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FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A 
POHODY 

CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: 
 

 
akad. mal. Gabriel Filcík, 

      ilustrátor dětských knížek 
 
 

„V jubilejním roce Vaší výtvarné soutěže jsem               „Dokud budeme mít tak nadané děti,  
se potěšil neuvěřitelně bohatou fantazií nejmladších  obětavé učitele a školy s takovou 
náplní, 
výtvarníků, kterým přeji, aby jim ta fantazie vydržela  bude vždy tato země mít dobré 
vyhlídky 
i v příštím tisíciletí.“   uplatnit se ve světě.  
       
   
              Jiří Grygar, fyzik a astronom               Eduard Zeman, ministr 
školství 
                      na vernisáži výstavy                       při návštěvě výstavy  

 
 

„Rád jsem navštívil školu, kde se krásně   „Obdivuji, s jakou grácií a nadšením 
se  
muzicírovalo a kde pořádají soutěže na této škole estetika a umění 
předává 
a výstavy autorů dětských kreseb.       nastupující generaci. 
Bylo mi tu moc dobře.“   Ať Vás toto nadšení neopouští.“ 
 
                      Milan Uhde, předseda Parlamentu ČR                 Jan Kryl, básník 
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  FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY 
 

 OCENĚNÍ ŠKOLY:  
Za výbornou práci byla škola oceněna čtyřmi medailemi - od RNDr. Jozefa Mikloška, ministra 

školství prof. PhDr. Petra Piťhy, od Školského úřadu v Karviné a uherskobrodského muzea            J. 

A. Komenského.  

 

Za rozvoj dětí v oblasti estetické a výtvarné výchovy a organizaci mezinárodní výtvarné soutěţe byla 

škola pozvána manţelkou prezidenta republiky paní Lívií Klausovou na Vánoční koncert na zámek         v 

Lánech a k osobnímu setkání (2007).  

Za dlouholetou organizaci mezinárodní soutěţe a 

reprezentaci města škola získala čestné uznání 

primátora města Havířova (2010). 

 

 
 

Ocenění školy v knize (2012):  

kniha Beskydy, stavby a ţivot v nich uvádí: "... Za zcela unikátní 

činnost povaţuji projekt základní školy v Havířově-Bludovicích. Pan 

učitel nabídl ţákům moţnost poznat způsob ţivota lidí v minulosti na 

úpatí Lysé hory. Spojoval hlediska několika oborů... ţáci sledovali, jak 

vzniká les, poznávali krajové odrůdy zemědělských plodin, místní druh 

ovcí - valašky, tradiční zpracování vlny, místní nářečí, vznik 

zeměpisných názvů..., nejcennější však bude osobní zkušenost ţáků, ta je 

zorientuje při vnímání hodnot kultury našich předků. Havířovský příklad 

by se měl stát vzorem pro podobné cesty k pochopení kvality ţivota..." 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov–Bludovice Frýdecká, 

příspěvková organizace 

 

Sídlo školy dle ZL  : Havířov–Bludovice, ul. Frýdecká 37/452, PSČ 736 01 

 

Ředitelka: Mgr. Jiřina Sivá 

 

Statutární zástupce: Mgr. Naděţda Wierzgońová 

 

Zařazení do sítě škol: 24. 1. 1996 

poslední změna – 1. 5. 2013 

IČ: 488 052 89 

 

IZO: 600 136 019 

 

Součásti školy: Mateřská škola, Základní škola, Školní druţina, Školní jídelna, 

Školní jídelna - výdejna 

Odloučená pracoviště: 1. 736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 39/451 

2. 736 01 Havířov-Dolní Datyně, Občanská 11/76 

Kapacita školy: 

(dle druhu zařízení př. MŠ, 

ZŠ, ŠD,ŠJ) 

Mateřská škola – 50 dětí (Frýdecká–25 dětí, Občanská–25 dětí) 

Základní škola – 330 ţáků 

Školní druţina – 90 ţáků  

Školní jídelna – 50 jídel 

Školní jídelna – výdejna – 280 jídel 

Adresa www stránek: www. zsfrydecka.cz 

 

Zřizovatel školy: Statutární město Havířov, okres Karviná 

 

Školská rada: V lednu 2012 zvoleni noví zástupci. Tvoří ji 3 členové - 

1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele 
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1. ÚVOD 
 

Tato Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2012/2013. 

Zahrnuje informace ze Základní školy, ul. Frýdecká 37, Havířov-Bludovice, okres Karviná a 

jejích součástí. 

           Součásti školy: - mateřská škola 

 - školní druţina  

 - školní jídelna  

 - školní jídelna - výdejna stravy  

     Odloučená pracoviště:  - Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice, sídlo mateřské školy        

 - Občanská 11/76, Havířov-Dolní Datyně, sídlo mateřské školy,                                                             

.              jedné třídy se spojeným 1., 2., 3. postupným ročníkem ZŠ a 

   jednoho oddělení školní druţiny.  

 

Kapitola 2 obsahuje souhrnné informace ze všech tří subjektů (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká, 

MŠ Občanská). Ostatní kapitoly jsou kvůli přehlednosti zpracovány samostatně jen pro ZŠ 

Frýdeckou, zprávy obou mateřských škol jsou přiloţeny zvlášť. 

 

Zdrojem uvedených informací jsou výroční zprávy o činnosti mateřských škol, zprávy 

třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, koordinátora 

ŠVP, dlouhodobé a krátkodobé plány školy, zprávy předmětových komisí a metodického 

sdruţení působících na škole, vyhodnocení práce školy v rámci programů Profesní příprava, 

Environmentální výchova, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných situací, 

vyhodnocení celostátních srovnávacích testů, informace z mechanismů školy určených k 

získávání zpětné vazby od ţáků a zákonných zástupců a k hodnocení výchovně vzdělávacího 

procesu. 

 

 

 

2. INFORMACE O CELÉ ORGANIZACI 
 

2.1 CHARAKTERISTIKA  ŠKOL  

 
 

MŠ Frýdecká  
Mateřská škola Frýdecká je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz v době od 6.30 do 

16.30 hodin. Je umístěna v klidné, okrajové části města a působí dojmem rodinné školičky. 

Také atmosféra, kterou společně s dětmi a rodiči vytváří, má tento charakter. Preferuje 

individuální přístup k dítěti, respektuje jeho přání a potřeby. Klade důraz na samostatnou, 

zdravě sebevědomou a harmonicky rozvinutou dětskou osobnost. Edukační proces je 

realizován v návaznosti a v součinnosti s rodinnou výchovou s respektem k osobnosti dítěte a 

k jeho vývojovým specifikům. Prvořadou kaţdodenní snahou všech zaměstnanců je spokojené 

a šťastné dítě.  

Škola má svou tradici, byla otevřena v roce 1961. Na ni navazuje a rozvíjí ji v duchu 

nových trendů v předškolním vzdělávání. Koncepce předškolního vzdělávání na mateřské škole 

je zaloţena na týchţ zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání. Řídí se společnými cíli: 

orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a 

získávalo tak předpoklady pro své celoţivotní vzdělání, umoţňující mu snáze a spolehlivěji se 
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uplatnit ve společnosti znalostí. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání 

cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro vzdělávání dětí v předškolním věku 

formulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Z toho vychází 

kurikulární tvorba na naší mateřské škole. Pro edukační proces byl zvolen přístup orientovaný 

na dítě - osobnostně orientovaný model předškolní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání je 

uskutečňováno ve všech činnostech během dne. Vyváţeně se zařazují spontánní aktivity a hry 

dle volby dítěte s řízenou činností, jenţ je plánována s ohledem na všestranný rozvoj dítěte.  

Rámcové cíle MŠ: 

1. Podporovat zvídavost, iniciativu dětí, rozvíjet jejich tvořivost a fantazii 

2. Podporovat zájem a vztah dětí o svět, který je obklopuje – k přírodě, ke druhým lidem, 

k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám.  

3. Učit dítě ţít mezi lidmi, rozvíjet jeho sociální cítění, prosociální jednání a komunikační 

schopnosti. 

4. Zajistit příleţitosti a moţnosti k seberozvíjení a učení dítěte, probouzet a rozvíjet jeho 

moţnosti a aspirace.  

5. Rozvíjet základní dětskou představu o základních lidských hodnotách a normách a jeho 

snahu se podle toho chovat. 

 

MŠ Občanská  
Mateřská škola Občanská se nachází na okraji Havířova, v části Dolní Datyně, kde je 

jedinou MŠ. Je jednotřídní. Byla otevřena 1. 6. 1928. Zaměřuje se na výuku spojenou 

s naplňováním zásad programu podpory zdraví. Školní vzdělávací program je postaven na 

filozofických základech modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 
Úzce spolupracuje se střediskem ekologické výchovy VITA v Ostravě. Formou pracovních dílen si 

děti doplňují výchovu ke zdravému způsobu ţivota, ke zdravému ţivotnímu stylu a ochraně 

ţivotního prostředí. MŠ se zapojuje do ekologických programů a akcí spojených s ochranou 

ţivotního prostředí. Je zařazena do sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu 

„Mrkvička. 

Mateřská škola se snaţí vytvářet prostředí s moţností pozitivního přijetí, respektu, 

seberealizace pro všechny zúčastněné (děti, zaměstnance, rodiče), takové prostředí, v němţ 

všichni budou mít pocit sounáleţitosti s ţivotem MŠ. Vzájemná spolupráce je postavena na 

důvěře, ochotě pomoci a snaze poskytnout dětem radostné, plnohodnotné a inspirující dětství. 

V budově je umístěna jedna třída ZŠ se spojenými ročníky. Seskupení MŠ a ZŠ je pro 

plynulý, nestresující přechod dítěte do základní školy ideálním předpokladem. Pohoda 

prvňáčků je rovněţ jedním z významných kritérií programu podpory zdraví.  

 

 

ZŠ Frýdecká 
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Základní škola na ul. Frýdecké patří mezi nejstarší školy na území města. 16. 8. 1923 byla 

zřízena jako Česká státní menšinová měšťanská škola v Dolních Bludovicích a současná školní 

budova byla postavena a slavnostně otevřena 29. 9. 1926.  

Škola si zakládá na individuálním přístupu ke kaţdému dítěti a budování pozitivních 

vztahů mezi ţáky, učiteli a rodiči. Zaměřuje se na výuku estetické výchovy (především hudební 

a výtvarné) s podporou činností zajišťujících všestranný rozvoj osobnosti ţáka (jazyková 

připravenost, počítačová gramotnost, sportovní zdatnost). To zajišťuje soulad vývoje dětí po 

stránce jazykové, estetické i sportovní. Předností školy je umístění v krásném a klidném 

prostředí i snadná dostupnost z centra města i z okolí autobusovými linkami, ve dnech 

vyučování rozšířenými o školní spoje.  Školu navštěvují děti z celého města i z okolí (Datyně, 

Ţivotice, Horní Bludovice, Soběšovice). V současné době má 11 tříd, z toho 1 třídu na 

odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních se spojeným 1., 2. a 3. ročníkem.  

Dlouhá historie existence této budovy přináší specifickou výhodu této školy – moţnost 

navázat na dřívější dlouholeté tradice a formovat během let postupně další a další generace 

obyvatel této části města. Vnější reliéfní výzdoba portálu a zajímavé vnitřní uspořádání budovy 

pozitivně ovlivňují ţivot dětí i dospělých, kteří se zde učí a pracují. Příjemná atmosféra a 

spojitost s přírodou, která školu bezprostředně obklopuje, vytváří výborné pracovní podmínky 

pro ţáky i učitele. 

 

 

Školní druţina  
Přímo v budově základní školy na ul. Frýdecké se nachází také školní druţina. Je určena 

pro ţáky 1. stupně, přednostně však pro ţáky 1. a 2. třídy. Tvoří ji dvě oddělení. Od 1. 4. 2008 

bylo otevřeno třetí oddělení školní druţiny na odloučeném pracovišti v Havířově – Dolních 

Datyních. Celkem školní druţinu navštěvovalo 79 ţáků.  

Druţina během roku pro děti připravuje bohatý program, např. mikulášskou nadílku, 

vánoční besídku, drakiádu, soutěţe, karneval, školní výlet na konci roku, návštěvy výstav a 

další zajímavé akce.  Pro rozvoj sportovních a výtvarných aktivit druţina zřizuje zájmové 

krouţky. 

Druţina spolupracuje také s Mateřskou školou na ul. Frýdecké a Mateřskou školou na ul. 

Občanské. Obě mateřské školy jsou součástmi školy. 

 

 

Školní jídelna a školní jídelna-výdejna  
V Mateřské škole na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních se nachází školní jídelna, 

která připravuje stravu pro děti mateřské školy, ţáky jedné třídy odloučeného pracoviště ZŠ a 

pro cizí strávníky. 

V Mateřské škole a Základní škole na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích se nachází 

výdejny stravy. Výdejna stravy v základní škole byla rekonstruována a plně vyhovuje všem 

hygienickým předpisům. Strava se dováţela ze ŠJ při ZŠ Moravské. 

 

 

 

  Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2012/2013 

Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení 

MŠ  2 

Základní škola  1 

Školní druţina – součást ZŠ 1 (3 oddělení) 

Školní jídelna (pro ZŠ a MŠ Občanskou) 1 

Výdejna stravy (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká) 2 
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2.2  ZAMĚSTNANCI CELÉ ORGANIZACE 
 
 

 Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ a ŠD ve školním roce 2012/2013 k 30. 6. 2013 
 Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI 

Přepočtení  přepočtený počet fyzický počet fyzický 

počet 

fyzický 

počet 

2 MŠ – pedagogové           4,116 4 4  

2 MŠ – nepedagogové   1,976 3 4  

Celkem MŠ               6,092 8 8 0 

     

ZŠ – pedagogové  18,593 22 14 5 

ZŠ – nepedagogové    5,13 8 8  

Celkem ZŠ 23,723 30 23 5 

     

Celkem ŠD  2,5 3 3 0 

     

Celkem kuchyně a výdejny 2,862 5 5 0 

     

CELKEM 35,177 46 41 5 

  

MŠ Frýdecká     -  personální podmínky jsou  dobré. Věkový průměr je 45 let.                   

 

MŠ Občanská    -  pracují zde pouze ţeny ve věkovém průměru 48 let 

                            -  ve ŠJ pracují 2 pracovnice ve věkovém průměru 45 let 

 

Základní škola   - personální podmínky jsou dobré.                               

U pedagogických pracovníků je věkový průměr 49 let. Muţů – pedagogů je 

22,7% z celkového počtu pedagogických pracovníků.  
U nepedagogických pracovníků je věkový průměr 50 let. Muţi - 

nepedagogové nejsou ţádní.      

 

 

 

2.3  ŠKOLSKÁ RADA, DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŢENÍ 
 

 

 MŠ Frýdecká MŠ Občanská ZŠ Frýdecká 

Rada školy ne ne ano 

Dětský parlament ne ne ne 

Občanské sdruţení  ne ne ano 

SRPŠ ano ano – Klub rodičů ano 

Spolupráce se sponzory ano ano ano 

 

MŠ ul. Občanská: spolupráce s místními organizacemi     - Český svaz ţen 

   - Jednota Český Těšín 

 

Školská rada ZŠ Frýdecké má 3 členy - 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 

zástupce zřizovatele. V lednu 2012 byli zvoleni noví členové. Školská rada se schází zpravidla 

dvakrát do roka. Vyjadřuje se k ŠVP školy, k rozboru hospodaření, schvaluje výroční zprávu o 
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činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání, podílí se na 

zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh hospodaření školy, inspekční 

zprávy, podává podněty ředitelce školy.  

 

 

 

 

2.4  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (v tisících Kč) 

  rok 2012 1. pololetí 2013 

ukazatel 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

Prodané zboží      0,00     0,00 

Spotřeba materiálu  1716,70 45,57 1762,27 529,75 38,46 568,21 

Spotřeba energie  979,96 15,81      995,77 592,07 12,19 604,26 

Opravy a udržování  183,80   183,80 123,96   123,96 

Cestovné  13,82   13,82 9,39   9,39 

Služby  524,31 1,67 525,98 219,04 1,29 220,33 

Mzdové náklady 211,08 22,69 233,77 95,34 3,57 98,91 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální 
náklady  54,63 2,44 57,07 26,23 0,36 26,59 

Daně a poplatky              

Odpisy dl. nehmotného a hmotného 
majetku        981,83        981,83 448,13   448,13 

Tvorba zákonných rezerv a opravných 
položek              

Ostatní náklady   119,16 
 

119,16 117,25 
 

117,25 

náklady celkem   4785,29 88,18 4873,47 2161,16 55,87 2217,03 

 

Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti (v tisících Kč) 

  rok 2012 1.pololetí 2013 

ukazatel 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

výsledek hospodaření  (výnosy - náklady) 4,3 1,1 5,4 306,66 1,03 307,69 

 

Dotace státního rozpočtu 

Dotace stát. rozpočtu za r. 2012 celkem 13 084 000 

Vyčerpáno a) závazné ukazatele- 9 584 000 

                            v tom - platy 9 569 000 

                                         - OON 15 000 

                        b) orientační ukazatele 3 500 000 

                             v tom - odvody na pojistné 3 248 756 

                                          - odvody na FKSP 96 535 

                                          - ONIV 154 709 

Celkem vyčerpáno 13 084 000 

Dotace stát. rozpočtu za 1. pololetí 2013 13 429 000 

Vyčerpáno a) závazné ukazatele- 4 530 500 

                            v tom - platy 4 517 395 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2012/2013 

 

- 10 - 

 

 

                                         - OON 13 105 

                        b) orientační ukazatele 1 668 193 

                             v tom - odvody na pojistné 1 533 884  

                                          - odvody na FKSP 45 642 

                                          - ONIV 88 667 

Celkem vyčerpáno 6 198 693 

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

3.1 VYBAVENÍ ŠKOLY 
 

ZŠ Frýdecká 
 Škola sídlí v klasické školní budově postavené v roce 1926 s interiéry částečně 

přizpůsobenými poţadavkům dnešní doby. Všechny učebny jsou vybaveny novým školním 

nábytkem, který plně vyhovuje hygienickým poţadavkům. Škola ve školním  roce 2008/2009 

prošla celkovou rekonstrukcí financovanou MmH a norskými fondy (EU), zahrnující výměnu 

oken, opravu fasády a střechy. 

Nadstandardně je škola vybavena především v oblasti výtvarné výchovy. Je zde zřízena 

keramická dílna, včetně elektrické vypalovací pece a hrnčířského kruhu, grafická dílna 

s hlubotiskovým a litografickým lisem. V učebně hudební výchovy je speciální zařízení pro 

nahrávání i reprodukci zvuku a zpěvu, mikrofon, karaoke, moţnost připojení na internet. 

Přírodovědné předměty se učí v moderní, stupňovité, dobře vybavené učebně fyziky a 

chemie s přívodem plynu, elektřiny, se zabudovanými ţákovskými umyvadly a interaktivní 

tabulí.  

Výuce jazyka anglického slouţí učebna s interaktivní tabulí, moţností reprodukce hlasu a 

hudby, se sluchátky a U-uspořádáním uzpůsobeným pro nácvik komunikačních dovedností. 

 Pro výuku výpočetní techniky slouţí samostatná učebna se třiceti ţákovskými počítači. 

Učebna je vybavena interaktivní tabulí a softwarem umoţňujícím snímání zvuku i obrazu a 

tvorbu videoprogramů a filmů.  

Všechny třídy na 2. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi s připojením na internet. 

K výuce pracovních činností slouţí nová dílna s ponky a ţákovská kuchyňka.  

Pro výuku tělesné výchovy a sportovní vyţití ţáků má škola dobře vybavenou tělocvičnu a 

hřiště s umělým povrchem. Vedle hřiště je vybudováno doskočiště pro skok daleký 

s rozběhovou dráhou s umělým povrchem. Poblíţ je u lesa v zahradě školy umístěna třída 

v přírodě pro venkovní výuku a kout s houpačkou a herní sestavou určenou především pro 

odpolední aktivity školní druţiny. 

Všichni ţáci mají učebnice, které odpovídají vzdělávacímu programu Základní škola a 

vlastnímu ŠVP. 

Vzhledem k téměř devadesátileté historii školy bezbariérovost zajištěna není. 

 

 

3.2  PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  
 

Obor vzdělávání (denní forma vzdělávání):  79-01-C/01 Základní škola - ve školním roce 

2011/2012 se všechny ročníky učí podle vlastního ŠVP školy. 

 

 

3.3  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
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Výuka probíhala ve školním roce 2012/2013 podle vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program pro zákl. vzdělávání  Frýdecká – Škola barev a pohody. 

 

Název ŠVP „Frýdecká – Škola barev a pohody“ se snaţí zachytit specifika výchovy a 

vzdělávání školy, která usiluje o klidné přátelské prostředí s pěknými vztahy mezi dětmi, učiteli 

i rodiči, příjemnou atmosféru, vstřícný přístup učitelů k dětem i rodičům, respekt 

k individualitě kaţdého dítěte a vedle výborných vzdělávacích výsledků povaţuje za stejně 

důleţitý i rozvoj ţáků po stránce duševní, citové a estetické. Škola posiluje zejména výuku 

jazyků (angličtina od 1. třídy, moţnost zvolit druhý cizí jazyk, jazykové krouţky – angličtina, 

němčina, francouzština, posílení hodin jazyka českého) a estetické výchovy (výuka dějin 

kultury, grafických a malířských technik, účast v mezinárodních soutěţích, výstavy přímo 

v budově školy…) 

 

Disponibilní dotace hodin jsou pouţity k posílení základních předmětů Jazyk český (3h) 

a Matematika (3h), kde umoţní pouţití většího mnoţství metod aktivního učení, rozvoj 

klíčových kompetencí, zejména komunikativních (prezentace, komunikace, mediální výchova), 

kompetencí k řešení problému a schopnost spolupráce, vytvoření předmětu Druhý cizí jazyk 

(6h – jazyk ruský nebo německý) zařazeného do 7. aţ 9. ročníku, posílení předmětu Výpočetní 

technika (3h), aby byl zastoupen v kaţdém ročníku 2. stupně, posílení předmětu Občanská 

výchova v 6. ročníku (1h), do kterého přicházejí noví ţáci z jiných škol a je potřeba vyuţít 

metod ke vzájemnému poznání a stmelení kolektivu, posílení předmětu Přírodopis a Zeměpis 

(3h) pro vyuţití interaktivních metod a názorné výuky pomocí pokusů a experimentů, vytvoření 

časové dotace nového předmětu Dějiny kultury (1h), jehoţ součástí je komunikační výchova, 

rozvoj osobnostních a pracovních kompetencí, důraz na spolupráci, plánování činnosti ţákem a 

vytvoření časové dotace pro volitelné předměty (4h) v 6. – 9. ročníku. 

 

 

 

3.4  PŘEHLED O POČTU TŘÍD A ŢÁKŮ ZŠ 
 

Základní škola ve školním roce 2012/2013 - počet ţáků celkový 

Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě 

12 277 23,08 
 

Základní škola ve školním roce 2012/2013 - počet ţáků ve třídách 
 1.A 1.B 1.C 2.A 3.A 4.A 5.A 

ZŠ   

1. stupeň 
20 18 18 28* 20 24 28* 

 

Třída 1.B  s 1. - 3. ročníkem (v tabulce 1.B, 2.B a 3.B) je na odloučeném, pracovišti                   

v Havířově-Dolních Datyních. 

*Do počtu ţáků je v kaţdé třídě započítána 1 ţákyně, která plní povinnou školní docházku 

v zahraničí, a to na Islandu. Tyto ţákyně jsou tedy celkově dvě. 

 
 6.A 7.A 7.B 8.A 9.A 

ZŠ 

2. stupeň 
26 20 19 29 27 

 

 

Školní druţina ve školním roce 2012/2013 (od 1. 4. 2009 3 oddělení) 

Počet oddělení  Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě 

3 79 26,33 
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Školní jídelna - výdejna ZŠ - školní rok 2012/2013  

Počet 

ţáků na 

ZŠ 

Frýdecké 

celkem 

Počet 

stravovaných 

ţáků na ZŠ 

Frýdecké 

Počet 

stravovaných 

ţáků na 1. stupni 

ZŠ 

Počet 

stravovaných 

ţáků na 2. 

stupni ZŠ 

Počet 

nestravovaných 

ţáků na ZŠ 

Frýdecké 

258  231 120 111 27 

 

Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2012/2013 90 % ţáků. 

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních - školní rok 2012/2013  

Počet 

ţáků ZŠ 

v Dol. 

Datyních 

Počet 

stravovaných 

ţáků na ZŠ 

Počet 

stravovaných 

ţáků na 1. stupni 

ZŠ 

Počet 

nestravovaných 

ţáků na ZŠ 

18  18 18 0 

Zároveň se stravuje 25 dětí MŠ. 

 

3.5 INTEGRACE ŢÁKŮ SE SPECIÁL. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

Přehled individuálně integrovaných ţáků se zdravotním postiţením podle druhu postiţení 

na  ZŠ ve školním roce 2012/2013 k 30. 6. 2013 

Zdrav. 

znevý-

hodnění 

Sluchové 

postiţení 

Zrakové 

postiţení 

Vady 

řeči 

Tělesné 

postiţení 

Autis-

mus 

 

 

Mentální 

postiţení 

 

 

Vývoj. 

poruchy 

učení 

 

Vývoj. 

poruchy 

chování 

CELKEM  

5 0 0 1 0 1 0 10 5 22 

 

Zabezpečení pedagogické asistence: ANO    

1 asistentka u dvou ţáků:  u ţáka 8. roč.(autista) a ţákyně 5. roč.(zdrav. znevýhodnění a ADHD) 

 

Zabezpečení asistenční sluţby – osobní asistence: NE 
 

Ţáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ: NE 

 

 

3.6  DOJÍŢDĚJÍCÍ ŢÁCI 
 
Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných části města Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných měst a obcí 

název části města počet ţáků název města - obce počet ţáků 

Havířov-Dolní Datyně 21 Horní Bludovice 49 

Havířov-Město 52 Ţermanice 6 

Havířov-Podlesí 24 Šenov 1 

Havířov-Ţivotice 15 Těrlicko 1 

Havířov-Suchá            4 Albrechtice 4 

Havířov-Šumbark 10 Sedliště 1 

Havířov-Bludovice 82 Soběšovice 1 

  Horní Suchá 3 

  Bruzovice 2 

  Frýdek-Místek 1 
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Celkem 208  69 

 

Island 1 ţákyně 

 

 

 

 

 

 

3.7 LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A PLAVÁNÍ 
 

Lyţařský kurz ve školním roce 2012/2013 

Místo Termín Počet zúčastněných 

ţáků 

Chata Kmínek - Horní Bečva 2. 2. – 8. 2. 2013 23 

 

 

Realizace plaveckého výcviku ve školním roce 2012/2013 

Výcvik Sjednaná dohoda 

s kým 

Termín Třída - ročník Počet 

ţáků 

Plavecký SSRZ Havířov září 2012 ZŠ Frýdecká, 

2.A,3.A 

25+20 

Plavecký SSRZ Havířov únor 2013 ZŠ Frýdecká, 1.B 18 

 

Škola v přírodě – 22. – 26. 4. 2013, Stará Ves u Rýmařova, 21 dětí, na 5 dní 

 

 

 

3.8  DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
 

Počet tříd 

účastnících se 

dopravní 

výchovy 

Počet ţáků 

účastnících se 

dopravní 

výchovy 

Odučené hodiny dopravní výchovy ve 4. ročníku 

teorie praxe CELKEM 

12 277 16 h 4 h 20 h 

 

Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO 

Hodinový rozsah ve školním roce 2012/2013: 4 

Počet ţáků: 24 

 

Dopravní soutěţ Mladý cyklista - na 1. stupni 

Dopravní výchova 4.A teorie i praxe, 8.A pouze teorie 

 

 

 

3.9  ÚRAZOVOST 
 

Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2012/2013 na ZŠ                       

Počet registrovaných úrazů z toho ŠD 

7 0 
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Rozdělení úrazovosti podle činností, při kterých došlo ke školnímu úrazu 

(registrovanému) na ZŠ a v ŠD ve školním roce 2012/2013 

Druh činnosti ZŠ ŠD 

 ve třídě v době vyučování   

 o přestávce 3  

 ve školní druţině a klubu   

 ve školní jídelně   

 v hodinách tělesné výchovy 4  

 při lyţařském výcviku   

 při plaveckém výcviku   

 při sportovních akcích   

 při exkurzi   

 při školním výletu   

 při ostatních činnostech   

Celkem 7 0 

 

Nejčastější příčiny vzniku úrazů: při hodinách tělesné výchovy – nepozornost, kolizní situace 

mezi dětmi 

3.10  KROUŢKY  
Pro ţáky základní školy byly ve školním roce 2012/2013 pořádány krouţky: 

sportovní  

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Zumba 17 

Atletický krouţek 18 

Tělovýchovný krouţek 9 

 

umělecky zaměřené                     

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Výtvarné činnosti  9 

Výtvarné činnosti I 17 

Výtvarné činnosti II 19 

Keramický krouţek 1 10 

Keramický krouţek 2 11 

 

ostatní  

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Oddíl mladých  

ochránců přírody 

 

21 

Křesťanská výchova 10 

Zajímavá matematika 12 

Včelařský krouţek 5 

Jazyk anglický 3 ZŠ/ 8 MŠ  

 

Přehled počtu krouţků a ţáků ve školním roce 2012/2013  na  ZŠ 
Počet 

sport. 

krouţků 

Počty ţáků 

ve sport. 

krouţcích 

Počet 

mimosport. 

krouţků 

Počty ţáků 

v mimosport. 

krouţcích 

Počet 

krouţků 

celkem 

Počty 

ţáků 

celkem 
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3 44 10 117 13 161 

 

 
 

 

 

4  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

4.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ  
 

Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. – fyzický počet 

 Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem 

fyz. počet z toho 

muţi 

fyz. počet z toho 

muţi 

fyz. počet z toho 

muţi 

do 20 let   0 0   0 0   0 0 

21-30 let   0 0   0 0   0 0 

31-40 let   8 1   2 0 10 1 

41-50 let   4 0   2 0   6 0 

nad 50 let 13 4   6 0 19 4 

Celkem 25 5 10 0 35 5 

Z toho pracující důchodci:   4 0   1 0   5 0 

 

Počet pedagogických pracovníků 
Počet učitelů Počet speciálních 

pedagogů 
Počet asistentů 

pedagoga 
Počet 

vychovatelek ŠD 
Počet pedagogů 

celkem 

20 1 1 3 25 

 

 

 

 

4.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST 
 

Základní škola – dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců 

 

Dosaţené vzdělání 

  Pedagogičtí zaměstnanci 

na 1. stupni na 2. stupni 

 přepočtený počet % přepočtený počet % 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 6,85 85,41 3,15 30,11 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 0,68   8,48 7,31 69,89 

Speciální pedagogika 0,4   4,99   

VŠ pedagogické pro jiný typ škol 0,09   1,12   

VŠ 

nepedagogické 

DPS     

bez DPS     

Středoškolské 
pedagogické     

nepedagogické     

Celkem 8,02 100,00 10,46 100,00 

 

Pedagogičtí zaměstnanci zahrnují učitele, speciálního pedagoga a asistentky pedagoga. 

 

Získání kvalifikace 

V rámci vzdělání k dosaţení kvalifikace je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné 

kvalifikace u následujících pedagogických pozic: 

- učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (kvalifikace pro 2. stupeň) 
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V uvedeném případě bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů vysokých škol (programy celoţivotního vzdělávání) vedoucích k dosaţení 

odpovídající kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. a ke způsobilosti vyučovat další 

předměty. 
 

 

 

 

4.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 
Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2012/2013:  anglický jazyk, ruský jazyk, 

německý jazyk. 

 Anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk od 1. třídy. Vyučují jej specialisté - 

angličtináři. V 7. aţ 9. ročníku si rodiče a ţáci volí ze druhého cizího jazyka, kterým je ruština 

či němčina.  

 

 Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: 

Na 1.a 2.st - Jednooborové bakalářské studium JA pro ZŠ 

Na 1.a 2.st. – Učitelství jazyka anglického pro 1. stupeň a rozšiřující studium anglického jazyka 

pro střední školy 

Na 2.st. – Učitelství pro 1.st ZŠ – státní zkouška JR 

 
Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ 

Dosaţené vzdělání 

Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ 

JA JN 

přepočtený 

počet 

% přepočtený  

počet 

% 

VŠ s aprobací cizího jazyka 0,36 37,89   

Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,45 47,37   

 

Vysokoškolské 

pedagogické 

státní jazyková zkouška     

akreditovaný jazykový kurs     

bez cizojaz.vzdělání 0,14 14,74   

 

Vysokoškolské 

nepedagogické 

státní jazyková zkouška     

akreditovaný jazykový kurs     

bez cizojaz.vzdělání     

 

Středoškolské 

státní jazyková zkouška     

akreditovaný jazykový kurs     

bez cizojaz.vzdělání     

CELKEM 0,95 100,00   

 

Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

 

 

Dosaţené vzdělání 

Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

JA JR JN Jiné 

p
ře

p
o

čt
en

ý
 

p
o

če
t 

 

 

% 

p
ře

p
o

čt
en

ý
 

p
o

če
t 

  

 

% 

p
ře

p
o

čt
en

ý
 

p
o

če
t 

 
 

% 

p
ře

p
o

čt
en

ý
 

p
o

če
t 

 
 

% 

VŠ s aprobací cizího jazyka 0,55 50,00       
Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,55 50,00       

 

Vysokoškolské 

pedagogické 

státní jazyková zkouška   0,36 100,0     
akreditovaný jazykový kurs         
bez cizojaz.vzdělání     0,18 100,0   



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2012/2013 

 

- 17 - 

 

 

 

Vysokoškolské 

nepedagogické 

státní jazyková zkouška         
akreditovaný jazykový kurs         
bez cizojaz.vzdělání         

 

Středoškolské 

státní jazyková zkouška         
akreditovaný jazykový kurs         
bez cizojaz.vzdělání         

 

CELKEM 
1,10 100,0 0,36 100,0 0,18 100,0  

 

 

4.4  APROBOVANOST VÝUKY 
      Všichni pedagogičtí pracovníci mají pedagogickou a odbornou způsobilost.  

 

Ve školním roce 2012/2013 činila celková aprobovanost výuky 84,88 %. 

Na 2. stupni byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty:  

český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, chemie, výtvarná výchova, fyzika, 

dějiny kultury, pracovní činnosti 

Nejniţší aprobovanost byla ve školním roce 2012/2013 u těchto předmětů: 

zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, výpočetní technika 

Aprobovanost výuky na: 

 %  vyjádření 

1. stupni ZŠ 100,00 

2. stupni ZŠ 70,45 

 

5  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, ÚDAJE O 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 
 

 

Škola má vypracovaný plán DVPP a plán práce na rok 2012/2013, ze kterých vyplývají 

priority školy v oblasti DVPP, jimiţ je zejména zvládání krizových situací, jednání 

s problémovými ţáky, nové metody a formy práce, čtenářská a finanční gramotnost, hodnocení 

ţáků a vzdělávacího procesu, realizace ŠVP – očekávané výstupy a klíčové kompetence ţáků, 

zlepšení práce s počítačem a s novou výukovou technikou (software, interaktivní tabule), 

jazykové znalosti. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 

2012/2013 prostřednictvím: 

Škola v rámci vzdělávání pedagogů spolupracuje v rámci projektů a grantů 

spolufinancovaných z EU, jeţ zajišťují vysoce kvalitní vzdělávání bez finanční spoluúčasti 

školy. Je to mimořádná příleţitost umoţnit vzdělávání delšího charakteru, které je obvykle pro 

školu z finančních důvodů nedostupné. Vzdělávání organizovali: CPIV, Kort, Paris, Svět 

techniky Ostrava, Státní zdravotní ústav Praha, KVIC, ČNB, Nadace OKD, SCIO,Express 

Publishing. 
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Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve školním roce 2012/2013: 

Výchovné přístupy k dětem  

a mladistvým s rizikovým chováním 

Optys – den otevřených dveří 

(jarní výtvarné dílny) 

Aktuální změny právních předpisů ve 

školské praxi 

Stáţ pro pedagogy ve firmě Vítkovice 

(VHM,VPE,V Cylinders,V- gearworks) 

Odpovědnost vedoucího pracovníka školy za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci Základy tvorby webových stránek 

Stáţ pro pedagogy ve firmě Walmark 

Pedagogika předškolního věku (magisterské 

studium) 

Vedeme ţáky k práci s informacemi  

a čtenářské gramotnosti 

Metodická poradna pro vedoucí 

vychovatelky ŠD 

Stáţ pro pedagogy ve firmě Dolní oblast 

Vítkovice, ArcelorMittal 

Elementarium – Úvod do problematiky 

grafomotoriky u dětí předškolního a školního 

věku s ohledem na ergonomii psaní 

Třídní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání s vyuţitím Kurikula podpory 

zdraví v MŠ 

Nautilus – projekt zaměřený na rozvoj 

klíčové kompetence k učení 

Optys – den otevřených dveří Express way to learning 

Zápis do 1.třídy 

Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí 

předškolního a školního věku 

s ohledem na ergonomii psaní   

Finanční gramotnost Stáţ pro pedagogy ve firmě K2 

Anglická konference Stáţ pro pedagogy ve firmě ArcelorMittal 

Hravé aktivity nejen pro jazyky Rozvíjíme prostorovou představivost ţáků 

Nadace OKD pro příjemce grantu  

v roce 2013 Nadace OKD – seminář pro příjemce grantu 

Vybrané problémy z aplikace právních 

předpisů a školské legislativy v roce 2013 Kurz keramiky 
 

 

6  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZCE   A  NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

 

6.1  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŢÁKŮ 
 

 

Školní rok 2012/2013: 

Počet zapsaných 

dětí do 1. tř. pro  

šk.r. 2012/13 

Počet přijatých 

dětí do 1. tř. pro  

šk.r. 2012/13 

Počet dětí s odkladem 

 povinné škol. docházky 

pro šk.r. 2012/13 

Počet ţáků, kteří ve 

šk.r. 2012/13 ukončili 

zákl. vzdělávání 

47 43 1 27 
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Ve školním roce 2012/2013 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 

2013/2014:  

Počet zapsaných dětí 

 pro šk. r. 2013/14 

Počet přijatých dětí  

pro šk. r. 2012/13 

Počet dětí s odkladem povinné  

škol. docházky pro šk. r. 2013/14 

      34 + 7 Datyně 25 + 6 Datyně 4 

 

 

Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 7 

 

 

6.2  ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ PO DOKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY 
 

 Škola   Počet ţáků  

Gymnázium (4-leté)  4  

SOŠ 15 

OA  1  

SPŠ  5  

Konzervatoř  0  

Jazyková škola  0  

Střední umělecká Š  0  

Střední odborné učiliště  2  

 CELKEM    27   

 Z počtu celkem - státní školy   23  

  - církevní školy   0  

  - soukromé školy   4  

 

   

 

7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 
 

7.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ  
 

Klasifikace chování ţáků na konci školního roku 2012/2013 
 Počet ţáků - klasifikace chování 

ZŠ 

P
o

če
t 

 ţ
á
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em
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o
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á 

o
ce

n
ěn

í 

n
ap

o
m

en
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U
 

d
ů
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a 

T
U

 

d
ů

tk
a 

Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.stupeň 156 154 0 0 2 2 33 2 0 0 

2.stupeň 121 118 3 0 0 0 30 6 2 1 

 

ZŠ celkem 
277 272 3 0 2 2 63 8 2 1 
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% vyjádření 

za ZŠ celkem 

 

100,00 

 

98,20 

 

1,08 

 

0,00 

 

0,72 

 

0,72 

 

22,74 

 

2,89 

 

0,72 

 

0,36 

 

 

 

 

7.2 DOCHÁZKA ŢÁKŮ 
 

Docházka ţáků ve školním roce 2012/2013 – omluvené hodiny 

 

Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

ţáka 

1. stupeň 11380 72,95 

2. stupeň 12824 105,9 

CELKEM ZŠ 24204 887,38 

 

Docházka ţáků ve školním roce 2012/2013 – neomluvené hodiny 

 

Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

ţáka 

1.stupeň 0 0 

2.stupeň 0 0 

CELKEM ZŠ 0 0 

 

 

 

7.3  PROSPĚCH ŢÁKŮ 
 

 

Prospěch ţáků základní školy na konci školního roku 2012/2013 
Počet ţáků 

celkem 

s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno 

počet ţáků % počet ţáků % počet ţáků % počet ţáků % 

277 184 66,43 92 33,21 1 0,36 0 0 

 

Komisionální přezkoušení 

Počet ţáků Ročník Předmět 

0 - - 

 

Komisionální zkouška 

Počet ţáků Ročník Předmět 

1 5. jazyk český, vlastivěda 

1 2. jazyk český 

Ţákyně plnící povinnou školní docházku v zahraničí (Island) 

 

Opravné zkoušky  

Počet ţáků Ročník Předmět 

2 9. dějepis 

 

 

Ţáci, kteří budou opakovat ročník ve školním roce 2013/2014 

Počet ţáků Ročník Předmět 

0 --- --- 
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Průměrný prospěch ţáků ve třídách 1. stupně ZŠ na konci školního roku 2012/2013 
1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 5.A 

1,030 1,125 1,007 1,080 1,250 1,137 1,313 1,361 1,229 

 

 

 

Průměrný prospěch ţáků ve třídách 2. stupně ZŠ na konci školního roku 2012/2013 
6.A 7.A 7.B 8.A 9.A 

1,563 1,688 2,072 1,806 1,915 

 

 

7.4  HODNOCENÍ  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
 Škola má vypracovaný systém hodnocení. Kromě vnitřního hodnocení se v letošním 

školním roce uskutečnilo i hodnocení vnější. 

Hodnocení vnitřní:  

 - hodnocení pedagogického procesu ve třídách probíhá průběţně, je shrnuto do známky na 

 vysvědčení, je vyhodnocováno čtvrtletně a na konci školního roku. Vychází ze směrnice 

 školy Klasifikační řád.  

 - hospitace, konzultace a pohovory s pedagogy provádí především ředitelka školy 

 - kontroly sešitů, prověrek, ţákovských kníţek, třídních knih 

 - sebehodnocení ţáků – je prováděno ve všech třídách, vychází z potřeb výuky, je sledováno 

 vedením školy, je součástí hodnocení ţáků na vysvědčení 

 - hodnocení vlastní práce učitelem – je prováděno písemně dvakrát ročně, vyučující 

 vyhodnotí svoji činnost v oblasti práce se třídami, školní dokumentace, zajištění školních 

 akcí, je oporou ředitelce školy při finančním ohodnocení vyučujících 

 - dotazník rodičům, pohovory s rodiči, schůzky – je jedním z prostředků komunikace rodičů 

 se školou, škola získává důleţité informace pro plánování pedagogického procesu i 

 dalších aktivit 

 - kaţdoročně je vypracována výroční zpráva 

  

Hodnocení vnější: 

 

1) Škola uskutečnila testování Mapa školy, do kterého se zapojili ţáci, rodiče, učitelé i 

další zaměstnanci a které umoţnilo komplexní pohled na všechny oblasti školy. Testování 

provedla odborná firma SCIO z Prahy a vše financovalo Statutární město Havířov.  

 

Z testování vyplynuly následující skutečnosti: 

 

Průběh a kvalita výuky:  

Rodiče ţáků hodnotí v této oblasti školu pozitivně, a to 5.57 bodů ze 7 moţných. Škola byla  

rodiči hodnocena lépe neţ 70 % ostatních zúčastněných škol. 

Výuku je moţné doplňovat rozmanitými způsoby. Ţáci by jako zpestření přivítali tyto aktivity: 

 - praktické činnosti, provádění pokusů (56%) 

 - úkoly, které bychom vypracovávali ve skupinkách (28%) 

 - práce ve skupinách v hodinách (28%) 

 

Učitelé pozitivně hodnotí (5.87 body ze 7 moţných) působení školy na rozvoj některých 

dovedností u ţáků: schopnost spolupráce, samostatného učení, vedení diskuzí, vyhledávání a 

zpracování informací nebo argumentace. Škola tyto dovednosti rozvíjí lépe neţ 70 % 

ostatních škol. 
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Podle hodnocení učitelů se na rozvoj schopností "naučit se fakta" či "připravit se na 

přijímací zkoušky" 27 % škol v šetření zaměřuje více neţ naše škola. 

 

Chování a výchova: 

Ve svém dotazníku učitelé hodnotili chování ţáků k pedagogickému sboru - udělili mu 2.45 

bodů ze 4 moţných. V průměru je na ostatních školách chování ţáků k pedagogickému 

sboru hodnoceno 2.14 body. 

 

Vzájemné vztahy učitelů, rodičů a ţáků: 

Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve škole informováni dobře. 

Dále se zjišťovalo, jak mohou rodiče ovlivňovat chod školy a její budoucnost. Naše škola 

získala 2.05 bodů ze 4 moţných. Průměrné hodnocení ve všech školách bylo 1.87 bodů. 

 

Nemalý vliv na vzájemné vztahy mezi ţáky a učiteli můţe mít důvěra ve férové jednání. 

Ţáci 2. stupně byli dotazováni, zda „mají pocit, ţe s nimi učitelé jednají fér – např. drţí dané 

slovo, splní to, co slíbí atd.“ Ţáci hodnotí důvěryhodnost svých učitelů spíše pozitivně, a to 

3.12 body ze 4 moţných. Výsledkem škola předstihla 72 % škol. 

Učitelé odpovídali na otázku 'Jak se rodiče zajímají o práci a chování svých dětí?'. Učitelé 

zájem rodičů hodnotí jako celkem dostatečný (3.05 body ze 4 moţných). 

 

Atmosféra školního prostředí 

Ţáci na 1. stupni hodnotí atmosféru školy pozitivně a udělili jí 2.89 bodů ze 3 moţných. 

Škola výsledkem předstihla 88 % sledovaných škol. 

 

Ţáci na 2. stupni se měli moţnost vyjádřit k prostředí ve škole, které se jim v souhrnu líbí – 

ohodnotili je 3.37 bodů ze 4 moţných. V průměru je prostředí na školách hodnoceno 3.08 

body. 

 

Z pohledu učitelů je školní atmosféra na škole lepší neţ na 86 % ostatních škol. Učitelé ji 

hodnotí pozitivně a dali jí 3.82 bodů ze 4 moţných. 

 

Rodiče ţáků hodnotí v této oblasti školu pozitivně, a to 5.57 body ze 7 moţných. V 

porovnání s hodnocením rodičů ţáků jiných škol bylo hodnocení školy lepší neţ u 70 % 

ostatních škol. 

 

Čeho si na škole nejvíce váţí: 

Ţáci, učitelé i rodiče odpovídali na otázku, čeho si na škole nejvíc váţí: 

Ţáci:  1 - akcí, které škola pořádá 

  2 - kamarádů, spoluţáků 

  3 - výuky na PC 

Učitelé: 1 - vedení školy 

  2 - kvalitního vybavení: pomůcek, počítačů, programů, učebnic atd. 

  3 - přátelských vztahů mezi ţáky a učiteli 

Rodiče: 1 - přístupu učitelů k ţákům 

  2 - kvality výuky 

  3 - přístupu učitelů k rodičům 

 

Závěr školy: Výsledky testování jsou pro školu ve všech sledovaných oblastech pozitivní. Z 

výsledku bude vycházet i další směřování školy. Je přínosné i nadále budovat dobré vztahy 

mezi rodiči, ţáky a učiteli a dobrou pracovní atmosféru. V oblasti kvality výuky je nutné dále 

se vzdělávat ohledně nových metod a forem práce a nové poznatky uplatňovat ve vyučování. Je 

potřeba cíleně pracovat na realizaci očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Je 
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nezbytné i nadále spolupracovat s rodiči a dobře je informovat. Škola by měla pokračovat v 

organizaci akcí, které doplňují výchovu a vzdělávání. 

 

 

 

 

2) Ţáci 5. a 8. ročníku prošli testováním finanční a čtenářské gramotnosti, které 

provedla společnost SCIO. Kaţdý ţák vzápětí viděl svůj výsledek. Výsledky se u ţáků velmi 

lišily, odpovídaly však celkového hodnocení ţáka učitelem matematiky a jazyka českého a 

běţným výsledkům ţáka. Jeden ţák byl dokonce oceněn diplomem za nejlepší výsledek z 

celého Moravskoslezského kraje. 

Škola se v tomto školním roce zaměřila na finanční a čtenářskou gramotnost. Usilovala o 

získání tří grantů pro tuto oblast vzdělávání, bohuţel je nezískala. Přesto je pěstování finanční 

gramotnosti jedním z hlavních úkolů předmětové komise matematiky. Učitelé různých 

předmětů se také cíleně snaţí o posílení čtenářské gramotnosti. Na konci školního roku byla 

vytvořena zpráva o vyuţití metod na rozvoj těchto dovedností, které byly vyuţívány v různých 

předmětech během celého školního roku.  

 

 

 

 

3) Česká školní inspekce provedla celoplošnou generální zkoušku ověřování 

výsledků ţáků, ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků 

základních škol, do které se zapojila i naše škola.  

 

Jejím cílem bylo kromě ověření funkčnosti elektronického testovacího systému při 

celoplošné zátěţi také poskytnout první relevantní informaci o tom, jak si stojí ţáci 5. a 9. 

ročníků základních škol a odpovídajících ročníků dalších druhů škol v porovnání s externím 

vzdělávacím standardem pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk (5. třídy) a pro český 

jazyk, matematiku, anglický, francouzský nebo německý jazyk (9. třídy). Generální zkouška 

byla rozvrţena do tří týdnů, aby měly školy moţnost přizpůsobit svůj program v rámci 

harmonogramu školy příslušnému testování a nedošlo tak k zásadnějšímu narušení 

plánovaných aktivit v běţném chodu školy. 

 

Škola se zejména zpočátku potýkala s technickými problémy. Nebylo moţné se přihlásit a 

spustit test. Celý proces trval i více neţ hodinu, takţe o koncentraci ţáků nemohlo být řeči. 

Přesto většina zvládla úlohy velmi rychle, někdy i za 10 minut, přestoţe test mohl trvat tři 

čtvrtě hodiny.  

 

Testové úlohy jsou konstruovány jako ověřovací a jejich cílem je porovnání toho, zda ţák 

v příslušném ročníku počátečního vzdělávání umí to, co předepisují externí vzdělávací 

standardy. Nejde tedy o testy srovnávací.  

 

Ţáci měli moţnost různé obtíţnosti. Základní úrovní byly elementární poţadavky povinné 

pro kaţdého ţáka, který projde pátým nebo devátým ročníkem. Velká většina ţáků si s úlohami 

odpovídajícími této minimální úrovni hravě poradila – pokud dostatečně úspěšně vyřešila první 

část úloh, zobrazil se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně odpovídající spíše cílovým 

poţadavkům pro ţáka někde na rozhraní jedničky a dvojky. Cílem tohoto rozrůznění byla snaha 

poskytnout smysluplnou zpětnou vazbu o dovednostech a vědomostech v jednotlivých 

předmětech i ţákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtíţnosti úloh jen na úplné 

minimum zjistili pouze to, ţe překvapivě všechno, co test obsahuje, umějí, a zbytečně by 
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testováním ztratili čas. Základním cílem ale zůstává ověření dosaţení minimální úrovně 

dovedností a vědomostí. V letošním testování nebyly testy nijak přizpůsobeny potřebám ţáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami – s takovou úpravou se počítá aţ pro další celoplošnou 

generální zkoušku v dalším roce. 

 

 

 

 

4)   Škola také uskutečnila v rámci vlastní evaluace asociačně barvový test Barvy 

ţivota. Metoda je částí odborníků vnímána jako kontroverzní, diskuse o uznání této metody 

právě probíhají. Výklad jednotlivých grafů hodnotíme jako dosti volný a obecný, člověk musí 

přemýšlet, co výsledek můţe znamenat v praxi. Testování financovalo Statutární město 

Havířov z grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 

1.2, kdy škola nebyla partnerem, jen uţivatelem. Testování bylo provedeno na podzim 2011 a 

znovu v březnu 2012. 

 

Metoda: je masově pouţívaná od 50. let vychází z podvědomých reakcí zkoumaných osob. 

Asociace a postupy pouţité při testování odhalují vnitřní postoje, moţnosti a schopnosti skupin 

a naznačují moţné styly práce, jeţ podporují proces učení. Test ukáţe vnitřní, často nevědomé, 

proţívání jedince a skupiny. Testovaní u počítače vybírají barvy z barevné škály, kterou si sami 

stanoví, ke kaţdému pojmu týkajícímu se zejména výuky a školního prostředí.  
 

Výsledky testu - ţáci 
Efektivita výuky  

1. stupeň - je vysoká, celkově 72 %, tj. o 2% vyšší neţ je norma ČR. Podílí se na ní především 

prostředí a nástroje řízení školy (95 – 96%), v menší míře také samotné vedení a hodnocení 

výuky a osobnost učitele (87 – 93%).  

 

2. stupeň - je 39 %, je individualizovaná, nedosahují jí všichni (někteří mají potíţe, někteří 

zvládají dobře), ţáci mívají potřebu vyjasnit si věci, výuku povaţují za náročnou, potřebují 

pomoc s tříděním informací, někdy necítí propojenost teorie a praxe, nevidí uţitečnost pro svůj 

ţivot, coţ efektivitu sniţuje a zhoršuje chování.  

 

Učitelé přebírají zodpovědnost za uplatnění ţáků v ţivotě, za úspěch, na coţ nemohou mít 

velký vliv (učitelé říkají: To musíš udělat, abys byl v ţivotě úspěšný, aby ses uplatnil). 

 

 

Atmosféra pro práci  

Je výborná. Podporuje 100% vznik dovedností a klíčových kompetencí ţáků. Nejvíce k ní 

přispívají dobré vztahy, prostředí školy a nástroje řízení školy (řády, pravidla, způsoby 

jednání). Třídy akceptují nastavená pravidla, neblokují učení, jsou aktivní, vstřícné, jsou zvyklé 

projevovat se mluvením, komunikace je dobrá, vše směřuje k tvorbě dovedností. 

 

Výuka je zaměřena na dosaţení co nejlepšího výsledku, v některých předmětech by se dalo dát 

větší prostor pro rozvíjení spontánnosti, projevení vlastního názoru, diskusi, dát moţnost si 

vybrat, vyuţívat více praktických činností před teorií. 

 

 

Vztahy 
Vztahy jsou velmi dobré, podporují vznik dovedností. Ţáci 2. třídy pociťují, ţe někdo se chová 

nevhodně k učiteli. V 5.A ţáci pociťují výchovné problémy ve vztazích mezi spoluţáky. 
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Celkově ve všech třídách je bezproblémová atmosféra zvaná Brána do nebes.  Třída je ochotna 

přijmout podmínky a nastavená pravidla mezi ní a pedagogem, neblokuje svými projevy učení, 

ale naopak je zaměřena na jeho aktivní podporu. Je aktivní, vstřícná a vyuţívá prostoru, který jí 

pedagog svým přístupem „k učení nabídne“. 

Pro třídu je běţné se projevovat mluvením, přičemţ je schopna respektovat nastavené 

podmínky a není jejím cílem bránit, blokovat či mluvením narušovat roli 

pedagoga. Pokud se tak v konkrétním případě reálně děje, je to způsobeno jinými příčinami neţ 

potřebou mluvit. 

 

 

Styl výuky: 

Učitelé mají laskavý přístup. Preferují výklad, informace přicházejí nejčastěji od učitele, 

činnostní učení pouţívají méně. Učitelé se zaměřují na výsledek celé třídy, vyţadují podobné 

výsledky, ale částečně umoţňují také vlastní tempo ţáka, podporují spontánnost a individualitu. 

Na 1. stupni dominuje spíše formální učení (přejímání informací od učitele či jiných zdrojů) 

před spontánním (dovednosti vznikají vlastní prací jednotlivce), které je v tomto věku 

přirozené.  

 

Výsledek ţáka berou učitelé jako svůj osobní úspěch či neúspěch, jako výsledek své práce. 

Učitelé cítí odpovědnost za výsledek ţáka a vše tomu podřizují. Odpovědnost by přitom mohla 

být více na ţákovi a rodině, učitel by měl jen umoţnit učení.  

 

Děti jsou hodné, přijímají od učitelů vše, respektují jejich vedoucí roli, berou učitele jako 

autoritu. 

 

Ochrana před rizikovým chováním 

Ohroţení rizikovými jevy je o 1% niţší, neţ je norma ČR. Příznivě ho ovlivňuje především 

osobnost učitele. Volnočasové aktivity přispívají výrazně pozitivně.  

K ochraně před rizikovým chováním musí přispívat především sebepojetí dětí, je nutné 

pěstovat schopnost vyhodnotit své slabé a silné stránky, říct, co jim jde a nejde.  

 

 

Výukový trend 
Výukový trend je dobrý - učitelé se snaţí o motivaci a aktivizaci ţáků, výuka je podpořena 

pochvalou. Výuka je zaměřena na dívky (jsou více pečlivé např. v přípravě) i chlapce (bývá 

volnější myšlení, méně pečliví) a jejich styly myšlení, coţ ve školách nebývá obvyklé (ve 

školách převaţuje zaměření na dívky). 

Pokud by se dalo ještě více prostoru pro diskusi a vlastní výběr, ţáci by se více identifikovali s 

výsledkem.  

 

Na výuku mají poměrně malý vliv tresty a známky (motivují jen některé jednotlivce), trochu 

větší tlak na více ţáků vytvářejí písemky a ústní zkoušení, ostatní poloţky (skupinová výuka, 

pochvala, vlastní přemýšlení, pocit úspěšnosti=umím...) mají velký vliv na dosahování 

efektivity a jsou velkou motivací pro většinu ţáků. Formální učení (vzdělávám se), tj. přejímání 

informací od učitele, učebnic, z jiných zdrojů a spíše skupinové, je daleko vyšší neţ spontánní 

(učím se), tj. učení dovedností především prostřednictvím vlastní individuální činnosti), coţ je 

na 2. stupni správně. 

 

 

Celková atmosféra v jednotlivých třídách na 2. stupni 

4 třídy: Atmosféra s dobrou efektivitou vzdělávacího procesu i dobrou kvalitou vztahu třídního 

kolektivu a učitele a relativně dobrou úrovní efektivity učení. Při vlastním vyučování dochází 
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jak k přenosu informací mezi pedagogem a skupinou i uvnitř mezi členy skupiny, tak k 

podporování a vzniku výukových dovedností (uplatnění vědomostí), které jsou si členové 

vyučované skupiny schopni přenášet i do jiných rovin svého ţivota.  

 

Z toho 3 třídy: atmosféra Brána do nebes - Komunikace v tomto typu klimatu je jednoduchá. 

Skupina je ochotna přijímat podmínky a nastavená pravidla mezi ní a pedagogem (i ta nepsaná 

a mnohdy i nevyslovená, tedy jen očekávaná), neblokuje svými projevy proces učení, ale 

naopak je zaměřena na jeho aktivní podporu. Je aktivní, vstřícná, sebekorekční a vyuţívá 

prostoru, který jí pedagog svým přístupem „k učení nabídne“. 

 

Z toho 1 třída: atmosféra Růţové brýle - Ţáci jsou vstřícní k učení (neodmítají ho, jsou 

natěšení, co se bude dělat), ale zároveň vytvářejí silný tlak na podmínky práce (např. vymýšlejí 

"pišme aţ příště", budeme pracovat, ale pouze kdyţ...). Komunikace je obtíţnější. Pedagog 

jasně cítí tlak skupiny v oblasti podmínek, za kterých je skupina „ochotna se učit a pracovat“. 

Skupina sice v ţádném případě neblokuje proces učení, tváří se, ţe chce pracovat, ale není 

ochotna akceptovat nevhodné nastavení výukových podmínek, či nevhodný styl vedení a 

hodnocení. Poukazuje na ně různorodými „protestními projevy“ a ţádá po pedagogovi 

zvýšenou toleranci a respektování svých poţadavků a potřeb. Pokud jsou pedagogem dál beze 

změny prosazovány, dochází k „útlumu a ústupu“ ochoty k učení. Čili jinak řečeno, skupina 

poţaduje zvýšené ústupky a kompromisy ze strany pedagoga, hledá výmluvy, přesunutí 

domluvených písemek, poţaduje, co by měl učitel splnit, aby pracovala.  

 

1 třída: atmosféra Mount Everest - Komunikaci dlouhodobě a s nadhledem zvládá jen 

„erudovaný a odolný pedagog“. Atmosféra je oboustranně náročná, méně efektivní při vzniku 

dovedností. Skupina sice stále ještě neblokuje výuku, neznemoţňuje efektivní učení, ale 

projevuje neustálý tlak a poţadavky na změny podmínek, přičemţ sama jiţ neaktivuje vstřícné 

aktivity ve prospěch učení. Pedagog je tak vystaven jednak neustálému tlaku a poţadavku na 

toleranci v oblasti podmínek, tak poţadavku na nutnost neustálého aktivního vedení výuky.  

 

Výsledky testu - učitelský sbor 
Efektivita sboru je maximální. Má malou rezervu mezi tím, co můţe a co je maximum 

moţného. Moţnosti této skupiny jsou veliké, jede na doraz, nenechává si energii na horší časy.  

Největší shoda mezi všemi panuje v oblasti vzájemných vztahů. Jsou pro učitele nejdůleţitější, 

usilují o to, aby byly co nejlepší, a to mezi kolegy i učiteli a ţáky. Nevýhodou je, ţe v takové 

atmosféře je obtíţné sdělovat si nepříjemné věci, řešit spolu problémy, aby nebyly narušeny 

vzájemné vztahy.  

 

Učitelé se shodují v tom, jak má vypadat hodina, menší shoda je v hodnocení ţáků, klasifikaci, 

známkování, nejméně se shodují v představě o písemkách. Kaţdý si je zřejmě vytváří po svém 

podle své potřeby bez ohledu na ostatní. 

 

Zacházení s pravidly 

Učitelé dodrţují pravidla, se kterými se ztotoţní. Sbor se kloní spíše k individualitě neţ 

přizpůsobení se dominantním názorům ve skupině. Je důleţité dělat věci po svém, jednotlivci 

nechtějí být svazováni přesným řádem, očekávají jistou míru svobody. Při zadání úkolu se 

skupina moc neptá, pokud je potřeba něco dodrţet, je dobré vše vysvětlit, zejména účel. Jen 

neochotně skupina dodrţuje nedůleţité věci. 

 

Aspirace skupiny 
Aspirace skupiny je vysoká - skupina má společný cíl, společné směřování. Má celkem jasnou 

představu o budoucnosti. Vlivy zvenčí, zejména týkající se budoucnosti, skupinu stresují. 
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Soudrţnost skupiny, vzájemná komunikace a výkon jsou poměrně vyrovnané a na vysoké 

úrovni. Ohroţující by mohlo být příliš mnoho aktivit. Celkově je pro sbor důleţité jít za 

společným cílem, pěstovat vztahy a dobrou komunikaci. 

 

Atmosféra vztahů  
Skupina se snaţí být proaktivní, zajistit růst a vydrţet. Klade si cíle, u kterých vydrţí. Snese 

vysokou zátěţ a při tom pracuje. 

 

Typy chování 
Chuť spolupracovat je velká, důleţitá je vize (ambice), za kterou skupina jde. Někdy zkouší 

přes pokus a omyl a co funguje, to pouţívá (logika). Přijde-li pracovní úkol, skupina neřeší 

podruţnosti a bez odkladu začne pracovat. Důleţité je pro nás mít podmínky k práci.  

 
Reakce na změny  
Je-li potřeba učinit změnu, je pro skupinu lepší rozdělit si práci do menších kroků, postupovat 

podle písemného materiálu, kde jsou rozepsané jednotlivé kroky. 

 
 
 
 
 

8   ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

A VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ 
    

    Školní poradenské pracoviště (ŠPP) sloţené z metodičky prevence (1. st.), metodika  

prevence (2. st.), školní speciální pedagoţky a výchovné poradkyně pokračovalo v tomto 

školním roce ve sledování výchovy a vzdělávání ţáků naší školy. 

     Práce metodika prevence v letošním roce pokračovala ve stanovování,  průběţném plnění a 

vyhodnocování programu  prevence sociálně patologických jevů - uţívání návykových látek, 

projevy šikany, sexuálního obtěţování, krádeţ, záškoláctví, agresivní jednání, ohroţování 

fyzického a psychického zdraví atd. MP spolupracovali s odpovídajícími institucemi  - 

oddělením sociálně právní ochrany dětí, PČR, Střediskem výchovné péče atd., s třídními učiteli 

konzultovali situaci v jednotlivých třídách. V třídních kolektivech zjišťovali moţné příčiny 

problémů mezi dětmi, pomáhali s jejich řešením a zprostředkovávali spolupráci s příslušnými 

organizacemi.  Se školním speciálním pedagogem připravovali způsoby nastavování vztahů ve 

třídách, zajišťovali pro třídy besedy zaměřené na chování jednoho k druhému, spolupráce, 

odpovědnost za své chování atd. (o.s. ZIP, Policie ad.) Podle potřeby se aktivně  účastnili  

zasedání výchovných komisí s rodiči problémových ţáků v rámci ŠPP.   

 

      Hlavní náplní práce školní speciální pedagoţky byla  oblast integrovaných ţáků – učitelům  

bylo poskytováno kompletní metodické vedení k individuálním vzdělávacím plánům, speciální 

pedagoţka vedla hodiny reedukace s dětmi s vývojovými poruchami učení, prováděla depistáţ 

ţáků s výukovými či výchovnými problémy - diagnostikovanými zejména PPP nebo SVP, 

konzultovala s učiteli další účinné kroky, účastnila se výchovných komisí, spolupracovala 

s rodiči atd. Podílela se na práci s třídními kolektivy při nastavování vztahů mezi spoluţáky 

zaměřené na prevenci negativních způsobů chování. 

  

 Třetím okruhem školního poradenského pracoviště bylo i v letošním roce kariérové 

poradenství vedené výchovnou  poradkyní.  Plnění programu Výchova k volbě povolání je 

vyhodnoceno v samostatné zprávě.   
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Výchovná poradkyně  práci pracoviště zaštiťuje, koordinuje jednotlivé kroky a 

vyhodnocuje úspěšnost působení celého pracoviště. Spolupráce členů ŠPP vycházela zejména 

z podnětů třídních učitelů, kteří ve svých zprávách za jednotlivá čtvrtletí během školního roku 

upozorňovali na problémové ţáky či obtíţe v komunikaci s rodiči. Přibylo rovněţ případů, kdy 

se na VP obraceli sami ţáci s problémy, s nimiţ si nevěděli rady, nebo rodiče, kteří se snaţili 

poukázat na opakované obtíţe dítěte ve škole. Mnoho problémů se podařilo vyřešit domluvou 

třídních učitelů ţákům, individuální prací VP se ţáky či během třídních schůzek s rodiči.  

Jednotlivé závěry  z komisí  i pohovorů si učitelé průběţně zakládají  v písemné podobě. Ve 

váţnějších případech škola spolupracovala s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, se 

Střediskem výchovné péče, Pedagogicko-psychologickou poradnou, PČR atd.  

 

Výchovné komise a pohovory se konkrétně zabývaly těmito problémy:  

- narůstající počet neomluvených hodin (37 hodin za 2. pololetí – 7., 9. třída), svévolné     

odcházení z koncových hodin bez omluvenky (4 ţáci) 

- problémy s kouřením (9. třída) – (mj. výskyt tzv. elektronické cigarety), dohled kurátora     

- nepřiměřené chování ţáků v osobních sporech mezi chlapci, ale i děvčaty  (5., 6., 7. tř.) 

- náznaky nevhodného chování mezi ţáky (výsměch, nadávky, shazování před ostatními, braní 

cizích věcí, kopání, ţduchání atd. - 5., 6., 7. třída) 

- vulgarita ve vyjadřování bez sebekontroly – nejčastěji mezi hochy na 2. stupni (nejvíce 5., 9. 

třída), narůstá však i mezi dívkami (7. třída) 

- na 1. stupni byl šetřen jeden přestupek agresivního chování ţáka 5. ročníku. Matce byla  

poskytnuta rada v rámci servisu právního vědomí. Ţákovo chování se po výchovné komisi 

zlepšilo. 

 

 

Problematika prevence těchto jevů byla mimo jiné rozmanitými formami zahrnuta do 

učebních plánů jednotlivých předmětů. Ţáci absolvovali přednášky a semináře odborných 

zařízení, besedy doprovázené videozáznamy zaměřující se na problémové ţivotní situace a 

jejich řešení. 

      Zvýšená pozornost je věnována ţákům s poruchami chování, u nichţ se zvyšuje agresivita 

zejména v obdobích po uzavření klasifikace, kdy se jejich psychické vypětí uvolňuje. 

Nepřiměřeně pak reagují na sebemenší podnět od spoluţáků. Všichni pedagogičtí pracovníci 

pak dbají zvýšeného dozoru nad ţáky o přestávkách, při přesunech tříd, na školních akcích 

mimo budovu atd.   

      V rámci preventivního programu jsou metodiky prevence pravidelně zjišťovány a 

zpracovávány výsledky, které by nasvědčovaly výskytu chování se sklonem k šikanování. 

Situace v jednotlivých kolektivech se stále sleduje a případy nevhodných postojů mezi 

spoluţáky se řeší individuálně průběţně.   

 

Nejčastější problémy v oblasti chování a prospěchu ţáků  

Díky osmému roku poskytování preventivní činnosti, dalším aktivitám a plánování 

v tematických plánech a průřezových tématech obsaţených v učivu jsme řešili na 1. stupni jen 

jeden případ začínající šikany vůči ţákovi čtvrtého ročníku. Nevyskytly se také ţádné signály, 

ţe je třeba řešit problematiku domácího násilí, drog a záškoláctví. 

V rámci soustavného sledování a hodnocení individuálního vývoje ţáka či celé třídy řešili 

třídní učitelé (v náročnějších případech za pomoci školního poradenského pracoviště) problémy 

převáţně výchovné - drzé chování ţáků mezi sebou, pouţívání vulgárních výrazů bez ohledu na 

přítomnost učitele,  narušování celkové pracovní atmosféry v hodinách- hlasitým mluvením, 

komentováním, vykřikováním, celkovou neposedností jednotlivců. V průběhu roku muselo být 

opakovaně upozorňováno na některé body  Školního řádu naší školy – zejména na zásady při 

omlouvání ţáka rodiči, na udrţování pořádku během celého vyučování, na zákaz kouření a 

pouţívání elektronických cigaret ve škole i v jejím okolí.  Někteří jedinci zejména na 2. stupni s 
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obtíţemi zvládali plnění svých školních povinností (domácí příprava, příprava pomůcek na 

hodinu, přehled o učivu). 

     Obecně je potřeba dohlíţet na udrţování pořádku ve třídách, na chodbách, na přezouvání  

zejména během  přechodů z budovy na hřiště nebo ve třídách a jídelně během  jarních a letních 

měsíců. V nejvyšších ročnících je nutné všímat si poškozování  učebnic ţáky, v niţších třídách 

zase připomínat, ţe nesmí brát nebo poškozovat osobní věci ze školních tašek spoluţáků.      

       

 Metodická pomoc byla výchovnou poradkyní umoţňována všem třídním učitelům, rodičům 

i samotným ţákům formou konzultací zaměřených na metody pedagogické diagnostiky ţáků, 

doporučení  k návštěvě vybraného odborného pracoviště (PPP, SPC, SVP atd.), koordinaci 

výchovných komisí atd. 

    

 

  Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami   

     V souvislosti se změnou legislativy (Novela zákona č. 472 od 1. 1. 2012) zavádějící nové 

kategorie zařazování ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do skupin byly tyto děti 

rozděleny jako zdravotně postiţené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné. Byly 

sestaveny formuláře pro administraci spolupráce školy a rodičů, kteří chtěli ţádat o poskytnutí 

péče pro ţáky ve škole. Práci s integrovanými dětmi se na naší škole věnuje především 

speciální pedagog, reedukaci doporučovanou odbornými posudky z PPP poskytovali také další 

pedagogičtí pracovníci akreditovaní MŠMT. 

     Způsoby práce s těmito dětmi, struktura a náplň individuálních vzdělávacích plánů, realizace 

reedukace byly konzultovány s pracovnicemi  PPP Havířov  dvakrát v tomto školním roce. 

Výsledky kontrol zakládá školní speciální pedagoţka.  Ţáci vedení v SPC byli průběţně 

sledováni pracovníky SPC Karviná nebo SPC Ostrava přímo ve škole.   

      V letošním roce skončil projekt Integrace na druhou, školní speciální pracoviště se 

účastnilo vyhodnocování Pracovních dílen s dětmi a rodiči na závěrečné konferenci k projektu.   

     V příštím roce bude zaveden na naší škole program BIOFEEDBECK nabízený ţákům 

zejména s poruchami učení a chování.  

 

         

  Péče o mimořádně nadané ţáky, mimoškolní aktivity 

     V letošním školním roce nebyl v rámci šetření PPP ţádný ţák potvrzen jako mimořádně 

nadaný. Své předpoklady děti vyuţívaly při řešení individuálních úkolů ve výuce, dále v 

zájmových krouţcích, na soutěţích, olympiádách, turnajích atd.   

     Úspěšně se ţáci umísťovali v soutěţích vědomostních (Všeznal, Klokan, olympiády v 

daném předmětu), ve sportovních turnajích (fotbal, vybíjená, volejbal, lehká atletika, střelba  

atd.) či uměleckých soutěţích (výtvarné, pěvecké, recitační atd.).  Ţáci školy navštěvovali také 

řadu krouţků (sportovní, výtvarný, počítačový atd.). 

 

 

Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova:  ANO 

Tato spolupráce se uskutečňuje zejména v podobě vypracovaných zpráv o ţácích, nad 

nimiţ byl stanoven soudní dohled a v případě neomluvené absence. 

 

 

 

9  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Krajská hygienická stanice v Ostravě 

Termín:  3. 5. 2013 
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Zaměření: Výdejny při ZŠ Frýdecké a MŠ Frýdecké - Dodrţování zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací 

sluţby, zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 

na trh, zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. 

Hodnocení:  

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Statutární město Havířov, oddělení kontroly 

Termín:  15. 1. – 16. 1. 2013 

Zaměření: Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky  

 za období roku 2011 aţ dosud 

Zjištěné nedostatky:  nedostatky nebyly zjištěny.  

 

 

Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Krajská hygienická stanice v Ostravě 

Termín:  13. 11. 2012 

Zaměření: školní jídelna (kuchyň) při MŠ a ZŠ Občanská - Dodrţování zákona č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně 

potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací 

sluţby, zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 

na trh, zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. 

Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  
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Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Regionální rada regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady 

 

Termín:  10. 11. 2011 

Zaměření:  veřejnoprávní kontrola vykonávaná na místě dle Zákona o finanční kontrole ve 

veřejné správě č. 320/2001 Sb. 

Účelem byla kontrola dodání spolufinancovaných produktů a sluţeb, skutečně vynaloţených 

výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními 

předpisy. 

Hodnocení:  

Kontrolou bylo uznáno 250,- Kč jako výdaje nezpůsobilé, jeţ nelze hradit z projektu, 

ostatní poloţky a dokumenty byly shledány bez nedostatků a nápravných opatření. 

 

 

 

 

 

10  ÚDAJE O AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI  ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 
 

10.1   VÝZNAMNÉ AKCE  ŠKOLY  A  PREZENTACE  NA  VEŘEJNOSTI 

 

Dětské radovánky 

 

První sobotu v červnu jiţ tradičně probíhají 

oblíbené Radovánky. Jde o tradici školy 

pořádanou jiţ od roku 1923, které se zúčastňují 

rodiny ţáků MŠ a ZŠ, i havířovská veřejnost. 

Odpoledne je zahájeno hymnou a slavnostním 

vyvěšením vlajky. Všechny třídy si připravily 

hudební, taneční nebo sportovní vystoupení. 

Letos nejvíce zaujali chlapci 7. třídy, kteří 

nastoupili s nalíčenými obličeji a oštěpy a 

inspirovali se maorskými tanci. Po skončení 

vystoupení ţáků rodiče připravili pro děti 

tombolu, soutěţe o ceny a zábavu, která skončila 

aţ večer. Rodiče také napekli tradiční vyhlášené 

koláče a zajistili raţniči a další občerstvení. 
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Vánoční koncert  

Tradiční vánoční koncert ţáků naší 

školy pro rodiče a veřejnost se uskutečnil v 

předvánoční době v kostele v Bludovicích. 

Zazněly nejen tradiční koledy a zimní básně, 

ale zazpíval i pěvecký sbor naší školy pod 

vedením pana učitele Volného a ţáci 6. třídy 

zahráli zimní hru Jak je úţasné se těšit. Sbor 

přednesl dojemné písně v češtině, latině i 

hebrejštině.  

 

 

Mezinárodní dětská soutěţ „Krásná jako kvítka… 

Škola je mezi širokou veřejností celého města, ale i v rámci celé republiky a dalších zemí 

známá pořádáním mezinárodní dětské výtvarné soutěţe v oboru kresby a grafiky „Krásná 

jako kvítka…“. Do ní se kaţdoročně zapojují desítky škol. V září 2011 se konala vernisáţ 21. 

ročníku soutěţe, kterého se zúčastnilo 14 zemí z celého světa. Téma tohoto ročníku 

„Pohádka" inspirovalo děti k zobrazení pohádkových postav, výjevů a příběhů svých zemí. 

Milovníky výtvarného umění nadchly zajímavé kombinace kresebných a grafických technik, 

tisky z koláţe, tisky z vystřihovánky, monotypy, suché jehly, linoryty od černobílých aţ po 

osmibarevné. Symbolickou záštitu nad jubilejním ročníkem soutěţe převzala další významná 

osobnost, známý reţisér dětských filmů a pohádek Václav Vorlíček. Výstava v KDLJ byla 

opět nejnavštěvovanější výstavou v Havířově, na slavnostní vernisáţ do našeho města přijíţdějí 

návštěvníci z celé republiky, z Polska a ze Slovenska. O této významné akci jsou uveřejňovány 

články v tisku, videozáznam je dostupný ve vysílání internetové televize.  

 

Byl zahájen 22. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěţe 

„Krásná jako kvítka…“. Byl vyhlášen nový ročník na téma „Aţ 

budu velký, změním svět“, byly vytvořeny nové propozice a 

rozeslány školám v ČR a dalších zemích, také zastupitelské a další 

úřady v jiných zemích celého světa byly vyzvány k šíření propozic, 

během roku byly přijímány a zaznamenávány došlé obrázky, 

v květnu proběhlo zasedání poroty 22. ročníku soutěţe, vybrané 

obrázky byly zpracovány a připraveny k vystavení, ve spolupráci se 

třídami celé školy byla připravena doprovodná výzdoba výstavní 

síně, byly vytvořeny články do novin o zasedání poroty, dětech 

oceněných v tomto ročníku, média byla upozorněna na konání 

dalšího ročníku této významné akce. 
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Polský den  

Dne 25. 10. 2011 děti naší školy proţily Polský den spolu se svými vrstevníky ze 

Základní školy č. 19 J. Tuwima v Jastrzębiu v Polsku. Kaţdý rok škola pořádá jeden den 

věnovaný poznávání kultury, jazyka, sportu i jídla jedné země, letos to bylo sousední Polsko. 

Na děti čekaly zajímavé disciplíny – Malyszovy lyţe inspirované polským skokanem na 

lyţích, skládání hudební stupnice podle polského skladatele Chopina, skládání šroubků z 

polských přístavů nebo příprava polského jídla, skořicových toustů. Vyvrcholením byl bohatý 

program dětí polské školy. Dne 10. 11. 2011 proţívala svůj Český den naše druţební škola v 

Polsku. Naše děti na závěr vystoupily s hudebně tanečním programem. Škola děkuje rodičům 

za důleţitou pomoc, organizaci a získání finančních prostředků a Nadaci OKD za finanční 

podporu. 

 

 

Škola si také získala dobré jméno mezi širokou veřejností konáním koncertů dětí a 

výstav předních výtvarných umělců:  

 

29. 11. 2011 - 30. 3. 2012 se uskutečnila výstava Vítězslavy Klimtové s 

názvem Svět je krásný a lidé jsou dobří. Výstava představila  akvarely 

známé spisovatelky a ilustrátorky kníţek pro děti i pro dospělé. Výtvarnice 

stvořila vlastní svět dobrých skřítků a víl v podobě unikátních loutek, který 

v její Pohádkové zemi v Čechách navštěvují tisíce lidí. Ilustruje knihy cizích 

autorů i své vlastní, které jsou plné humoru a moudrosti. Knihy jsou 

nabízeny pouze exkluzivně u příleţitosti konání výstav, například té naší. Je 

moţné zakoupit ilustrovanou Babičku, Broučky, Putování zemí českou – 

poutavě vyprávěné známé české pověsti, dětské ilustrované knihy, 

omalovánky, pexesa a pohlednice plné skřítků, kníţky pro dospělé – Jak se 

zbavit tchyně, Milostné hry zajíců a další. K besedě byly vytvořeny pozvánky a článek do 

novin. 

  

11. 5. - 20. 6. 2012 - výstava slovenského grafika 

a fotografa Jaro Sýkory.  Tento oravský autor 

zachytil svět, který odchází s generací lidí, jeţ spojili 

svůj ţivot s těţkou prací na oravských grúních. 

Dřevěné chalupy, tradiční práce a rituály oţily 

v působivých černobílých fotografiích. Druhá část 

výstavy přinesla neobvykle řešené linoryty s originální 

barevností, rovněţ s tématikou výjevů z oravských 

kopců.  
 
 

 
 

 

 
 

 

Putovní dokumentární výstava Vzpomínky válečného 

fotografa z druhé světové války. Ukazuje 300 unikátních 

autentických fotografií významného fotografa Ladislava 

Sitenského. (14. - 18. 5. 2012) 
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Beseda s primátorem města Ing. Zdeňkem Osmanczykem  

Necelých pět desítek třeťáků a čtvrťáků si vyučování v pátek 4. listopadu 2011 v rámci 

vlastivědných předmětů zpestřilo besedou s primátorem města Ing. Zdeňkem Osmanczykem.  

Hlavního představitele města Havířova, kterého na besedu doprovázel maskot Floriánka, 

děti ve třídě přivítaly zvesela písničkou. Primátor se představil, hned se posadil mezi ně a čelil 

palbě otázek. Děti se s bezprostředností sobě vlastní ptaly na různé věci - například jaké má 

pan primátor koníčky, jaké to je, vést město, zda jej baví jeho práce, co připravuje v Havířově 

nového pro děti, zda město plánuje postavit park pro pejsky, které roční období má nejraději, 

kam chodil do školy a jak se učil, čím chtěl být a proč je právě primátorem? Zdeněk 

Osmanczyk na dotazy dětí trpělivě a otevřeně odpovídal. 

Děti na závěr besedy dostaly malé dárky, kaţdá třída si převzala malého Floriánka a uţ se 

znovu zpívalo a tleskalo a děkovalo. Přítomni byli i redaktoři TV Polar, kteří z besedy točili 

reportáţ. Nechyběl objektiv městského fotografa Josefa Talaše, který nejzajímavější momenty 

ze setkání ţáčků s primátorem Havířova zvěčnil. 

 
Na počátku roku 2012 proběhl Den otevřených dveří, kde jsme školu prezentovali 

veřejnosti. Ředitelka školy osobně prováděla hosty školou a podávala informace o výuce, 

akcích a projektech školy, rodiče nahlédli také do vyučování. Ve třídě v Datyních proběhla i 

ukázková hodina pro rodiče. 

 
Škola v roce 2011 ukončila celoroční projekt „Muchovice – za krajinou a lidmi 

minulosti“, který měl ve spolupráci s odbornými institucemi a o. s. Beskydčan, na jehoţ 

farmě byl realizován, přiblíţit způsoby ţivota lidí na pasekářské samotě v minulosti a srovnat 

jejich tehdejší vztah ke krajině s dneškem. Ţáci zjišťovali informace o minulosti samoty 

Muchovice pod Lysou horou z muzeí, archivu, výkladu odborníků a následně to vše 

samostatně zpracovali.  

Práce proběhly v rámci projektu „Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj 

znalostí, schopností a dovedností ţáků ve vzdělávání pro udrţitelný rozvoj místních komunit“ 

(v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Hlavním 

organizátorem je Zelený Klub, Praha. Tento výchovně vzdělávací projekt zahrnuje rozšíření 

dějepisných, zeměpisných a přírodovědných znalostí a dovedností ţáků a zdokonalení jejich práce 

s ICT.  

Celkem na projektu pracovalo 40 ţáků naší školy, na zpracování výstupu na počítači se 

podílelo přibliţně 100 ţáků, tj. celý druhý stupeň. 

Zkoumání ţáků v terénu se soustředilo do 6 předmětů - dějepis, přírodopis, jazyk český, 

zeměpis, výtvarná výchova a výpočetní technika. Skupina ţáků v dějepise zjistila, jak 

vypadala samota Muchovice kolem roku 1840 podle mapy stabilního katastru. Při návštěvě 

Okresního archivu ve Frýdku-Místku bylo moţné dohledat majitele usedlosti a pomocí matrik 
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ze Zemského archivu z Opravy pak rekonstruovat pro léta 1835 – 1840 téměř celé rodiny a 

obyvatele Muchovic. Parcelní protokol uvádí velikosti domů, a tak na základě konzultací s p. 

J. Langerem a exkurze ve Valašském muzeu v přírodě bylo moţné rekonstruovat přibliţnou 

podobu domů na pasece.  

Zeměpisná skupina se při terénním výzkumu snaţila vypátrat při práci s mapou, kde 

většina domů stála. Zde jsme pak umístili i některá stanoviště ţáky vytvořené audiostezky. 

Ţáci z předmětu jazyk český se během dvou exkurzí na Ostravskou univerzitu snaţili ve 

spolupráci s panem J. Davidem a konzultací s dalšími odborníky proniknout do základu 

onomastiky, tj. nauky o jménech a najít výklad pro některé názvy v okolí. Ţáci této skupiny se 

také zabývali nářečím a na základě návštěvy u p. Františky Pituchové – folkloristky 

z Frýdlantu, získali mnoho podkladů pro animované filmy a výukové prezentace k nářečí.  

Cílem studia skupiny v předmětu přírodopis bylo zkoumat přirozené procesy a ţivot lesa. 

Pan Leo Košťál je při exkurzi v přírodní rezervaci 

Mazácký Grůnik učil chodit krajinou s otevřenýma 

očima a umět číst všechny skutečnosti, které jsou v lese 

zapsány. Druhou oblastí zájmu byla oblast krajových 

odrůd a plemen, kde pomohla společnost Gengel o.p.s. 

a p. Šimeček ze Starých Hamech, chovatel krajové ovce 

„valašky“. 

Ten ţáky také obdaroval ovčí vlnou, jejíţ 

zpracování technikou plstění bylo náplní hodin výtvarné 

výchovy. V tomto předmětu také ţáci kreslili lidové 

domy, obrázky do letáků, na web, vyráběli mapy a 

tvořili domky, cedulky a čísla pro audiostezku. O kaţdé 

práci ţáci natočili instruktáţní video na web. Z výpovědí a záţitků o terénních výzkumech 

vznikla kníţka, za kterou škola dokonce získala ocenění v celostátní soutěţi Moje veličenstvo 

kniha. 

V hodinách výpočetní techniky ţáci 6. třídy tvořili výukovou interaktivní prezentaci 

nářečních slov v Podbeskydí. Sedmá třída nahrávala komentáře k audiostezce a vytvářela 3 

druhy letáků pro turisty v programu Word a Publisher. Nejlepší práce putovala do tiskárny. 

Osmá třída vymýšlela animace na web, v grafickém editoru tvořila tlačítka z výtvarných prací 

sedmáků a nakonec zpracovávala www stránky k projektu. Nejstarší devátá třída z výtvarných 

prací sestavila pozadí pro web v grafickém editoru a poté rovněţ zpracovávala www stránky 

projektu. V prvním pololetí také stříhala záběry z terénních výzkumů a zhotovovala z nich 

krátká videa. 

Výsledky projektu: vznikly 3 informační letáky pro návštěvníky Muchovic, funkční 

webové stránky se zvukovými soubory ke staţení pro návštěvníky naučné audiostezky, 

instruktáţní videa pro VV jako didaktický učební materiál a 2 animované filmy na básničky p. 

Františky Pituchové. Jednotlivá zastavení audiostezky byla výtvarně zpracovaná v krajině.  

Ve školním roce 2011/2012 byl projekt dokončen - některé hodiny výtvarné výchovy a 

pracovních činností se zaměřily na práci s tradičními lidovými materiály a učení se původním 

tradičním postupům. Vyučující se zaměřil především na zpracování přírodní ovčí vlny. Byl 

zpracován hudební dokument o ţivotě lesa (přírodní rezervace Mazácký Grůnik) na hudbu L. 

Janáčka a jednotlivá videa z terénních výzkumů byla dotvořena do podoby filmu o projektu. 

 

 

Setkání s bývalými ţáky 
Školu navštívili bývalí ţáci, absolventi roku 

1955. Ředitelka školy je provedla školou a 

předvedla současné vybavení třídy, včetně 

ukázky práce s interaktivní tabulí. 
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Včelařský krouţek: 

Medová svačinka  

Včelařský krouţek pod vedením 

pana Jiřího Vavříka připravil pro 

celou školu ochutnávku tří druhů 

medů – květového, akátového a 

pastového. Zároveň připravil 

výstavku o ţivotě včel a soutěţ 

pro děti.  

 

 

Včelařský krouţek: 

Zlatá včela 

V sobotu 28. 4. 2012 v Kozlovicích proběhlo krajské kolo 

vědomostní soutěţe mladých včelařů „Zlatá včela“. Na soutěţící 

a jejich doprovod čekaly návštěvy atraktivních míst v obci a 

okolí i kulturní vystoupení místních spolků.  V neděli, po 

vystoupení místního folklorního souboru, byly vyhlášeny 

výsledky a předány ceny. Kaţdý účastník obdrţel pamětní list a 

upomínkové předměty na včelařskou soutěţ v Kozlovicích. Ţák 

8. třídy získal krásné 3. místo, druhý ţák 8. místo.  

 

 

Včelařský krouţek: 

Exkurze do včelího království a slavnostní otevření včelařského vozu  

Včelařský krouţek pod vedením p. Jiřího 

Vavříka v sobotu 31. 3. 2012 pozval ţáky, 

rodiče a všechny milovníky přírody v rámci 

pravidelných Exkurzí do včelího království na 

Slavnostní otevření včelařského vozu, který je 

zázemím pro včelařský krouţek při ZŠ 

Frýdecké. Nejen, ţe je důleţité vychovávat další 

generaci včelařů, ale práce krouţku také 

znovuobnovila dávnou tradici péče o včely na 

naší škole. Návštěvníci si mohli také prohlédnout výstavu o činnosti krouţku. Pan Vavřík 

vymýšlí pro děti zajímavý program, jejichţ součástí je také třeba zimní sledování úlu 

termokamerou nebo mikroskopování včel. Poděkování za podporu patří také všem firmám, 

které krouţek podporují finančně, ale i rodičům, kteří pomohli se zajištěním této slavnostní 

exkurze. 

 

 

Včelařský krouţek: 

Medové dny 

V pátek 22. 6. 2012 v rámci Medových dnů Včelařský krouţek naší 

školy v čele s panem Vavříkem uskutečnil Medobraní, kde si ţáci 

mohli vyzkoušet odvíčkovat plástve, medometem natočit čerstvý 

letošní med a ochutnat ho. Pan Vavřík také vyhlásil soutěţ o 

znalostech o včelích společenstvech. Ze ţáků, kteří správně 

odpověděli na všechny otázky, byl vylosován jeden výherce, který 

získal první kilo medu stočeného při letošním Medobraní.                                               
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Oslava 100 let polské školy 
Dne 11. 11. 2011 Základní škola s polským 

vyučovacím jazykem na ul. Selské, od počátku 

blízký soused naší školy, oslavila 100 let od 

svého zaloţení. Ředitelka školy Jiřina Sivá 

navštívila oslavu na této škole, kde se 

uskutečnilo setkání s bývalými zaměstnanci, a 

posléze se zúčastnila slavnostního programu v 

Kulturním domě P. Bezruče, kde řediteli 

polské školy Mgr. Kaderkovi veřejně 

poblahopřála k výročí, vyzvedla současnou 

velmi dobrou vzájemnou spolupráci, která v 

historii školy zdaleka nebyla samozřejmostí, a předala dárek pro jeho školu (větší hru stolní 

fotbal a zarámované dílo - linoryt z naší mezinárodní soutěţe).  

 

 

 

10.2   VÝTVARNÉ VÝSTAVY 

 

Výtvarné výstavy v zahraničí: 
Obrázky ze soutěţe Krásná jako kvítka jsou umístěny ve stálé galerii v Melbourne 

v Austrálii. 

Práce ţáků naší školy byly ve školním roce 2011/2012 vystaveny v Sao Paolu v Brazílii, 

dva ţáci 3. a 4. třídy získali diplom. 

 

 

Úspěchy v dalších výtvarných výstavách 

Výtvarná soutěţ EU Galileo 

Ţáci 6. ročníku se zapojili do prestiţní výtvarné 

soutěţe Galileo. Evropa vytváří vlastní druţicový 

navigační systém s názvem program Galileo. 

Druţice programu Galileo budou zjišťovat přesnou 

polohu osoby či objektu na Zemi. V programu 

Galileo bude postupně vypuštěno nejméně 27 

druţic, které vytvoří konstelaci krouţící více neţ 20 

000 km od Země. Druţice budou pojmenovány 

podle dětí z členských států Evropské unie, které v 

soutěţi zvítězí. Národní porota (herec Martin 

Dejdar, výtvarník Jan Tománek a vědec Ing. Pavel 

Příhoda) vybere obrázek, který soutěţ vyhraje. Škola povaţuje za úspěch, ţe dvě práce se 
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dostaly mezi 30 nejlepších vybraných prací z naší republiky. Dva ţáci byli oceněni dárky. 

                                             

 

 

Pohádka do televize  

Škola byla poţádána TV Polar, aby ţáci ilustrovali jednu z vysílaných pohádek. Ţáci 3. 

třídy a nepovinného předmětu Výtvarné činnosti vytvořili ilustrace k příběhu Chytrá 

horákyně. Pohádka byla několikrát odvysílána na TV Polar.  

 

 

UFO základna 

Ţáci 3.A se zapojili do soutěţe časopisu ABC na téma "Jak si představuješ základnu 

UFO". Malovali a z papíru a krabiček vytvořili nápadité roboty. 

 

 

Velikonoční beránek 

3.A se zapojila do soutěţe O nejkrásnějšího beránka. Návštěvníci, kteří si výstavu do 

havířovského muzea MUSAION přišli prohlédnout, hlasovali o nejlepší práci a sami tak 

vybrali nejkrásnějšího beránka. Zvláštní cenu na základě jejich výběru vyhrála Simona 

Martinek.  

 

 

 

 

Poţární ochrana očima dětí 

Ţákyně 1. třídy, získala 1. a 2. místo v krajské 

výtvarné soutěţi Poţární ochrana očima dětí.   
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125. výročí narození Josefa Lady 

Ţáci 3.A se zúčastnili soutěţe ke 125.výročí narození Josefa Lady. Vybrané obrázky byly 

vystaveny na pobočkách havířovské knihovny. 

 

 

 

Moje škola 

Ţáci 8. třídy vytvořili výtvarnou instalaci na téma 

Moje škola na na Slezskoostravském hradě. Ţáci se 

snaţili o kreativní a originální pojetí, vyrobili vlastní 

ţidli a stůl a na ně umístili výtvarně pojaté předměty o 

naší škole (kniha z keramiky, sušených rostlin). 

 

 

 

 

 

10.3   DALŠÍ VYBRANÉ AKCE ŠKOLY 

 

Výuku doplňují zajímavé besedy a doprovodné akce: 

 
Besedy v Městské knihovně    
 - 1.A  Pasování prvňáčků na čtenáře 

 - 4.A Pověst není pohádka aneb Pane Jirásku, máme na vás otázku  

 - 3.A Vánoce (zvyky, tradice, vánoční příběhy) 

 - 2.A Dětský svět Astrid Lindgrenové 

 - 4.A Čtenáři na stopě (dětské detektivní příběhy 

 - 3.A Malujeme knihy aneb Ilustrátoři dětem 

 - 2.A Kníţky ze Zlobilova 

 - 5.A Báje, mýty, legendy aneb Jak je to s tou Lochneskou 

 - 6.A,6.B Na křídlech fantazie (scifi a fantasy literatura) 

 - 7.A Bublinkový svět aneb Komiks jako moderní médium 

 - 8.A Humor v literatuře 

 - 7.A Knihy uţ ne pro děti aneb Problémy dospívání v literatuře 

 - 6.A, 6.B Děsivá literatura aneb Horor v knize 

 - 5.A Jak se v knihovně neztratit 

 - 8.A Válka v literatuře 

 - 9.A Děsivý Shakespeare a Alţbětinské divadlo   

 

  

Havířov v květech  
Skupina ţákyň 8. a 9. ročníku nacvičila vlastní taneční skladbu, se kterou vystoupila na 

pódiu na náměstí a zúčastnila se také průvodu městem, kde reprezentovala svoji školu.  

 

 

Dopravní  výchova – 4.A – teorie i praxe 

 

Besedy Občanského sdruţení ZIP   
9.A Holocaust, 6.A a 6.B Zdravé sebevědomí, 8.A Sex, vztahy a láska, Vztahy 7.A 

Náboţenství a sekty, 9.A Alkohol a kouření, 7.A Drogy, 8.A Vztahy ve třídě, šikana 
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Beseda s hasiči HZS Karviná přinesla dětem 2.A, 6.A a 6.B informace o 

práci hasičů i prevenci poţárů. 

 

Návštěva výstavy Anna Franková - Ţáci třídy 9.A se na SPŠ v Havířově 

seznámili s osudy A. Frankové a dalších osob během 2. sv. války. 

 

Exkurze archeopark Podobora - třída 6.B v rámci výuky o pravěku v 

předmětu  Dějepis 

 

Exkurze Neředín, Olomouc  - výhra v soutěţi  Region4Tech pro třídy 8.A a 9.A v rámci 

předmětu Pracovní činnosti 

 

Závody Čokoládová tretra 

Ve čtvrtek 3. května 2012 za velmi slunečného dne se konal 1. ročník Čokoládové tretry 

v Havířově za účasti atletické hvězdy Denisy Rosolové. Tohoto závodu se zúčastnilo 13 

sportovců naší školy ve dvou kategoriích. Na 200 m v kategorii 8 - 9 let - dívky získala 

prvenství 1 ţákyně. Na 200 m v kategorii 8 - 9 let - hoši vynikající 2. místo vybojoval1 ţák. 

V kategorii 300 m 10 - 11 let - hoši - jsme vybojovali druhou zlatou medaili. Za svá 

vítězství si 2 ţáci zajistili postup do finále, které proběhlo 25. 5. 2012 v rámci předprogramu 

Zlaté tretry v Ostravě a obdrţeli vstupenky na tento 51. ročník Zlaté tretry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo loutek Ostrava - v rámci výuky jazyka českého se ţáci zúčastnili představení: 

 Dívka s pomeranči 7.A, Lucerna 6.A,6.B, Ze starých 

pověstí českých 5.A, Stepující stonoţka 9.A 

 

Talent 2012 

V březnu 2012 ţákyně 9.A soutěţila v kategorii 13 – 15 let 

pěvecké soutěţe Talent. S písní Someone like you od americké 

zpěvačky Adele zvítězila před odbornou porotou.  

 

 

Reportáţe TV MAKEDONIA 

12. a 13. března v 6. třídách v hodině Dějin 

kultury si měli ţáci nejprve nastudovat místa 

spjatá se ţivotem a dobýváním nových území 

Alexandra Makedonského, posléze zpracovali 

scénář a podle něj natočili vlastní televizní 

reportáţ kaţdý z jednoho z těchto míst. V 
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reportáţi ţáci udělali krátký rozhovor s očitým svědkem událostí – ţenou z obleţeného města, 

vojákem Alexandrova vojska nebo se samotným vojevůdcem. Cílem bylo zapamatovat si 

informace o ţivotě slavného Alexandra Velikého, a zároveň cvičit svoje komunikační 

dovednosti. Záznam řeči je zpětnou vazbou pro ţáka, zda mluví jasně, zřetelně, dost hlasitě a 

zda ovládá svá gesta a pohyby těla. Výsledkem je série reportáţí připomínající večerní 

televizní zprávy.  

 

Básnické jiskření 

29. února 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěţe Básnické 

jiskření. Vlastnoručně vybranou básní se ţáci 1. stupně snaţili 

zaujmout porotu. Ti nejlepší nakonec převzali ceny, které zajistily 

paní učitelky a Sdruţení rodičů naší školy.  

 

X-boj  
Ve čtvrtek 23. 2. se v tělocvičně ZŠ Kudeříkové konal X-boj, tedy 

halový čtyřboj ţáků 4. a 5. tříd havířovských základních škol. Letos se 

soutěţe zúčastnilo 10 škol, coţ znamenalo neuvěřitelných 160 závodníků 

a závodnic. 

1 ţákyně získala 2. místo v jednotlivcích (ze 40 děvčat) a ţáci 4. ročníku 

obsadili celkově 4. místo. 

 

Divadelní představení v KDPB: Dobrodruţství Toma Sawyera 4.A, 

Zázračný pramínek 1.A, 

 

Šance pro ţivot 
Celá škola prošla v rámci městského programu Bezpečně na in-line bruslích teorií s 

ukázkami, jak na inlinových bruslích jezdit bez úrazů. Ţáci 4.A navíc ještě absolvovali 

praktické jízdy na hřišti. Akce byla pod záštitou Městské police Havířov a města Havířov. 

 

 

První pomoc – šance pro ţivot 
V pondělí 25. 6. 2012 ţáci 8. a 9. třídy 

prošli šestihodinovým teoretickým i praktickým 

výcvikem První pomoc, šance pro ţivot. Pod 

vedením záchranářů se učili, jak rychle a účinně 

zachránit ţivot člověku, který se topí, utrpěl 

úraz, zástavu dechu či srdce. Po trošce teorie 

většinu času ţáci věnovali praktickému nácviku 

masáţe srdce, umělého dýchání, zástavy 

krvácení a ošetření úrazu. Cílem projektu je 

ovlivnit mladou generaci systematickou výukou 

první pomoci prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných 

pro záchranu ţivota a informovat o moţnostech a důleţitosti protiúrazové prevence. Projekt 

byl placen z prostředků EU. 

 

 

Zdravý způsob ţivota:   
 1.A  10 lekcí (Zdraví, Hygiena, Zdravá výţiva, Pohyb, Vztahy k ostatním, Nebezpečí od 

cizích lidí, Alkohol, Kouření, Léky, Drogy a nebezpečí odhozených jehel a stříkaček),  

 2.A  5 lekcí (Zdraví, Vztahy a nebezpečí od cizích lidí, Alkohol, Kouření, Drogy a 

odhozené stříkačky),  

 3.A 5 lekcí ( Vědomí, Vztahy, Kouření, Alkohol, Drogy a nácvik odmítání),  
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 4.A 5 lekcí (Sebepoznávání, Vztahy, Komunikace, Rasismus, Drogy a nácvik odmítání),  

 5.A 5 lekcí (Sebepoznávání, Ţijeme ve společnosti, Komunikace, Šikana, Drogy a nácvik 

odmítání a kam se obrátit o pomoc)   

 

Střelecká soutěţ 

Střelecká soutěţ se koná tradičně kaţdým rokem v areálu 

střelnice ve Struţníku. Školáci soutěţí ve dvou disciplínách, ve 

střelbě diabolkami vleţe ze vzduchovek a stejným střelivem ve 

stoje ze vzduchových pistolí. Stejně jako loni excelovali Dominik 

dva ţáci naší 8. třídy, kteří s přehledem zvítězili v kategorii 

druţstev. Získali tak putovní křišťálový pohár primátora města, 

který si vystříleli i v minulém roce. Jeden z nich navíc získal i 3. 

místo v soutěţi jednotlivců.  

 

Planeta Země – vzdělávací pořad v kulturním domě na téma Tajemný svět Ekvádoru a 

Galapág  zhlédli v rámci výuky zeměpisu ţáci celého 2.stupně. 

 

Planetárium - vzdělávací pořad Vesmír live 8.A, 9.A a program pro 3.A a 4.A 

Ţáci devátých, osmých a vybraní ţáci sedmé třídy navštívili v rámci výuky fyziky 

Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy. Měli moţnost zhlédnout nový pořad pod názvem 

VIRTUÁLNÍ VESMÍR: Live - stereoskopická projekce – 3D. 

Jak uţ sám název napovídá, jednalo se o výpravu ve 3D modelu Vesmíru. Prolétli 

fantastickou rychlostí 10 miliardami Galaxií a Hvězdokup. Navštívili Galaxii v Andromedě, 

také M31, NGC 224 neboli Velkou mlhovinu v Andromedě. Po průletu Magellanovým 

mračnem se vydali (v pohodlí sedaček) na průzkum Mléčné dráhy. 

V naší sluneční soustavě si téměř „sáhli“ na některé planety a jejich satelity. Navštívili i 

mezinárodní kosmickou stanici ISS – byť jen zvenčí. 

V úvodu pořadu nezahálelo ani planetárium. Nejdříve byla k vidění jarní obloha z 

pohledu pozorovatele severní polokoule a poté následovala obloha z pohledu pozorovatele 

jiţní polokoule. V tomto ohledu je klasické planetárium, oproti 3D projekci, zatím 

nepřekonatelné. 

 

Den Země – V rámci Dne Země prošli ţáci 4.A naučnou stezku kolem řeky Lučiny, 8.A se 

zúčastnila vědomostní ekologické soutěţe, 1.A se byla podívat na ekologické akce na náměstí, 

třeba vystoupení sokolníků, Včelařský krouţek naší školy měl vlastní stánek na náměstí,  

krouţek Mladých ochránců přírody v rámci akce 100 stromů pro ţivot vysadil buky v lese 

nedaleko školy. 

 

Zdravé zuby  

Zaměstnanci dm drogeriemarkt v rámci svého celorepublikového školního projektu 

Veselé zoubky navštívili 1. třídu s programem Zdravé zuby, v němţ nechyběly praktické 

ukázky správné péče o zuby. Akce byla součástí preventivního programu školy. 

 

Ukázková hodina angličtiny 

V letošním školním roce se ve všech předmětech zaměřujeme na tzv. čtenářskou 

gramotnost našich ţáků. Snaţíme se o to, aby se děti dokázaly orientovat v textu, aby z něj 

dokázaly vyčíst nebo utřídit určité informace. Několik inspirativních aktivit předvedli 

učitelům 1.stupně těsně před podzimními prázdninami ţáci třídy 6.A v ukázkové hodině 

jazyka anglického. Nejdříve ve skupinkách sestavili rozstříhané věty. Ve dvojicích pak 

následovaly rozhovory nad rozdílnými obrázky, samozřejmě pouze v angličtině. Nejvíce pak 

ţáky upoutaly texty o šesti různých pokojích v domě, které byly umístěny na stěnách třídy. 

Děti měly za úkol chodit po třídě a zjišťovat v textech odpovědi na zadané otázky, coţ se jim 
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podařilo. V závěru ukázkové hodiny byla ţákům promítnuta zajímavá prezentace na 

interaktivní tabuli, kdy vybírali podle obrázku jednu správnou větu ze tří. Samy děti si 

všechny aktivity vyhodnotily podle řešení promítnutého na interaktivní tabuli, měly velkou 

radost ze svých úspěchů. 

 

 

Exkurze Hyundai  Nošovice  4.A, 8.A a 9.A 

 

Karneval s Hopsalínem 

V pátek 17. 2. 2012 proběhl 

karneval pro děti 1. stupně v 

tělocvičně školy. Klaun Hopsalín 

připravil pro všechny princezny, 

kovboje, indiány, hasiče, víly, 

čarodějnice, sportovce, včelky 

zábavný program rozvíjející 

sportovní aktivity dané ŠVP a 

sociální kompetence dětí. 

 

 

Školy v přírodě se zúčastnila třída s 1. - 3. ročníkem v Datyních. 

 

Soutěţe Regio4TECH v rámci projektu Devatero řemesel se zúčastnili ţáci 8.A a 9.A. 

Cílem bylo podpořit opomíjené technické dovednosti ţáků. Naši ţáci zvítězili se stavbou 

vodního mlýna mezi školami celého kraje. Všechny práce byly vystaveny na Černé louce a na 

internetu na adrese  http://www.povolaniprozivot.cz/soutezni-prehlidka-vyrobku-zaku. 

 

Posláním projektu bylo zhotovit historicky nebo architektonicky zajímavou památku nebo 

vlastní stavbu s uplatněním originálních prvků a řešení. Ţáci soutěţili s připravenou sadou 

materiálu, kterou podle přísných pravidel nebylo moţné o nic dalšího rozšiřovat.  

Osm soutěţících z 9. třídy se rozhodlo postavit lidovou historickou stavbu – vodní mlýn. 

Tomu předcházelo hledání vhodné stavby, kaţdý ze soutěţících měl minimálně jeden (velice 

originální) návrh, například větrný mlýn, zřícenina hradu Hukvaldy, Velká čínská zeď… 

Výroba přízemí byla velmi náročná a výrobně zdlouhavá – kaţdý dřevěný špalík bylo 

zapotřebí ořezat noţem (měl přeci vypadat jako kámen!), zpracovat rašplí a začistit brusným 

papírem. Souběţně se dokončovalo přízemí, kde se stavbou finišovala děvčata. Další část 

týmu rozpracovávala střechu a komín. V tomto projektu šlo především o spolupráci, 

schopnost dohodnout se na společné stavbě, dokázat spolupracovat s druhými a vyjít si vstříc, 

vzájemně se vhodně doplňovat nebo v mnoha činnostech se i vzájemně zastupovat.  

http://www.povolaniprozivot.cz/soutezni-prehlidka-vyrobku-zaku
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Týden za čistý vzduch – prezentaci Spalování odpadů na náměstí navštívili ţáci 8.A 

 

Exkurze na stření škole - chlapci 9.A navštívili SOŠ Lidickou  

 

Interaktivní výstava Poznej se aneb IQ park v Ostravě přinesla ţákům 8.A a 9.A moţnost 

sebepoznání a poznávání praktických fyzikálních a přírodovědných zákonitostí přírody 

pomocí čichání, hmatání, pozorování, poslouchání a ochutnávání. Ţáci osmých a devátých 

tříd měli moţnost na vlastním těle vyzkoušet více neţ půl sta exponátů z putovní výstavy 

zapůjčené z Liberce, například měření krevního tlaku, ověřování pravosti bankovek, sestrojení 

nejdelší dráhy laserového paprsku, jízda na excentrických šlapadlech, obrazy vlastního 

obličeje pozměněné (k nepoznání) sadou rovinných zrcadel, „vylepšení“ postavy ve 

vypuklých a vydutých zrcadlech, řve tur hlasitěji neţ já?, udrţení rovnováhy na různých 

balancérech (v tomto okamţiku je nutno zapojit a zkoordinovat činnost 300 svalů!). Mezi top 

exponáty patřila sestava aromatických koření, kdy hráli čtyři „čichači“ ruskou ruletu a 

postupně hádali, o jaké koření se jedná (museli očichat a správně určit to, které jim právě 

přistálo pod nosem). Úplně nejúspěšnějším exponátem byl obyčejný rám, ve kterém byly 

tisíce umělohmotných brček. Kdo se na jedné straně do volně pohyblivých brček opřel, mohl 

si na druhé straně zkontrolovat svůj plastický obrys.  

 

Exkurze do průmyslového provozu ve Vítkovicích - chlapci 8.A a 9.A 

 

Beseda 1.A Křesťanské Vánoce 

 

Společné dílny pro rodiče a ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (2 odpoledne) 

 

Volba povolání (Reneta) - návštěva prezentace středních škol a zaměstnání -  9.A 

 

Superstar - děti I. stupně se zúčastnily tradiční školní pěvecké 

soutěţe ,,Superstár“. Zpěváci, kteří chtěli vystoupit před 

kamarády, si připravili lidové i moderní písně, někteří chtěli 

dokonce zaujmout hudebním doprovodem či zajímavým 

kostýmem. Největší úspěch měly vtipné písničky, které 

pobavily. Tuto soutěţ přenášela televize Polar. 

 

Prohlídka gynekologické ordinace a přednáška pro dívky 9.A 

 

Láska ano, děti ještě ne – přednáška pro 9.A 

 

Soutěţ v řezání dřeva Chystáme se na zimu v Kotulově dřevěnce 

 

Stimulační program 6.A,6.B program vedený speciální pedagoţkou školy 

 

Tvorba pravidel třídy 6.B program vedený speciální pedagoţkou 

školy 

 

Běh naděje - zúčastnili se ţáci 3.A, 4.A, 6.B 

 

Městská policie: besedy Dej přednost ţivotu:  Dopravní výchova 

2.A, Dopravní výchova 3.A, Pes není hračka 6.A,6.B, Průkaz 

cyklisty 4.A, (Ne)bezpečný internet 5.A, Stůj, rozhlédni se 

1.A 
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Zdravé zuby - program prevence na 1. stupni 

 

Branný den – cílem akce byl nácvik evakuace školy v případě nenadálé události a přemístění 

ţáků do bezpečí   

 

Exkurze elektrárna Dětmarovice 6.A,6.B 

 

Exkurze Lednicko – Valtický areál – krajina a stavby romantismu 8.A 

 

Geologická expedice 9.A do Českého Ráje 

 

Výlety všech tříd - za stmelením kolektivů, poznání svých schopností a historických míst 

 

Výroba animovaného filmu 

Ţáci 2. stupně v rámci předmětu Výpočetní technika vyráběli animovaný film. Jeden z 

nich  byl vybrán do soutěţe AniFest 2012  do sekce Filmy vytvořené dětmi. Během festivalu 

animovaných filmů v Litvínově byl veřejně promítán. 
 

Škola spolupracuje se Sdruţením rodičů bludovické školy – SRBŠ na 

přípravě tradičních akcí, jako jsou ples a Dětské radovánky, pořádané kaţdoročně pro rodiče i 

širokou veřejnost. Sdruţení také finančně podporuje různé dětské školní akce a pomáhá 

s jejich organizací.  

 

Škola spolupracuje s druţební školou SP 

N19 im. J. Tuwima v polském Jastrzębiu-Zdrój. Ve 

školním roce 2011/2012 jsme uskutečnili tyto akce – 

návštěva polských kolegů na naší škole u příleţitosti 

vánočního koncertu, návštěva našich učitelů v Polsku 

u příleţitosti výstavy betlémů a vánočního setkání 

s kolegy, návštěva našich dětí v druţební škole v 

Polsku, návštěva polských dětí – společné sportovní a 

výtvarné dopoledne na naší škole pro české a polské 

děti. 

 

 

Akce celoměstského charakteru:    
účast v celoměstských akcích – Běh naděje, Den Země, pěvecká soutěţ Talent, Čokoládová 

tretra, Halový X-boj, celoměstská výtvarná soutěţ Nejkrásnější beránek a Nakresli 

Jeţíška, zdobení vánočního stromečku, Střelecká soutěţ, Veselé soutěţení (celoměstská 

soutěţ školních druţin)  

kulturní vystoupení ţáků na veřejnosti – na akci Havířov v květech, vystoupení pro Svaz ţen   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2012/2013 

 

- 46 - 

 

 

 

10.4  UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ŠKOLE V MÉDIÍCH: 
 

 

Na internetovém vysílání „tvportály.cz“ byly zveřejněny akce: 

Čokoládová tretra - sportovní klání škol: http://www.tvportaly.cz/havirov/25469-zhruba-

150-deti-se-zucastnilo-v-havirove-cokoladove-tretry 

 

Zlatá včela - krajské kolo vědomostní soutěţe mladých včelařů „Zlatá včela": 

http://www.kozlovice.tv/6317-kozlovice-oblastni-kolo-souteze-mladych-vcelaru-zlata-vcela-

2012-04-28.html  

 

Talent 2012 - soutěţ pěveckých talentů:   http://www.tvportaly.cz/havirov/24327-ve-finale-

souteze-talent-2012-se-darilo-predevsim-domacim 

 

Den Země – celoměstská akce na náměstí: http://www.tvportaly.cz/havirov/14620-havirov-

oslavil-den-zeme-na-namesti-i-v-psim-utulku 

 

Krouţek Mladých ochránců přírody naší školy v rámci akce 100 stromů pro ţivot vysadil 

buky v lese nedaleko školy: http://www.tvportaly.cz/havirov/25117-havirovsti-ochranci-

prirody-s-detmi-vysadili-sto-stromu 

 

Superstar - pěvecká soutěţ naší školy: http://www.tvportaly.cz/havirov/21747-havirovska-

zakladni-skola-frydecka-ma-svou-superstar 

 

Beseda s primátorem města: http://www.tvportaly.cz/havirov/21479-zaci-zs-frydecka-

pozvali-primatora-havirova-k-besedovani 

 

 

 

 

Další videa a dokumenty o naší škole na stránkách internetu: 

Přímý přenos z hnízda poštolky obecné nedaleko zahrady školy: http://www.zivyprenos.cz.  

 

Soutěţ 4TECH - Všechny práce byly vystaveny na Černé louce a na internetu na adrese  

http://www.povolaniprozivot.cz/soutezni-prehlidka-vyrobku-zaku. 

 

Stránky Svazu mladých ochránců přírody při ZŠ Frýdecké: 

http://www.csop.cz/prehledzo/zo_karta.php?id=1295&id_zo=450 

 

Stránka turistického krouţku ZŠ Frýdecké: http://www.krouzek.estranky.cz/ 

 

informace ZŠ Wolkerovy v Bílovci o naší mezinárodní soutěţi: 

http://www.zswolkerovabilovec.cz/soubory/42/cerven_2012.pdf  

 

článek a fotografie o Polském dnu naší školy - Poláci učili české kamarády, jak lyţuje 

Malysz http://ihorizont.cz/eclanek_tisk.php?clanek=5550 (26. 10. 2011) 

 

TV POLAR - vysílání pohádky s ilustracemi našich ţáků - od března (několik opakování) 

  

 

http://www.kozlovice.tv/6317-kozlovice-oblastni-kolo-souteze-mladych-vcelaru-zlata-vcela-2012-04-28.html
http://www.kozlovice.tv/6317-kozlovice-oblastni-kolo-souteze-mladych-vcelaru-zlata-vcela-2012-04-28.html
http://www.zivyprenos.cz/
http://www.povolaniprozivot.cz/soutezni-prehlidka-vyrobku-zaku
http://www.csop.cz/prehledzo/zo_karta.php?id=1295&id_zo=450
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Na internetových novinách „havirovsky.denik.cz“: 

Čokoládová tretra - sportovní klání škol: http://karvinsky.denik.cz/ostatni_region/120504-

havirov-cokoladova-tretra.html 

 

1. místo ţáků školy na Střelecké soutěţi O pohár primátora města (24. 5. 2012), foto + 

článek:  http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/120524-strelecka-soutez.html 

 

 

 

V novinách a časopisech: 

Včely ţijí školním rokem (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, říjen 2011, str. 24 

Medobraní (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, únor 2012, str. 12 

Ambroţíci rekapitulují (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, leden 2012, str. 13 

O vítězství v soutěţi Region4Tech: Moravskoslezský deník pátek 2012 

O vítězství v soutěţi Region4Tech: článek v časopise Školou za prací (Příloha týdeníku 

Sedmička, Mladá Fronta) 26. 1. 2012 

O vítězství v soutěţi Region4Tech - článek Stavba vodního mlýna zvítězila: Radniční listy, 

únor 2012, str. 13 

Poláci učili české kamarády, jak lyţuje Malysz (článek o Polském dnu naší školy): 

Radniční listy, leden 2012, str. 6 

České děti vítali Křemílek a Vochomůrka (článek o Polském dnu naší školy): Horník 24. 

11. 2011, str. 43 

Nadace OKD: Polský den v české škole (článek o Polském dnu naší školy): Horník 27. 10. 

2011 

Děti ZŠ Frýdecká pozvaly primátora na besedu: Radniční listy, prosinec 2011, str. 1 

Včelařské okénko (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, září 2011, str. 17 

Soutěţ Krásná jako kvítka bude letos mezinárodní přehlídkou pohádek: Radniční listy, 

září 2011, str. 17 

pozvánka na mezinárodní soutěţ Krásná jako kvítka...: Radniční listy, září 2011, str. 13 

Vyhodnotili výstavu Krásná jako kvítka: Havířovský deník (příloha Havířovsko), 13. září 

2011, str.5 

Jak vidí včelař blahodárné účinky medu (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, 

červenec 2012, str. 16 

Medové dny a Medobraní (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, červen 2012,  

 str. 12 

Pozvánka na výstavu Obrazy staré Oravy - Jaro Sýkora: Radniční listy, květen 2012,  

 str. 8 

Začíná čas rojení (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, květen 2012, str. 18 

K Ambroţíkům pro zdraví i krásu (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, duben 

2012, str. 13 

Exkurze do včelího království (Včelařský krouţek naší školy): Radniční listy, březen 2012, 

str. 13 

články Mají včelařské okénko a Ambroţíci (Včelařský krouţek naší školy): časopis 

Včelařství, březen 2012, str. 96, 103 

článek U Ambroţíků zimní klid jen zdánlivý (Včelařský krouţek naší školy): časopis 

Včelařství, duben 2012, str.138 

 

 

 

 

 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2012/2013 

 

- 48 - 

 

 

 

Ocenění školy v knize:  

kniha Beskydy uvádí: "... Za zcela unikátní činnost povaţuji projekt 

základní školy v Havířově-Bludovicích. Pan učitel nabídl ţákům 

moţnost poznat způsob ţivota lidí v minulosti na úpatí Lysé hory. 

Spojoval hlediska několika oborů... ţáci sledovali, jak vzniká les, 

poznávali krajové odrůdy zemědělských plodin, místních druh ovcí - 

valašky, tradiční zpracování vlny, místní nářečí, vznik názvů samot 

...nejcennější však bude osobní zkušenost ţáků, ta je zorientuje při 

vnímání hodnot kultury našich předků. Havířovský příklad by se měl 

stát vzorem pro podobné cesty k pochopení kvality ţivota..." 

 

 

 

Tvorba školního časopisu:     ANO       Název:     Frydolín 

 

 

Volný čas dětí:  

Kromě krouţků ţáci ve škole v odpoledních hodinách také navštěvovali výuku hry na 

flétny, klavír a kytaru.  

 

 

 

 

 

 

10.5  ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH 
 

Vybrané úspěchy v soutěţích a přehlídkách v rámci města          
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1. třídy 

Ţák 1.třídy 

Čokoládová tretra 4. místo 

4.místo 

Ţák 2. třídy 

Ţák 2. třídy 

Čokoládová tretra 2. místo 

4.místo 

Ţákyně 3. třídy Čokoládová tretra 1. místo 

Ţáci 4. třídy Halový X-boj 4. místo 

Ţák 4.třídy Čokoládová tretra 1. místo 

Ţákyně 5. třídy Halový X-boj 2. místo 

Ţákyně 3.třídy Výtvarná soutěţ Městského muzea 

Nakresli Jeţíška 

1.místo 

Ţákyně 3.třídy Výtvarná soutěţ Městského muzea 

Nejkrásnější beránek 

zvláštní cena 

Ţáci 1. stupně – školní druţina Soutěţ o nejkrásnější vánoční 

ozdobu 

1. místo 

Ţáci 1. stupně – školní druţina Soutěţní stezka školních druţin 3. místo 

Ţákyně 1. třídy – školní druţina Výtvarná soutěţ školních druţin 3.místo 

Ţákyně 1. třídy – školní druţina Výtvarná soutěţ školních druţin 4.místo 

Ţákyně 4. třídy – školní druţina Výtvarná soutěţ školních druţin 4.místo 

Ţákyně 3.třídy Výtvarná soutěţ Městské 

knihovny 125.výročí narození 

J.Lady 

zvláštní cena 
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Dva ţáci 8. třídy Střelecká soutěţ O putovní pohár 

primátora statutárního města 

Havířova 

1. místo v soutěţi 

druţstev 

Ţák 8. třídy Střelecká soutěţ O putovní pohár 

primátora statutárního města 

Havířova 

3. místo v soutěţi 

jednotlivců 

Dva ţáci 9. třídy Soutěţ v řezání dřeva 1. místo 

Dva ţáci 9. třídy Soutěţ v řezání dřeva 2. místo 
 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci okresu 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.třídy Výtvarná soutěţ Poţární ochrana 

očima dětí 

1.místo 

Ţák 5.třídy Hra na saxofon 1.místo 

 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci kraje 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.třídy Výtvarná soutěţ Poţární ochrana 

očima dětí 

2. místo 

Ţák 5.třídy Hra na saxofon 3.místo 

Ţák 7.třídy Office Arena 2012 - počítačová 3.místo 

Ţák 8.třídy Scio test Finanční gramotnost Čestné uznání 

pro nejlepšího 

ţáka v kraji 

Ţáci 9.třídy Postavte historicky nebo 

architektonicky zajímavou 

památku nebo vlastní stavbu 

1.místo 

 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci ČR 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţáci 5.třídy Výtvarná soutěţ Památník Terezín  1.místo 

Ţák 6.třídy Středoevropský pohár nadějí – 

zápas karate 

3.místo 

Ţáci 8. třídy festival animovaných filmů 

ANIFEST 

Film vybrán k 

promítání na 

festivalu 

 

 

 

Vybrané úspěchy školy v rámci mezinárodních přehlídek a soutěţí 

Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 3.třídy Výtvarná soutěţ Krásná jako 

kvítka … 

3.místo 

Ţákyně 4.třídy Výtvarná soutěţ Krásná jako 

kvítka … 

2.místo 

2 ţáci 6.třídy Výtvarná soutěţ Evropské unie 

Galileo 

ve finálové 

třicítce  
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Vybrané úspěchy v mimoškolních aktivitách 

Ţák Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1. třídy Lyţování v Alpách 1. místo 

Ţákyně 1. třídy Tenis 1. místo 

Ţák 1. třídy Výtvarný projekt Dopravní 

prostředky 

4. místo 

Ţák 2. třídy Obří slalom 2. místo 

Ţák 2. třídy Okresní přebor v babytenisu 1. místo 

Ţákyně 2. třídy Maniac aerobic 1. místo 

Ţák 2. třídy Závod dětí na kolech od 5-15 let 3. místo 

Ţák 3. třídy Mezinárodní klavírní soutěţ 2. místo 

Ţákyně 3. třídy Regionální kolo v taneční soutěţi 

Taneční skupina roku 

2. místo 

Ţákyně 3. třídy Dance life tour LAMA UP 1. místo 

Ţákyně 3. třídy Regionální kolo v taneční soutěţi 

Taneční skupina roku 

1. místo 

Ţákyně 3. třídy Dance life tour LAMA UP 2. místo 

Ţákyně 3. třídy Mistrovství Moravy – taneční 

skupina roku 

2. místo 

Ţák 4. třídy Sportovní gymnastika 3. místo 

Ţák 4. třídy  Okresní přebor v trojboji 2. místo 

Ţákyně 4.třídy CDO         1.místo 

Ţákyně 4.třídy Regionální kolo Taneční skupina 

roku 

2. místo 

Ţákyně 4.třídy Mezinárodní soutěţ maţoretky 

OPOLE 

        1.místo 

Ţák 4. třídy Mikulášský trojboj Havířov 1.místo 

Ţák 4. třídy Okresní přebor v trojboji 3. místo 

Ţákyně  9. třídy Pěvecká soutěţ Talent kategorie 

do 15 let 

1.místo 

Ţák 6.třídy Zápas karate  3.místo 

 

 

 

11  ÚDAJE  O  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  ROZVOJOVÝCH  A 

MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ 
 

11.1  ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT 
 

Škola vypracovala a podala ţádost v rámci rozvojového programu MŠMT Vybavení škol 

pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2011  č.j. 10 963/2010-28, 

které přineslo 16 000,- Kč na pomůcky pro integrované ţáky. Byl pořízen terapeutický domek 

pro zklidnění ţáka s poruchou chování a drobné pracovní listy. 

 

Všichni ţáci 1. stupně se zapojili do rozvojového programu MŠMT Ovoce do škol. 

Dostávali zdravé produkty (ovoce, zeleninu, zeleninové šťávy) 2x měsíčně. Distribuci na 

místě zajišťuje paní školnice. Zájem rodičů byl zjišťován a jejich informovanost byla 

zajištěna písemným oznámením. Škola o projektu informovala i rodiče dětí, a to na prvních 

třídních schůzkách.  
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11. 2  REALIZACE  OSTATNÍCH  PROGRAMŮ  NA  ZŠ 
 

Název programu: Minimální preventivní program a protidrogová prevence 

(MPP) 
 

Cíl programu:  

Preventivní strategie je zaměřena na vznik základních kompetencí, které mají ţáci 

v oblasti zdravého ţivotního stylu u prevence získat. 

Základní kompetence jsou utvořeny jako znalosti, dovednosti a postoje jako např.: 

znát, co je zdravé, co škodí 

pochopit slovo bezpečí – nebezpečí 

rozumět tomu, co to je zdraví a jak ho chránit 

pomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a návyky 

vědět, co ničí člověku zdraví (alkohol, kouření, drogy) 

ţít ve skupině lidí s pouţití základních pravidel 

hodnotit své chování i chování druhých 

hájit vlastní názor a aktivně řešit problémy či konflikty, kontrolovat své emoce 

vnímat lidi s odlišným názorem, povahou, tělesnými, rasovými, kulturními 

odlišnostmi jako přirozenost 

 

Tato témata byla realizována formami: 

osobní zkušenosti dítěte 

proţitkové učení 

sociálními hrami, hraním rolí 

vše ve výuce či besedách s odborníky prevence nebo na akcích prevence  

Programy prevence zajišťují na 1. stupni lektoři Sociálních sluţeb města Havířova. V 

kaţdém ročníku je sestaven dlouhodobý terénní program pro kolektivy dětí. Formy a cíle 

aktivity jsou zaměřeny proţitkově na zdravý způsob ţivota a prevence závislostí. Lektorka 

navazuje na znalosti z loňského ročníku a vhodnou formou k věku dětí pomáhá v orientaci a 

odmítání negativních patologických jevů. Děti si uvědomují hodnoty zdraví. Pouţité techniky: 

besedy, hry, pohádky, malování. Ocenění a vyjadřování vlastních názorů, projevy 

prosociálního chování hodnotí učitelé velmi pozitivně. Lektoři jsou velmi zkušení a děti je 

rády přijímají. Program  Centra prevence zahrnuje všechna témata a cíle . 

Za školní rok 2011/2012 se uskutečnilo 25 besed s ţáky 1. – 4. ročníku. V pátém ročníku 

ZŠ byla témata prevence rozvrţena do učiva přírodovědy. Centrum prevence sestavilo svůj 

program přijatelný pro dětský věk 6 – 10 let tak, aby zahrnoval všechna témata potřebná 

k výuce prevence:  

 

Prevence v 1. tř. 

Co je to zdraví? Hygiena Zdravá výţiva Pohyb Vztahy k ostatním Nebezpečí od cizích 

lidí 

Alkohol Kouření Léky Drogy – nebezpečí odhozených jehel a stříkač 

 

Prevence ve 2. tř. 

Jak si udrţujeme zdraví? Vztahy + nebezpečí od cizích lidí Alkohol Kouření  
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Drogy + odhozené stříkačky 

 

Prevence ve 3. tř. 

Vědomí Vztahy Kouření Alkohol Drogy + nácvik odmítání 

 

Prevence ve 4. tř. 

Sebepoznání Vztahy Komunikace Rasismus Drogy + nácvik odmítání 

 

 

Ţáci 1. stupně čtyřikrát ročně vyjadřovali svůj pohled na chování a výuku. Dokázali 

celkem spravedlivě zhodnotit své schopnosti i chování, včetně prvního ročníku. 

Ţáci byli poučeni o bezpečném chování ve školní budově, hřišti, třídě v přírodě. Na 

třídních schůzkách byli rodiče seznámeni se Školním řádem, preventivním programem školy, 

akcemi pro děti podporující zdravý ţivotní styl a moţnosti vyuţít pomoci speciální 

pedagoţky. V případě, ţe v okolí některého ţáka či bydliště došlo k závaţnému přestupku, 

byli ţáci opětovně proškoleni o dodrţování kázně a bezpečí. Rozhlas byl několikrát během 

roku pouţit k prevenci ţáků před náhlým nebezpečím (nebezpečí od cizích lidí, padající sníh, 

stavební práce v okolí školy). Učitelé také vypracovávali s ţáky různé dotazníky, které měly 

odhalit některé sledované jevy a také to, jak se děti ve škole cítí, jak jsou přijímáni noví ţáci 

kolektivem apod. 

 

Prevence na 2. stupni zajišťují programy prevence realizované spolupracujícími 

institucemi, doplňují jej volnočasové aktivity a akce pořádané školou.  Na velmi dobré úrovni 

je spolupráce s rodiči, se kterými jsme připravili během roku několik kulturních akcí 

doplňujících výuku a realizaci výstupů - Radovánky, Polský den, výlety, exkurze apod. 

Na škole v roce 2011/2012 pracovalo mnoho zájmových krouţků, které se snaţí 

podchytit nadání a talent dětí. Ve spolupráci s LŠU se nám podařilo zajistit výuku hry na 

hudební nástroje přímo na naší škole. 

Na druhém stupni jsme se věnovali problematice návykových látek v biologii 

v kapitolách o těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy a také v hodinách přírodopisu 

v kapitolách o lidských orgánech a zdravém ţivotním stylu. Součástí preventivního programu 

byla také dopravní výchova zaměřená na pohyb na kolečkových bruslích a na kole 

v městském provozu a také na protiúrazovou prevenci. V občanské výchově  a výchově ke 

zdraví ţáci osmého a devátého ročníku diskutovali na téma „Prevence zneuţívání návykových 

látek“. Ve všech ročnících bylo také probráno velmi důleţité téma šikany a vztahy 

v kolektivu, předcházení negativním jevům. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou 

„Látky ţivotu nebezpečné“ a „Deriváty uhlovodíků“, kde se diskutovalo o vlivu drog a 

alkoholu na organismus člověka. Osmá třída se v hodinách přírodopisu zabývala vlivy 

návykových látek na nervovou soustavu člověka a také se touto problematikou zabývala 

v kapitole „Hygiena duševní činnosti“,  sedmá třída pak v kapitole „Rostliny“. V občanské 

výchově, zeměpisu i dějepisu jsme se zabývali problémy rasismu, xenofobie a také tématem 

holocaustu a genocidy. V hodinách občanských výchov bylo toto téma připomenuto 

v kapitolách „Globální společenské problémy (zeměpis), Vyuţití volného času, Ţivotospráva, 

Hledání smyslu ţivota“, byly vyuţívány DVD a videokazety, týkající se dané problematiky. 

Ve výpočetní technice jsou ţáci seznamováni s chováním na internetu a upozorněni na moţná 

nebezpečí, kybrešikanu, sexuální obtěţování a ochranu osobních údajů, a to ve spolupráci 

s Městskou policií v Havířově (téma nebezpečný internet). V tomto směru se nám opět 

osvědčila spolupráce s organizací ZIP, která uskutečnila cyklus interaktivních přednášek na 

tém: Vztahy, Láska a sex, Drogy a jiné návykové látky, Rasismus, Holocaust ad. Ţáci i učitelé 

se zúčastnili testování v rámci projektu Barvy ţivota, který přispěl k hlubšímu vzájemnému 

pochopení, zejména ve vztazích učitel – ţák. 
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Hlavní důraz kladen na: Řešení problémů s projevy negativního chování ţáků ve škole. 

Zapojování ţáků v rámci výuky do výchovných programů a seminářů vybraných organizací. 
 
   

 

 

Název programu: Profesní příprava 
 

Cíl  programu:  Cílem tohoto programu je příprava ţáků na budoucí profesní orientaci 

 

Způsob realizace:  
Systematická výuka Výchovy k volbě povolání zasahovala také v letošním školním roce 

do plánů   7.  -  9. ročníku a plynule na sebe navazovala.  

Ţáci 7. ročníku se soustředili na sebepoznávání,  vyhodnocovali své schopnosti, zájmy a 

dovednosti v porovnání se svými vrstevníky. V hodinách slohu sestavovali  vlastní ţivotopis, 

evidovali povolání a vzdělání svých rodičů, prarodičů a sourozenců, zamýšleli se nad 

oblíbenými a neoblíbenými předměty, nad svými školními úspěchy a představami o 

budoucnosti. 

Technikami sebepoznání odhalili své silné a slabé stránky, zjišťovali, jak je vidí ostatní 

ve třídě. Typologie osobnosti jim umoţnila seznámit se s typem vlastního temperamentu, 

různé formy práce přiblíţily ţákům jejich dominantní vlastnosti, vytrvalost, motoriku, 

orientaci v prostoru a čase a jiné. 

Ţáci 8. ročníku odhalili rozdíly mezi povoláním a zaměstnáním, výhody a nevýhody 

jednotlivých profesí, bliţší charakteristiky pracovních prostředí pomohly formulovat ţákům  

představy o jednotlivých profesích. V hodinách slohu hlouběji procvičovali styly komunikace 

mj. zaměřené i na pracovní záleţitosti - rozhovor, debata atd. Získávali základní přehled o 

odborné  literatuře a  informačních materiálech, které byly objednány ve formě broţur IPS ÚP 

Karviná.  V rámci projektu 4Tech mohli úţeji spolupracovat  s podniky a SŠ a získávat tak 

bliţší představu o moţnostech budoucího studia v regionu.  

V 9. ročníku Výchova k volbě povolání zasahuje takřka do všech vyučovacích předmětů. 

Obraz sebepoznávání se dovršuje a profesní příprava je zaměřena především na zmapování 

konkrétních moţností studia na SŠ v našem regionu či v celé ČR.  Po celý školní rok se ţáci 

seznamovali s informační literaturou (broţury, přehledy, statistiky, prezentace atd.) o SŠ, o 

moţnostech studia nebo vyučení. Formou besed ve škole, prezentačních výstav, exkurzí na SŠ 

a v podnicích,  prostřednictvím  konzultací s VP shromaţďovali fakta umoţňující přesnější 

výběr školy a oboru.  Dobrou příleţitostí  k vhodnému výběru oboru a SŠ se také staly Dny 

otevřených dveří, které ţáci sami nebo s rodiči navštěvovali ve svém volném čase.  

 Ţáci 8. a 9. ročníku absolvovali testy čtenářské a finanční gramotnosti, v nichţ si mohli 

ověřit další stránky svých schopností. Účastnili se soutěţe v řemeslech na SOU v Havířově, 

aby si vyzkoušeli devět různých dovedností (pekař, číšník, truhlář atd.). V pracovních 

činnostech se ţáci seznamovali se světem práce, s problematikou uplatnění absolventů SŠ v 

praxi, způsoby dalšího vzdělávání  na VOŠ nebo VŠ. Diskutovali nad problémy 

nezaměstnanosti v našem regionu v rámci ČR, získali přehled o ţádaných profesích  na Úřadu 

práce.  

     Vedle osobního plánu - kalendáře akcí -  se ţáci během 9. tř.  zamýšleli v občanské 

výchově nad otázkami moţných konfliktů mezi lidmi a prakticky nacvičovali způsoby jejich 

řešení. Diskutovali o problémech diskriminace nebo šikany na pracovišti atd. Ve slohovém 

výcviku pak přešli k praktickým ukázkám lidské komunikace (telefonní rozhovor, přijímací 

pohovor atd.) 

      Podstatnou součástí výchovy k volbě povolání byly společné třídní schůzky s rodiči a 

různé instruktáţe ţáků k vyplňování přihlášek či zápisových lístků, seznámení s novou 
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legislativou, organizací celého školního roku v rámci volby povolání (citace zákona, důleţité 

termíny atd.). 

 

Kariérní poradenství 

     V oblasti informační činnosti výchovného poradce byly ţákům  8. a 9. ročníku i jejich 

rodičům během roku poskytovány informace z oblasti kariérního poradenství. V rámci TS, 

besed se zástupci SŠ, akcí IPS Úřadu práce v Karviné a Havířově (Burzy povolání), exkurzí v 

podnicích, na středních školách,  formou prezentace informačních materiálů o studiu, broţur 

se seznamy škol, studijní literatury v podobě katalogu „Poradce pro volbu povolání“ a 

zejména individ. pohovorů s rodiči byly konzultovány moţnosti studia na SŠ a další uplatnění 

těchto budoucích absolventů. Ţáci 9. třídy absolvovali testování pracovnicemi PPP 

v Havířově zaměřené na zjištění předpokladů ke studiu.   

     Naše škola se letos zapojila do dvouletého projektu 4Tech zaměřeného na podporu studia 

technických oborů v regionu (průmysl, stavebnictví). Ţáci 8. a 9. tříd se měli moţnost účastnit 

exkurzí a besed v podnicích a firmách našeho kraje (Vítkovice Heavy Machinery, a.s., 

Vědecko-technologický park v Ostravě-Porubě, Automobilka Hyundai v Nošovicích, Letecké 

muzeum Olomouc), na SOŠ (SŠTO Lidická, Havířov, Vítkovická střední a průmyslová škola 

a gymnázium). Účastnili se různých soutěţí zaměřených na rozvoj řemesel – tým ţáků 9. třídy 

zvítězil v soutěţi o stavbu moderní či historické stavby v rámci Moravskoslezského kraje.    

     Problematika volby povolání se během celého roku promítala i do ostatních vyučovacích 

předmětů dle plánů vypracovaných výchovnou poradkyní. 

     Výsledky přijímacího řízení ţáků 9. tříd na SŠ ve školním roce 2010/2011 a ţáků 5. třídy 

přijatých ke studiu niţšího stupně víceletých gymnázií jsou vyhodnoceny v kapitole 6.2.  

 

Hlavní důraz kladen na: Ulehčení výběru střední školy a volby budoucího povolání, 

sebepoznání a osobnostní růst ţáků. 

 

Název programu: Environmentální výchova 
 

Cíl  programu: Aktivní zapojování ţáků do péče o ochranu ţivotního prostředí. 

  

Způsob realizace:  Environmentální výchova byla zařazována jako součást všech předmětů.  

Škola v této oblasti spolupracuje s ekologickými a ochranářskými organizacemi.  Děti se 

zapojovaly do akcí jako je „Den Země“, „Den bez aut“,  brigády při úklidu okolí školy, sběr 

PET lahví a alkalických baterií, sběr kaštanů v rámci spolupráce s myslivci, výroba krmítek 

pro ptáky, do městské přírodovědné soutěţe. V průběhu akce Den země se děti zapojily do 

programu očisty Lučiny a Struţníka. Ţáci pokračují v úspěšné činnost v přírodovědných 

krouţcích.  Jedná se o včelařský krouţek Ambroţíci, kde ţáci prakticky poznávají chov včel a 

zapojují se do soutěţí. Zároveň byly pořádány výstavy a přednášky. Další  je krouţek 

mladých ochránců přírody, kteří se zapojují pod vedením pana Kminiaka do akcí v okolí 

školy prakticky poznávají přírodu a zapojují se i do činnosti ochrany zvěře. Průběţně 

pokračujeme ve sběru starých baterií a jejich recyklace v programu Ekohraní, letos se nám 

podařilo i plnit sběr elektrospotřebičů. V pracovních činnostech se děti seznamovaly 

s ekologickými materiály, vytvářely z nich své výrobky a učily se třídit odpad. Pro ekologické 

působení na ţáky jsme také vyuţili internet. Stále pokračuje celoroční ošetřování ovocných 

stromů ve školním sadu, včetně péče o ptactvo. 

Naše škola je zapojena do akce ovoce do škol, pro zdravý způsob ţivota dětí. 

Péče o přírodu nám umoţňuje umístění naší školy v krásném přírodním prostředí, včetně 

vyuţívání nové učebny v zahradě. 
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 V rámci zeměpisu, společenskovědního semináře, občanské výchovy, jazyka českého, 

fyziky, rodinné výchovy, pracovních činností, vlastivědy a prvouky byla realizována tato 

základní témata: 

- oblast ochrany přírody, šetření materiály, znečišťování planety 

- globální problémy lidstva: vliv průmyslu, souţití lidí a člověka a přírody 

- vyuţití energií, ochrana před zářením 

- chemie a ţivotní prostředí 

- poznávání přírody, zajímavostí, národní parky a chráněné krajinné oblasti 

-  

Hlavní důraz kladen na: Pochopení nutnosti ochrany ţivotního prostředí, poznání 

součinnosti mezi vesnicí a městem, význam třídění a recyklace surovin. 

 

 

Název programu:  Dopravní výchova 
Cíl programu:  Výuka základních návyků bezpečného pohybu po silnici i chodníku, 

pochopení pravidel silničního provozu 

  

Způsob realizace: Program dopravní výchovy se týká především dětí 1. stupně ZŠ, u kterých 

je důleţité vytvoření základních návyků v oblasti silničního provozu. Děti prvního ročníku 

absolvovaly výuku přecházení přechodu u školy. Ţáci 3. ročníku procházejí výcvikem 

Chodec. Pro děti 4. ročníku je určen teoretický výcvik Cyklista a praktický výcvik (3h) na 

cyklistickém hřišti města Havířova. Součástí preventivního programu byla také dopravní 

výchova zaměřená na pohyb na kolečkových bruslích a na kole v městském provozu a také na 

protiúrazovou prevenci. 

 

Městská policie zajistila ve spolupráci s Besipem preventivní program „Dej přednost ţivotu“, 

- teorii správné a bezpečné jízdy na jízdním kole, povinné a doporučené vybavení kola 

      (zajišťuje autoškola Pollak) 

- teorie v oblasti pravidel v silničním provozu (křiţovatky, dopravní značky) – zajišťuje 

Městská policie Havířov 

 

Tematické okruhy preventivních besed k dopravní výchově: 

1. třída – dopravní výchova 

- základní pojmy související s pravidly silničního provozu 

- bezpečnost v silničním provozu, bezpečné přecházení přes vozovku,  

   bezpečné chování u vozovky, světelná signalizace apod. 

- názorná ukázka vybraných dopravních značek 

- linky tísňového volání 

 

2. třída – dopravní výchova 

- základní pojmy související s pravidly silničního provozu 

- chodec: principy jednání a chování při pohybu ţáků v silničním provozu 

- názorná ukázka vybraných dopravních značek 

- význam retroreflexních oděvů a doplňků 

- linky tísňového volání 

 

3. třída – dopravní výchova 

- základní pojmy související s pravidly silničního provozu 

- cyklista: bezpečná jízda na jízdním kole, rychlost a ohleduplnost 

- dopravní situace ve městě, chování při dopravních nehodách 

- vyuţití tísňových linek 
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4. třída – dopravní výchova v rámci ,,Průkazu cyklisty“ 

- teorie v oblasti pravidel v silničním provozu 

- rozlišení křiţovatek, význam dopravních značek 

- praktické cvičení 

- dopravní situace ve městě, chování při dopravních nehodách 

- registrace kol u Městské policie 

 

5. třída – prevence sebeochrany, práce a kompetence Městské policie  
- základy dodrţování osobní bezpečnosti 

- nebezpečí komunikace s cizími lidmi, zásady bezpečného a účelného chování 

- význam a názorné vyuţití linek tísňového volání, řešení nebezpečných situací 

- rozlišení policejních sloţek, názorná ukázka výstroje a výzbroje stráţníků MP 

 

Hlavní důraz kladen na: Teoretické i praktické ovládání pravidel silničního provozu. 

 

 

 

 

Název programu: Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

Cíl programu: Naučit děti stereotypům chování za mimořádných situací, posílení branné  

                          zdatnosti, výuka základů zdravovědy. 

 

Způsob realizace: tento program byl realizován ve třech základních blocích: 

 

1. V prvních hodinách na začátku nového školního roku v rámci úvodního přivítání 

ţáci získávali informace: jak se dostat bezpečně do školy a ze školy, o chování 

během mimořádných situací (zejména poţáru), o tom, co si vzít s sebou v případě 

mimořádné situace, informace o důleţitých telefonních číslech a o tom, jak přivolat 

pomoc. 

 

2. V průběhu školního roku byla zařazována do výuky témata:                                      

ţivelné pohromy, mimořádné události způsobené činností člověka, evakuační 

zavazadlo, chování při povodni, poţáru, vichřici, úniku nebezpečných látek,              

při úpalu, úţehu, omrznutí ( vyuţití knihy V. Danielovské Ochrana člověka                          

za mimořádných situací). 

 

3. Na konci školního roku jsme nacvičovali evakuaci ţáků. V červnu ve 2. a 6. 

ročníku proběhly besedy s poţárníky. Ţáci si zopakovali přiměřenou formou, jak se 

chovat při poţáru, byla jim předvedena práce hasičů, poţární technika a 

samozřejmě došlo i na zajímavé otázky ţáků. Tyto besedy jsou vţdy zajímavé a 

poučné a ţákům zůstanou dlouho v paměti.  

Při mimořádných událostech často dojde k úrazu, poškození zdraví, a proto letos 

probíhala výuka první pomoci v 8. a 9. třídách, která se týkala prevence a ochrany 

zdraví. Ţáci si zopakovali poskytování první pomoci, umělé dýchání, co dělat při 

krvácení z tepny, zástavě srdce a plic, jak zacházet se zlomeninou, obvazovou 

techniku a jiné důleţité věci pro záchranu ţivota zraněného. 

 

Hlavní důraz kladen na: Nácvik chování za mimořádných situací, ovládání základů 

zdravovědy 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2012/2013 

 

- 57 - 

 

 

 

12  ÚDAJE  O  SPOLUPRÁCI  S  ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI  

PARTNERY PŘI  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  VE  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Na škole je ustavena odborová organizace, jejími členy je 15% zaměstnanců. Kolektivní 

smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, aktualizace se nedělají.  

Odbory se zajímají o pracovně právní vztahy v organizaci. Usilují o lepší postavení 

učitelů ve společnosti.  

 

 

 

13  ÚDAJE  O  PŘEDLOŢENÝCH  A  ŠKOLOU  REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH  Z CIZÍCH  ZDROJŮ 
 

1) Škola se zapojila do projektu Města Havířova v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Je partnerem s finanční spoluúčastí pro oblast 1.1 a 1.3. 

oblast 1.1: elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových 

výukových materiálů v základních školách na území města (3 pedagogové vytvářejí 

výukové materiály pro environmentální výuku v zeměpise a angličtinu) 

 

oblast 1.2: Škola není partnerem, jen uţivatelem. Projekt vyuţila k provedení evaluace 

výuky celé školy metodou Barvy ţivota. Výsledky uvádí kapitola 7.4. 

 

oblast 1.3: vznik centra DVPP na území města Havířova – povede ke zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků (2 pedagogové pracují jako lektoři 

angličtiny a sociálních dovedností, ostatní učitelé jsou zapojeni jako účastníci seminářů, 

viz kapitola 5 o vzdělávání učitelů)  

 

Částka pro ZŠ:  175 400,- Kč v oblasti 1.3  

   186 000,- Kč v oblasti 1.1  

Realizace:  32 měsíců, tedy roky 2010 - 2012 

 

 

 

 

2) Škola v roce 2011 ukončila projekt  Učíme se pro ţivot v rámci programu  ROP NUTS 

II prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – Rozvoj měst. Celková částka projektu činí 

5 000 000,- Kč, spolufinancování města činí 7,5%, tedy 375 000,- Kč.  

Tento projekt je pro školu mimořádnou příleţitostí k získání finančních prostředků EU na 

pořízení zejména didaktických pomůcek a přístrojů, informačních technologií a výukových 

programů a realizaci těchto priorit:  

- Didaktické pomůcky pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých ve 

škole stále přibývá a je nutné jim věnovat speciální péči 

- Zkvalitnění výuky jazyků, důraz na posílení čtenářské gramotnosti 

- Vybudování počítačové učebny pro plný počet ţáků ve třídě 

- Zkvalitnění environmentální výuky a výuky přírodovědných předmětů 

- Vybudování dílny pro výuku pracovních činností 

Tyto priority vycházejí ze ŠVP školy, koncepce školy i dlouhodobých záměrů KÚ. 
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7 učeben bylo vybaveno interaktivními tabulemi a PC s připojením na internet, byla 

vybudována dílna a učebna s 30 PC, bylo pořízeno mnoţství pomůcek do JČ, M, Př, Z, F, 

škola získala přístroj na ovlivňování mozkových vln (biofeedback) pro ţáky s poruchami 

soustředění. Původní záměr se podařilo realizovat v plném rozsahu. V roce 2012 škola 

připravila pracoviště biofeedbacku a zajistila vzdělávání učitelů o vyuţití interaktivních 

tabulí. 

 

 

3) Škola ukončila projekt „Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj 

znalostí, schopností a dovedností ţáků ve vzdělávání pro udrţitelný rozvoj místních komunit“ 

(v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Hlavním 

organizátorem je Zelený Klub, Praha. Na tento výchovně vzdělávací projekt zahrnující rozšíření 

dějepisných, zeměpisných a přírodovědných znalostí a dovedností ţáků a zdokonalení jejich práce 

s ICT škola získala 15 000,- Kč. Výsledky projektu jsou zaznamenány v kapitole 10.1.  
 Ve školním roce 2011/2012 byl projekt dokončen - některé hodiny výtvarné výchovy a 

pracovních činností se zaměřily na práci s tradičními lidovými materiály a učení se původním 

tradičním postupům. Vyučující se zaměřil především na zpracování přírodní ovčí vlny. Byl 

zpracován hudební dokument o ţivotě lesa (přírodní rezervace Mazácký Grůnik) na hudbu L. 

Janáčka a jednotlivá videa z terénních výzkumů byla dotvořena do podoby filmu o projektu. 

 

 

 

 

4) Škola vypracovala projekt Individuálně znamená lépe v rámci programu MŠMT EU 

peníze školám. Byla jednou z prvních škol, jejichţ projekt byl schválen. Zaměřil se 

především na individualizaci výuky, škola získala 1 340 600,- Kč. Projekt úspěšně začal, 

prostředky byly pouţity zejména na financování dělených hodin, jen minimálně na výrobu 

digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogů. Ukončení projektu – únor 2013. 

 

 

 

 

5) Škola ţádala o grant na projekt Finanční gramotnost - prakticky a interaktivně ČSOB 

Nadační program vzdělávání 2012, zaměřující se na podporu finanční gramotnosti interaktivní 

formou.  

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího bloku finanční gramotnosti pro skupinu ţáků 

8. a 9. ročníku. Čtyřem skupinám ţáků bude věnována výuka finanční gramotnosti ve výši 2 

vyučovací hodiny týdně, která bude zaměřena na zvýšení orientace dětí v oblasti financí - jak 

zacházet s penězi, jak vést osobní a rodinný rozpočet, tvorba úspor, znalost finančních 

produktů. Výuka bude probíhat formou praktických činností z oblasti základních 

matematických operací (výpočet procenta, orientace ve slovní úloze (z ţivotní praxe) a její 

řešení, výrazy s proměnnou…), samostatnou prací ţáků (příprava referátů z oblasti finanční 

gramotnosti a jeho prezentace před třídou) a prací interaktivními metodami (s PC a 

interaktivní tabulí, vytvoření interaktivních prezentací). 

Navíc škola získá učebnice finanční matematiky. 

Celková výše dotace je 70 905,- Kč. Projekt však nebyl úspěšný. 
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6) Škola ţádala o grant na projekt Čtení dětem do ţivota v rámci grantového programu 

REGIOGRANTY 2012, vyhlášený firmou ArcelorMittal Ostrava, zaměřující se na podporu 

vzdělávání.  

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího bloku Čtení dětem do ţivota rozvíjejícího 

čtenářské dovednosti, porozumění textu a práci s informacemi u dětí s některým druhem 

postiţení či znevýhodnění a s malou podporou ze strany rodin. Tento grant má umoţnit 

vzdělávat právě tyto děti se speciálními potřebami metodami cílenými na jejich handicap. 

 

Čtenářské dovednosti jsou nezbytné pro další úspěšný praktický ţivot, jmenujme 

například situace, jako je orientace v jízdním řádu, plánku, v pravidlech a řádech, manuálu 

k pouţití výrobku, porozumění dennímu tisku, mediálním zprávám, běţným textům atd. Proto 

je chceme rozvíjet u dětí, které nemají dostatečnou podporu ve svých rodinách či mají 

speciální výukové potřeby (postiţení či znevýhodnění), a to v posledních letech před jejich 

odchodem ze základní školy do ţivota. Výuka čtení a práce s textem a informacemi bude 

prováděna speciálními metodami zajišťujícími aktivní osvojování si těchto dovedností ţáky. 
 

Projekt je určen pro skupinu dětí 8. a 9. třídy těsně před odchodem ze školy do ţivota. 

Z tohoto grantu mělo být hrazeno vzdělávání pro 2 skupiny ţáků 8. a 9. ročníku, a to 2 

vyučovací hodiny týdně pro kaţdého ţáka, část celého projektu hrazená z tohoto grantu 

zahrnuje celkem 140 hodin.  

Celková výše dotace je 71 820,- Kč. Projekt však nebyl úspěšný. 

 

 

 

 

7) Škola ţádala o grant na projekt Čtení a hospodaření? Tomu rozumím! (Čtení a praktické 

finanční povědomí dětem do ţivota). Jeho cílem je vytvoření vzdělávacího bloku, který by u 

dospívajících dětí vytvořil uţitečné dovednosti - porozumění informacím a textům, podporu 

čtenářství a orientaci v běţné kaţdodenní finanční praxi, zkráceně řečeno, který by posílil 

čtenářskou a finanční gramotnost mladých lidí těsně před jejich odchodem ze školy do ţivota. 

 

Projekt se zaměřuje na 2 oblasti: 

A) čtenářské dovednosti,porozumění textům a běţným informacím v praktickém ţivotě 

Výuka porozumění informacím a textům a podpora čtenářství bude prováděna 

speciálními metodami zajišťujícími aktivní osvojování si těchto dovedností ţáky, schopnost 

se vyjadřovat, utvářet si vlastní názor, doloţit argumenty, kriticky hodnotit informace, rozvíjet 

čtenářství. Mimo jiné bude odborný lektor vyuţívat metod celosvětově uznávaného systému 

cílené práce s textem Čtením a psaním ke kritickému myšlení.  

Čtenářské dovednosti jsou nezbytné pro další úspěšný praktický ţivot, jmenujme 

například situace, jako je orientace v jízdním řádu, plánku, v pravidlech a řádech, manuálu 

k pouţití výrobku, porozumění dennímu tisku, mediálním zprávám, běţným textům atd. Proto 

je chceme tímto projektem rozvíjet u dospívajících dětí v posledních letech před jejich 

odchodem ze základní školy do ţivota.  

 

B) praktické finanční a matematické dovednosti 
K nezbytným dovednostem pro ţivot dnes patří i schopnost rozumět základům 

hospodaření domácnosti a financím. Děti se díky tomuto projektu naučí, jak zacházet s 

penězi, jak vést osobní a rodinný rozpočet, jak se vyhnout dluhu, jak tvořit úspory, co je 

hotovostní a bezhotovostní placení, jak jej provádět bezpečně, znát finanční produkty - 

pojistka, spořicí účet, termínovaný vklad, dluhopis, stavební spoření, dluh, úrok... 
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Projekt je určen pro skupinu dětí 8. a 9. třídy. 

Z tohoto grantu bude hrazeno vzdělávání pro 2 skupiny ţáků 8. a 9. ročníku, a to 2 

vyučovací hodiny týdně pro kaţdého ţáka, část celého projektu hrazená z tohoto grantu 

zahrnuje celkem 140 hodin.  

Celková výše dotace je 71 820,- Kč. Projekt však nebyl úspěšný. 

 

 

 

 

8) Škola ukončila projekt Krajského úřadu Integrace na druhou - projekt Zkvalitnění 

systému péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, 

registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Je to mimořádná příleţitost umoţnit vzdělávání 

delšího charakteru (často i 1,5 roku), které je obvykle pro školu z finančních důvodů 

nedostupné. 

Realizovány byly tyto aktivity: 

 M.B.T.I. (Typologie MBTI a její vyuţití ve škole) Sborovna 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 Základy konstruktivní komunikace  

 Techniky práce s výchovně náročnými ţáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou 

tvorbu a komunikaci a hudební tvorbu 

V letošním roce projekt Integrace na druhou skončil, školní poradenské pracoviště se 

účastnilo vyhodnocování Pracovních dílen pro děti a rodiče a zástupce školy se zúčastnil 

závěrečné konference k projektu.  Pro účastníky konference škola věnovala malý dárek - 

vánoční přání s linorytovým tiskem. 
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14  ZÁVĚR 
 

ZŠ Frýdecká uskutečňuje osobitý a originální vzdělávací program, v němţ si zakládá na 

dosahování výborných výchovně vzdělávacích výsledků, a vedle nich povaţuje za stejně 

důleţitý i rozvoj osobnosti dítěte po stránce duševní, citové a estetické. Klade důraz na soulad 

vývoje dětí po stránce jazykové, estetické i sportovní. Významným specifikem školy je klidné 

přátelské prostředí s pěknými vztahy mezi dětmi, učiteli i rodiči a respekt k individualitě 

kaţdého dítěte. 

Škola posiluje zejména výuku jazyků (angličtina od 1. třídy, moţnost zvolit druhý cizí 

jazyk, jazykové krouţky – angličtina, němčina, francouzština, posílení hodin jazyka českého) 

a estetické a výtvarné výchovy (výuka dějin kultury, grafických a malířských technik, účast 

v mezinárodních soutěţích, výstavy a besedy přímo v budově školy, organizace mezinárodní 

dětské výtvarné soutěţe…).  

Základní škola Frýdecká pracovala ve školním roce 2011/2012 v 1. aţ 9. podle vlastního 

ŠVP s názvem „Frýdecká – Škola barev a pohody“. 

ŠVP s názvem „Frýdecká – Škola barev a pohody“ dává prostor k rozvoji specifik 

školy a umoţňuje realizovat představy rodičů a ţáků. Učitelé stále častěji do výuky zařazují 

tzv. aktivní metody učení, kdy je na ţákovi vyţadována samostatnost, orientace v řešení 

problémů, spolupráce s ostatními, jsou rozvíjeny komunikační dovednosti a pracovní i 

sociální kompetence. Rodiče a ţáci si jako další cizí jazyk ve školním roce 2011/2012 zvolili 

ruštinu i němčinu a jako volitelný předmět na druhém stupni sportovní hry, základy 

administrativy a přírodovědné praktikum.  

Ve výuce jsou stále častěji vyuţívány metody aktivního učení, komunitní kruh, hraní rolí, 

práce ve skupinách, mediální výchova, metody kritického myšlení, úkoly na zlepšení 

schopnosti komunikace, práce s interaktivními učebnicemi a výukovými programy, 

prezentace, práce ţáků na projektech propojujících jednotlivé předměty. Výuka je doplněna 

exkurzemi, prací v terénu, návštěvami divadel, výlety. 

Škola má vypracovaný plán DVPP a plán práce na rok 2011/2012, ze kterých vyplývají 

priority školy v oblasti DVPP. V  rámci vzdělávání pedagogů začala škola spolupracovat na 

projektech spolufinancovaných z EU, jeţ zajišťují vysoce kvalitní vzdělávání bez finanční 

spoluúčasti školy. Je to mimořádná příleţitost umoţnit vzdělávání delšího charakteru, které je 

obvykle pro školu z finančních důvodů nedostupné.  

Škola se zapojila do projektů spolufinancovaných EU zajišťujících modernizaci výuky, 

těmito aktivitami: 

1) Tvorba digitálních výukových materiálů (projekt Elektronizace vzdělávání, EU peníze 

školám) 

2) Pořízení didaktických pomůcek a přístrojů (EU peníze školám, Učíme se pro ţivot) 

3) Pořízení informačních technologií (PC, interaktivní tabule) a výukových programů 

      (EU peníze školám, Učíme se pro ţivot) 

4) Úpravy prostor školy pro výukové účely (Učíme se pro ţivot) 

 

Škola provádí autoevaluaci. Má vypracovány její mechanismy (sebehodnocení ţáků, 

portfolio ţáka, hodnocení ţáků učiteli, dotazníky, pohovory, hospitace). Projekt financovaný 

z EU umoţnil provedení evaluace výuky metodou Barvy ţivota. Další zpětnou vazbu o výuce 

a vzdělávání poskytla tzv. mapa školy vypracovaná společností SCIO, na níţ se podíleli ţáci, 

učitelé, rodiče i ostatní zaměstnanci. Výsledky obou hodnocení ukázaly, ţe rodiče i ţáci 

vysoce kladně hodnotí mnoţství krouţků a akcí, které škola pro ţáky i veřejnost organizuje, 

dobré výsledky vzdělávání, péči o dobré vztahy, vyhovuje jim zaměření školy. Ţáci prošli 

testováním finanční a čtenářské gramotnosti, které provedla společnost SCIO a škola úspěšně 

provedla celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků ţáků 5. a 9. ročníků pořádanou 

Českou školní inspekcí. 
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S velkým úspěchem se škole podařilo realizovat tradiční akce pro ţáky, rodiče a 

veřejnost, např. 21. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěţe „Krásná jako kvítka…“ 

s účastí 11 zemí celého světa, vánoční koncert ţáků, výtvarné výstavy přímo v budově školy. 

Škole se daří prezentovat práce svých ţáků na mezinárodních výstavách. Ţáci veřejně 

vystupují na městských akcích, zúčastňují se soutěţí a přehlídek a získávají v nich ocenění. 

Výstava „Krásná jako kvítka…“ i ve školním roce 2011/2012 přivedla do Havířova 

návštěvníky z celé České republiky, Polska a Slovenska. O akcích školy pravidelně informují 

noviny a televizní vysílání, ale také informační panely školy a její webové stránky. 

Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se Sdruţením rodičů bludovické školy – SRBŠ na 

přípravě dalších tradičních akcí v ţivotě školy, jako jsou Ples a Dětské radovánky, pořádané 

kaţdoročně pro rodiče i širokou veřejnost. Sdruţení také finančně podporuje různé dětské 

školní akce a pomáhá s jejich organizací. 

Škola rovněţ spolupracuje s druţební školou SP N19 im. J. Tuwima v polském 

Jastrzębiu-Zdrój. I letos se uskutečnily společné akce českých a polských ţáků a učitelů, jako 

jsou vzájemné návštěvy, sportovní turnaje, výlet ţáků do sousední země. 

V oblasti prevence negativních jevů, environmentální výchovy, dopravní výchovy, 

výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu škola spolupracovala s institucemi, které svými 

vzdělávacími programy přispívají k rozšíření vědomostí a praktických dovedností 

v jednotlivých předmětech a vzdělávacích programech školy – MěP ČR, Policie ČR, Centrum 

prevence, Hasičský sbor, knihovna, Svaz ochránců přírody, Ekologické sdruţení Lučina, 

Asterix, Středisko ekologické výchovy Vita atd. 

Díky rodinnému prostředí, příjemné pracovní atmosféře, vstřícnému přístupu učitelů 

k dětem i rodičům a také dobrým vzdělávacím výsledkům se ve škole daří udrţovat počet 

ţáků, který kaţdoročně mírně roste.  

Nedávné návštěvy mezinárodní komise Entente Florale Europe – Evropská rozkvetlá 

sídla a zahraniční delegace druţebního města Harlow ukazují, ţe škola je díky svému 

originálnímu vzdělávacímu programu, pořádaným akcím, umístění v přírodě i péči o školní 

areál povaţována za jednu z reprezentativních institucí města.  

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka školy 

Datum: 30. 8. 2012 

Školská rada schválila: 10. 10. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Jiřina Sivá 

 ředitelka školy 


