostřednictvím rozšířeného školního poradenského pracoviště kvalitní 

zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané. Mezi naše žáky patří 

i děti žijící v jiných životních podmínkách, děti etnických minorit či bilingvních rodin. 

Rozmanitost skladby žáků škola podporuje rozšířením školního poradenského pracoviště  

o odborné pozice školní speciální pedagožky a školní psycholožky. ŠPP spolupracuje se 

všemi zainteresovanými subjekty školy a s využitím příslušných psychologických a speciálně 

pedagogických metod zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní 

neúspěšnosti žáků. Zároveň poskytuje metodické zázemí pro realizaci a sledování účinnosti 

preventivních programů aplikovaných školou. Ve škole je aplikována nová koncepce 

kariérového poradenství ve školství – zajišťovat informační a poradenskou pomoc pro 

vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků, prostřednictvím 

spolupráce kariérové poradkyně, výchovné poradkyně a školní psycholožky. Pracovníky ŠPP 

je poskytována odborná pomoc v souvislosti s inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. 

Průběžně je zajišťována metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických 

poznatků a dovedností. 

 

 
Zajištění podpory žáků nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

 

Pro nadané žáky jsou určeny soutěže, do kterých se škola pravidelně zapojuje. Ve výuce je 

uplatňován individuální přístup spočívající v zadávání úkolů nad povinný rámec. 

Matematicky nadaným žákům 4. ročníku byla poskytována pedagogická intervence. 

Škola se zapojila do projektu Talentmanagment s cílem vyhledávat nadané a talentované 

žáky. Pedagogové vytvořili podmínky pro systematickou práci s žáky v oblasti robotiky a 

programování. Aktivitami projektu jsou exkurze, workshop a klub robotiky na podporu 

rozvoje technického tvořivého myšlení a uvědomování si klíčových procesů v technice. 

 

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborné rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

 
Zaměření seminářů bylo různé, nejvíce jich učitelé absolvovali na téma týkající se zkvalitňování 

výuky, formy hodnocení žáků, čtenářské, matematické gramotnosti a seminářů týkajících se 

plánovaných úprav RVP. 

 

název vzdělávací akce 
počet 

účastníků 

školitel 

(pořádající institut) 

Školní a vnitřní řád 

 
45 Mgr. Michaela Veselá 

Jak vést kroužek robotiky  

 
3 VŠB Ostrava 

Chemický děj efektivní a efektně 1 SYPO 

Metodická příručka kabinetu Př 1 SYPO 

„AMOS – soubor vzdělávacích materiálů 

pro 1. ročník“ 
15 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

Bratislavská 23d, 602 00  Brno 
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Metodický průvodce první třídou 

 
3 

Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum 

Skupinova intervize - SYPO, Jak psát 

čárky 

 

1 SYPO 

Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostí - základní 

vzdělávání 

2 HZS Moravskoslezského kraje 

 

Čtenářská gramotnost 2. stupeň 1 Taktik 

 

INSPIS ŠVP 3  

ČŠI 

Výuka nové informatiky v podmínkách 

českého školství 

2 Profimedia s. r. o 

 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Základy algoritmizace a programování 

 

2 Národní pedagogický institut České 

republiky 

 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Digitální technologie 

 

2 Národní pedagogický institut České 

republiky 

 

Krajský workshop CJL - Hodnocení 

slohových prací z pohledu centrálního 

hodnocení 

 

1 NIDV 

 

Autentické a smysluplné tvoření textu v 

praxi ZŠ 

 

1 Národní pedagogický institut České 

republiky 

 

Tajemství pohádek, která možná ani 

netušíme 

 

10 Helena Kumperová 

Exkurze pro kariérové poradce 1 Moravskoslezská vědecká knihovna 

Sociální sítě a my v nich 1 Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum 

Bakaláři příprava rozvrhu 1 PaedDr. Pavel Pavelka, akreditace 

MŠMT 31735/2015 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

název vzdělávací akce 
počet 

účastníků 

školitel 

(pořádající institut) 

Hygiena NaTaliri.cz - hygienické 

minimum  

 

3 NaTaliri.cz 

Jídelny.cz -  spotřební koš 

 
1 Jidelny.cz 
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i) 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 „Piráti a námořníci z Kamence“ 

- Pexesový král 

- Obrázková řeč 

- Ostrav Lidojedů 

- Karneval 

- Zlatá nota – pěvecká soutěž 

- Návštěva v knihovně 

- Velikonoční dílničky 

- Den Země 

- Čarodějnický rej 

- Návštěva hasičského muzea Ostrava Přívoz 

- Jedeme na zelenou – spoluúčast s MP Ostrava 

- Vystoupení kroužku Zpěvanky na Dni Slezské  

- Den dětí – soutěžní odpoledne na školním hřišti 

- Koloběžkové závody 

- Hurá na prázdniny – sjezd řeky Ostravice na raftech 

- Rozloučení s družinkou – přespání žáků 3. tříd v ŠD s 

programem 

  

Ostatní:  

- Adaptační dopoledne pro žáky 4. ročníku  

- Výukové programy OZO Ostrava  

 

výčet akcí školy se 

zapojením veřejnosti 

- Vánoční jarmark   

- Přednáška pro rodiče „Školní zralost“ 

- Den dětí – soutěžní odpoledne na školním hřišti 

- Vystoupení kroužku Zpěvanky na akci Den Slezské  

- Vystoupení – aerobic děvčata 

- Vystoupení kroužku Zpěvanky pro domov seniorů 

Ostrava Vítkovice 
 

výčet účastí žáků 

v soutěžích (případně 

uvést umístění) 

Vědomostní soutěže: 

- Přírodovědný Klokan  - 49 žáků v městském kole 

- Hledej pramen vody 

- Chemická olympiáda – 5 žáků v okresním kole 

- Ahol´s amazing race 

- Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo 

- Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo 

- Soutěž "Příroda s otazníky" – 8 žáků městské kolo 

- Soutěž - "Velká cena ZOO" 

- Soutěž mladých zoologů  
-  
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- Zeměpisná olympiáda 2021/2022 – 6 žáků v okresním 

kole 

- Hledáme mladého chemika 2021 – 2 žáci okresní kolo 

- Dějepisná olympiáda 1 žák v okresním kole 

- Generace prarodičů – 6 žáků v městkém kole 

-  Olympiáda českého jazyka – 2 žáci v městském kole 

- Matematický klokan  

- Bobřík informatiky  4.-9. r 

- Hour of code 4. ročník –  

- Logická olympiáda 1-. 9.  

- Dějepisná olympiáda – školní kolo  

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

 

Ostatní soutěže:  

 

- Mc´Donalds cup 

- VODA - Základ života 

- Vybíjená 

- Staré pověsti české a moravské 

- Požární ochrana očima dětí – výtvarná 

- Požární ochrana očima dětí – literární – umístění 2 žáků 

v celorepublikovém kole 

- Nezaměnitelné krásy přírody našeho kraje – 2 žáci 

úspěšní v okresním kole 

- Dětský čin roku – 3 žáci zvítězili v celorepublikovém 

kole ve své kategorii 

- Almanach žákovské poezie – 19 žáků 

v celorepublikovém kole 

- Literární soutěž v psaní povídek - Pravda nebo lež –    

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 

- Recitační soutěž - okresní kolo –  umístění v krajském 

kole 

- Literární Soutěž ke Dni země 

- Fantastická zvířata a stroje   - postup do městského kola 

výtvarné soutěže 

- Dopravní nehody na železničních přejezdech  - postup do 

městského kola 

- Fotbal - Mc Donald´s Cup - okresní kolo 

- Obvodní kolo ve vybíjené  

- Okresní kolo ve vybíjené 

- Do hlubin studentova bytí – fotosoutěž 

- Vícejazyčnost je bohatství 

- Hrdinové 

- Nezapomenutelné krásy přírody mého kraje 
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j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI. 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

 
v tis. Kč 

Výnosy schválený rozpočet skutečnost 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele (bez odpisů) 3296 4059 

neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 1418 1637 

ostatní výnosy hlavní činnost 3230 3966 

ostatní výnosy z transferů 39072 42538 

výnosy doplňková činnost 450 640 

celkem 47466 52841 

Náklady 

provozní náklady hlavní činnost (bez odpisů) 6626 3577 

náklady na odpisy dlouhodobého majetku 1418 2110 

náklady z přijatých ostatních transferů 39072 46538 

náklady doplňková činnost 350 314 

výsledek hospodaření 0 302 

celkem 47466 52539 

 

Komentář k výrazným rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností 

 

Výkaz „Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021“ je 

v příloze výroční zprávy. 

 
 

l) 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 

9/2021 – 

6/2023 
197 103,90 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 

MŠMT 

Next 

Generation 

EU 

Neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu 

1. 1.2022 – 

31. 8. 2022 
246 675 Kč 
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MŠMT 

Next 

Generation 

EU 

Pořízení mobilních 

digitálních 

technologií pro 

znevýhodněné žáky 

1. 1. 2022- 

31. 12. 2022 
185 000 Kč 

MŠMT 

Next 

Generation 

EU 

Pořízení digitálních 

učebních pomůcek 

1. 1. 2022- 

31. 12. 2022 
504 000 Kč 

 

 

m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola se ve školním roce 2021/2022 do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

nezapojila. 

 

n) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
poskytovatel název projektu 
MŠMT  Národní plán podpory návratu do škol 

Statutární město Ostrava Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2021 

Statutární město Ostrava Podpora cizojazyčné výuky na ZŠ Bohumínská 

Statutární město Ostrava Kariérové poradenství ve vybraných ZŠ 

Statutární město Ostrava Ozdravný pobyt dětí  

Statutární město Ostrava Robotika na Kamenci 

Statutární město Ostrava Poznávám své město s kamarády 

Statutární město Ostrava Školní knihovna na Kamenci 

Statutární město Ostrava - Úřad 

městského obvodu Slezská Ostrava 
Správce multifunkčního hřiště 

 

o) 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  

- 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 
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p) 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 

 
 

V Ostravě dne 12. 10. 2022 

 

 

 

 

          …………………………………. 

             Mgr. Lenka Matušková 

   ředitelka školy 

 

 

 

 

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. Jana Sládková  

člen Mgr. Simona Kyselová  

člen Mgr. Marcela Sliacká  
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Příloha: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021 

 

 


