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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 

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 (vymazání ukončeného oboru) 

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.eu 

 

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 2013/2014. 

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

Karviná. 

 

Schéma celé organizace: 

Právnická osoba: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, 

příspěvková organizace 

Adresa: ul. Frýdecká 37/452 v Havířově-Bludovicích 

 

 

Odloučená pracoviště: 

1) 736 01  Havířov-Bludovice, Frýdecká 39/451, sídlo mateřské školy        

2) 736 01  Havířov-Dolní Datyně, Občanská 11/76, sídlo mateřské školy,                                                   

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

 jednoho oddělení školní druţiny.  

 

Součásti školy: 

1) ZŠ - ul. Frýdecká 37/452 v Havířově-Bludovicích    

          - ul. Občanská 11/76 v Havířově-Dolních Datyních  kapacita: 330 ţáků 

 

2) MŠ - ul. Frýdecká 39/451 v Havířově-Bludovicích  kapacita: 25 dětí  

          -  ul. Občanská 11/76 v Havířově-Dolních Datyních  kapacita: 25 dětí 

 

3) ŠJ  - ul. Občanská 11/76 Havířově-Dolních Datyních  kapacita: 50 jídel 

    ŠJ - výdejna - MŠ - ul. Frýdecká 37/452    

      - ZŠ - ul. Frýdecká 39/451    kapacita: 280 jídel 

 

4) ŠD - ul. Frýdecká 37/452 v Havířově-Bludovicích (2 oddělení)   

          - ul. Občanská 11/76 v Havířově-Dolních Datyních (1 odd.) kapacita: 90 ţáků  

 

 

 

 

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. 
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2. INFORMACE O CELÉ ORGANIZACI 
 

2.1 CHARAKTERISTIKA  ŠKOL  
          ZŠ Frýdecká nabyla právní subjektivitu k 1. 7. 1993. Sdruţovala základní školu, školní 

druţinu a na odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních jednu třídu se spojenými 

ročníky (1. a 2.).  

          Od 1. 7. 2002 byla k ZŠ připojena školní jídelna a na odloučeném pracovišti 

v Havířově-Dolních Datyních mateřská škola se školní jídelnou. V této školní jídelně se 

stravují kromě dětí z mateřské školy také ţáci jedné třídy ZŠ. 

          K 1. 1. 2003 bylo k ZŠ připojeno další odloučené pracoviště, Mateřská škola 

v Havířově-Bludovicích, ul. Frýdecká 39. V této MŠ je pouze výdejna stravy. 

Na odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních je od 1. září 2008 zřízeno 

jedno oddělení školní druţiny. 

 

 

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 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. 
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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 

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. V roce 2009 byla zvýšena 

kapacita ZŠ Frýdecké z důvodu stále mírně stoupajícího počtu ţáků z 280 na 330 ţáků.  

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 pro všestranný rozvoj osobnosti ţáka (jazyková 

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

stránce jazykové, estetické i sportovní a podporuje individuální talent a nadání ţáků. 

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. 
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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, které 

navštěvuje maximální počet 60 ţáků. Od 1. 4. 2008 bylo otevřeno třetí oddělení školní 

druţiny na odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních, které navštěvuje 15 ţáků (tj. 

30% kapacity druţiny a zároveň 88% ţáků základní školy).   

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. Strava se dováţí ze ŠJ při ZŠ Moravské. 

 

 

  Přehled o škole a školských zařízeních ve školním roce 2013/2014 

Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení 

MŠ  2 (2 oddělení) 

Základní škola  1 

Školní druţina 1 (3 oddělení) 

Školní jídelna (pro ZŠ a MŠ Občanskou) 1 

Výdejna stravy (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká) 2 

 

 

2.2  ZAMĚSTNANCI CELÉ ORGANIZACE 
 

 Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ a ŠD ve školním roce 2013/2014 
 Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI 

Přepočtení  přepočtený počet fyzický počet fyzický 

počet 

fyzický 

počet 

2 MŠ – pedagogové           4,293 4 4 0 

2 MŠ – nepedagogové   1,842 3 3 0 

Celkem MŠ               6,135 7 7 0 

     

ZŠ – pedagogové  18,623 22 17 5 

ZŠ – nepedagogové    5,275 7 7 0 

Celkem ZŠ 23,898 29 24 5 

     

Celkem ŠD  2,5 3 3 0 

     

Celkem kuchyně a výdejny 2,66 5 5 0 

     

CELKEM 35,193 44 39 5 
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Protoţe někteří zaměstnanci pracují v MŠ i ZŠ, celkový skutečný fyzický počet 

zaměstnanců je 39 osob. 

 

Věková struktura všech zaměstnanců – 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   6 1   2 0   8 1 

41-50 let   9 0   4 0  13 0 

nad 50 let  13 4   5 0  18 4 

Celkem  28 5  11 0  39 5 

Z toho pracující důchodci:   5 0   1 0   6 0 

 

  

MŠ Frýdecká     -  personální podmínky jsou  dobré. Věkový průměr je 46 let.                   

 

MŠ Občanská    -  pracují zde pouze ţeny ve věkovém průměru 49 let 

                            -  ve ŠJ pracují 2 pracovnice ve věkovém průměru 46 let 

 

Základní škola   - personální podmínky jsou dobré.                               

U pedagogických pracovníků je věkový průměr 50 let. Muţů – pedagogů 

je 22,7% z celkového počtu pedagogických pracovníků.  
U nepedagogických pracovníků je věkový průměr 51 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 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.  
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2.4  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

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

  rok 2013 1. pololetí 2014 

ukazatel 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

Prodané zboží      0,00     0,00 

Spotřeba materiálu  1532,84 62,01 1594,85 326,68 33,40 360,08 

Spotřeba energie  1009,52 19,46    1028,98 502,95 10,33 513,28 

Opravy a udržování  339,91   339,91 70,11   70,11 

Cestovné  14,20   14,20 1,15   1,15 

Služby  550,49 2,06 552,55 249,92 1,09 251,01 

Mzdové náklady 229,64 18,93 248,57 85,26 3,34 88,60 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální 
náklady  47,46 5,47 52,93 24,96 0,33 25,29 

Daně a poplatky              

Odpisy dl. nehmotného a hmotného 
majetku        888,55        888,55 440,42   440,42 

Tvorba zákonných rezerv a opravných 
položek              

Ostatní náklady   62,49 0,09 62,58 22,91 

 

22,91 

náklady celkem   4675,10 108,02 4783,12 1724,36 48,49 1772,85 

 

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

  rok 2013 1.pololetí 2014 

ukazatel 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

výsledek hospodaření  (výnosy - náklady) -5,45 5,51 0,06 107,24 12,26 119,50 

 

Dotace státního rozpočtu 

Dotace stát. rozpočtu za r. 2013 celkem 13 395 000 

Vyčerpáno a) závazné ukazatele- 9 694 000 

                            v tom - platy 9 680 000 

                                         - OON 14 000 

                        b) orientační ukazatele 3 701 000 

                             v tom - odvody na pojistné 3 289 915 

                                          - odvody na FKSP 97 599 

                                          - ONIV 313 486 

Celkem vyčerpáno 13 395 000 

Dotace stát. rozpočtu za 1. pololetí 2014 13 574 000 

Vyčerpáno a) závazné ukazatele- 4 629 933 

                            v tom - platy 4 591 768 

                                         - OON 38 165 

                        b) orientační ukazatele 1 698 275 

                             v tom - odvody na pojistné 1 559 837  

                                          - odvody na FKSP 46 349 

                                          - ONIV 92 089 

Celkem vyčerpáno 6 328 208 
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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. Škola ve školním  roce 2008/2009 prošla celkovou 

rekonstrukcí financovanou MmH a norskými fondy (EU), zahrnující výměnu oken, opravu 

fasády a střechy. Všechny učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, který plně 

vyhovuje hygienickým poţadavkům. Kaţdý ţák má na chodbě šatní skříňku, ţáci na 2. Stupni 

mají skříňku na osobní věci přímo ve třídě. 

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 30 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 školnímu vzdělávacímu programu.  
V podkroví je vybudována stálá školní galerie. Škola vlastní bronzové poprsí T. G. 

Masaryka vytvořené vynikajícím českým sochařem Janem Štursou, proto se galerie nazývá 

jeho jménem. 

V únoru 2014 zřizovatel uskutečnil instalaci systému bezpečného vstupu do budovy 

sestávajícího z videotelefonu u zadního vchodu a školní druţiny. 

Během školního roku 2013/2014 započaly významné stavby:  

vybudování kanalizace k ZŠ a MŠ na ul. Frýdecké i Občanské, 

zahájení stavby chodníku před ZŠ a MŠ Frýdeckou.  

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 

2013/2014 se všechny ročníky učí podle vlastního ŠVP školy. 
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3.3  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 

Výuka probíhala ve školním roce 2013/2014 podle vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program pro základní 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 2013/2014 - počet ţáků celkový 

Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě 

12 272 22,670 
 

 

Základní škola ve školním roce 2013/2014 - počet ţáků ZŠ a odloučeného pracoviště 

Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě 

11 na ul. Frýdecké 256 * 23,27 

1 na ul. Občanské 16 16 
 

 

Základní škola ve školním roce 2013/2014 - počet ţáků ve třídách 
 1.A 1.B 2.A 2.C 3.A 4.A 5.A 

ZŠ   

1. stupeň 
25 16 19 18 27* 21 27 

 

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

na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních. 

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

ZŠ 

2. stupeň 
25* 26 21 18 29 
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*Do počtu ţáků je ve třídě započítána i ţákyně, která plní povinnou školní docházku 

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

Školní druţina ve školním roce 2013/2014 (od 1. 4. 2009  3 oddělení) 

Počet oddělení  Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě 

1 na ul. Občanské 15 50% 

2 na ul. Frýdecké 60 100 % (maximální) 
 

 

Školní jídelna - výdejna ZŠ - školní rok 2013/2014  

Počet ţáků na ZŠ 

Frýdecké celkem 

Počet stravovaných ţáků 

na ZŠ Frýdecké 

Počet nestravovaných ţáků na 

ZŠ Frýdecké 

256  223 33 

Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2013/2014   87 % ţáků. 

 

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních - školní rok 2013/2014  

Počet ţáků ZŠ 

v Dol. Datyních 

Počet stravovaných 

ţáků na ZŠ 

Počet stravovaných 

ţáků na 1. stupni ZŠ 

Počet nestravovaných 

ţáků na ZŠ 

16  16 16 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 2013/2014 k 30. 6. 2014 

 

Zdrav. 

znevý-

hodnění 

Sluchové 

postiţení 

Zrakové 

postiţení 

Vady 

řeči 

Tělesné 

postiţení 

Autis-

mus 

 

Mentální 

postiţení 

 

Vývoj. 

poruchy 

učení 

Vývoj. 

poruchy 

chování 

CELKEM  

7 0 1 0 0 1 0 14 2 24 

 

Zabezpečení pedagogické asistence: ANO   1 asistentka pedagoga u ţáka 9. ročníku (autista) 

 

Zabezpečení asistenční sluţby – osobní asistence: NE 
 

Ţáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ: NE 

 

Ţáci vyučovaní podle Individuálního vzdělávacího plánu: 11 ţáků 

Podle individuálního vzdělávacího plánu se učí ţáci, kteří k tomu mají doporučení 

z pedagogicko psychologické poradny a rodiče o to školu poţádali. Individuální vzdělávací 

plán zohledňuje jejich individuální vzdělávací potřeby podle druhu jejich postiţení.  

 

Ţáci vyučovaní podle Plánu vzdělávacích opatření nebo Vzdělávacího plánu: 12 ţáků 

Jedná se o ţáky, kteří nezískali od pedagogicko psychologické poradny doporučení k výuce 

podle Individuálního vzdělávacího plánu, přestoţe jejich vzdělávací obtíţe přetrvávají. Pro 

podporu vzdělávání těchto ţáků škola se souhlasem zákonných zástupců vyučuje tyto ţáky 

podle výše jmenovaných plánů, aby zohlednila jejich individuální vzdělávací potřeby. 
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3.6  DOJÍŢDĚJÍCÍ ŢÁCI 
 

ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích 
Ţáci podle jednotlivých částí města Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných měst a obcí 

název části města počet ţáků název města - obce počet ţáků 

Havířov-Dolní Datyně 14 Horní Bludovice 49 

Havířov-Město 43 Ţermanice 7 

Havířov-Podlesí 21 Šenov 2 

Havířov-Ţivotice 15 Těrlicko 1 

Havířov-Suchá  Albrechtice 2 

Havířov-Šumbark 9 Sedliště 1 

Havířov-Bludovice 86 Soběšovice 1 

Havířov-Prostřední Suchá 2 Horní Suchá 3 

  Bruzovice 1 

Celkem 190, tj. 74 %  67, tj. 26 % 

2 ţákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na Islandu. 

 

ZŠ na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních 
Ţáci podle jednotlivých částí města Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných měst a obcí 

název části města počet ţáků název města - obce počet ţáků 

Havířov-Dolní Datyně 7 Horní Bludovice 4 

Havířov-Město 2 Ţermanice  

Havířov-Podlesí  Šenov  

Havířov-Ţivotice  Těrlicko  

Havířov-Suchá  Albrechtice  

Havířov-Šumbark  Sedliště 1 

Havířov-Bludovice 1 Soběšovice  

  Ostrava 1 

  Bruzovice  

  Frýdek-Místek  

Celkem 10  6 

 

 

 

3.7 LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A PLAVÁNÍ 
 

Realizace plaveckého výcviku ve školním roce 2013/2014 

Výcvik Sjednaná dohoda 

s kým 

Termín Třída - ročník Počet 

ţáků 

Plavecký SSRZ Havířov září 2013 ZŠ Frýdecká, 

 2.A, 2.C 

37 

Plavecký SSRZ Havířov únor 2014 ZŠ Občanská, 1.B, 

ZŠ Frýdecká, 3.A 

16 + 23 

 

Lyţařský kurz ve školním roce 2013/2014 

Místo Termín Počet zúčastněných 

ţáků 

Chata Kmínek - Horní Bečva 8. 2. – 13. 2. 2014 21 

 

Škola v přírodě – 24. – 28. 3. 2014, 22 dětí, na 5 dní v Rekreačním středisku Relaxa 

(Stará Ves-Ţďárský Potok u Rýmařova) 
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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 

12 272 16 h 4 h 20 h 

 

Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO 

Hodinový rozsah ve školním roce 2013/2014: 4 

Počet ţáků: 21 

 

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 2013/2014 na ZŠ                       

Počet registrovaných úrazů z toho ŠD 

4 1 (ŠD Občanská) 
 

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 1  

 ve školní druţině a klubu  1 

 ve školní jídelně   

 v hodinách tělesné výchovy 1  

 při lyţařském výcviku   

 při plaveckém výcviku   

 při sportovních akcích 1  

 při exkurzi   

 při školním výletu   

 při ostatních činnostech   

Celkem 3 1 

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

situace mezi dětmi 

 

 

3.10  KROUŢKY  
Pro ţáky základní školy byly ve školním roce 2013/2014 pořádány krouţky: 

 

sportovní  

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Fotbalový krouţek 16 

Atletický krouţek 22 

Tělovýchovný krouţek 10 
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umělecky zaměřené                     

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Výtvarné činnosti I 17 

Keramický krouţek  13 
 

 

ostatní  

název krouţku  počet zapojených ţáků  

Oddíl mladých  

ochránců přírody 

 

18 

Křesťanská výchova 8 

Zajímavá matematika 15 

Včelařský krouţek 10 

Jazyk francouzský 3 

Veselá jehlička 10 

 

 

Přehled počtu krouţků a ţáků ve školním roce 2013/2014  na  ZŠ 
Počet sport. 

krouţků 

Počty ţáků 

ve sport. 

krouţcích 

Počet 

mimosport. 

krouţků 

Počty ţáků 

v mimosport. 

krouţcích 

Počet 

krouţků 

celkem 

Počty ţáků 

celkem 

3 48 8 94 11 142 

 

 

 

 

4  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

4.1  STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ  
 

 

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   6 1   1 0   7 1 

41-50 let   6 0   2 0   8 0 

nad 50 let  12 4   4 0  16 4 

Celkem  24 5   7 0  31 5 

Z toho pracující důchodci:   5 0   1 0   6 0 

 

Počet pedagogických pracovníků ZŠ 
Počet učitelů Počet speciálních 

pedagogů 
Počet asistentů 

pedagoga 
Počet 

vychovatelek ŠD 
Počet pedagogů 

celkem 

19 1 1 3 25 
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4.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST 
2 hodiny výtvarné výchovy na odloučeném pracovišti na ul. Občanské vyučuje pedagog 

s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na vychovatelství a výtvarnou výchovu. Všichni 

ostatní pedagogové jsou plně kvalifikováni.  

 

Základní škola – dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců 

 

Dosaţené vzdělání 

 

Fyzický počet 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 9 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 9 

Učitelství pro 1. i 2. stupeň ZŠ 2 

Speciální pedagogika 1 

VŠ pedagogické pro jiný typ škol 1 

VŠ 

nepedagogické 

DPS  

bez DPS  

Středoškolské 
pedagogické  

nepedagogické  

Celkem 22 
 

Pedagogičtí zaměstnanci zahrnují učitele, speciálního pedagoga a asistentku pedagoga. 

 

 

 

4.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 
Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2013/2014:  anglický jazyk, ruský jazyk, 

německý jazyk. 

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

angličtináři s plnou kvalifikací pro výuku ţáků 1. i 2. stupně ZŠ. V 7. aţ 9. ročníku si rodiče a 

ţáci volí jako druhý cizí jazyk ruštinu či němčinu.  

 Výuku jazyka anglického na 2. stupni v tomto školním roce doplnila také externí 

lektorka, Američanka, rodilá mluvčí s pedagogickým vzděláním, která působila v 8. a 9. 

ročníku vţdy 1 den v týdnu po dobu 20 týdnů během celého školního roku. Její působení ve 

výuce finančně zajistilo Sdruţení rodičů bludovické školy. 

 

Počet ţáků, kteří se učili cizí jazyk 

Angličtina – všichni ţáci 272 ţáků 

Ruština – 7. aţ 9. ročník 73 ţáků 

Němčina – 7. a 9. ročník  22 ţáků 

Zájemci navštěvovali také krouţek francouzštiny. 

 

Kvalifikační předpoklady pedagogů zajišťujících výuku cizích jazyků: 
 

Jazyk anglický:  

Na 1. a 2.st. - Jednooborové bakalářské studium JA pro ZŠ (plná kvalifikace) 

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

jazyka pro střední školy (plná kvalifikace) 

Jazyk ruský: 

Na 2. stupni – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se státní zkouškou z ruštiny (odborná kvalifikace 

pro jiný stupeň ZŠ) 

Jazyk německý: 

Na 2. stupni – Učitelství pro střední školy, aprobace německý jazyk (plná kvalifikace) 
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4.4  APROBOVANOST VÝUKY 
      Všichni pedagogičtí pracovníci mají pedagogickou způsobilost.  

 

Ve školním roce 2013/2014 činila celková aprobovanost výuky 84 %. 

Na 2. stupni byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty:  

český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, dějepis, chemie, 

výtvarná výchova, dějiny kultury, pracovní činnosti 

Nejniţší aprobovanost byla ve školním roce 2013/2014 u těchto předmětů: 

zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, hudební výchova, výpočetní technika 

 

Aprobovanost výuky na ZŠ: 

 %  vyjádření 

1. stupni ZŠ 100,00 

2. stupni ZŠ 68 

 

 

 

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 2013/2014, 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 

2013/2014 prostřednictvím: 

NIDV, KVIC, ČMOS, Pedagogická fakulta UK Praha, lektorka Mgr. Marie 

Komárová. 

 

Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve školním roce 2013/2014: 

Vývojové poruchy učení a chování Násobilka x-krát jinak 

Vedení obtíţného rozhovoru (celá sborovna) Optys – výtvarné dílny 

Rozvoj a vize předškolní pedagogiky 

(celostátní konference) 

Podpora logopedické prevence a náprav ve 

vývoji řeči 

Nový občanský zákoník ve školské praxi Dekorování keramiky 

Vedení třídnické hodiny Krizová intervence 

FIE - pokračování Deficity dílčích funkcí 

Jazyk a řeč – jazykové chvilky v MŠ Základy Hejného vyučovací metody 

Minikonference – aktivní metody učení 

Den otevřených dveří Optys – náměty na 

nové výtvarné techniky 
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Express way of learning Aspergerův syndrom ve školní praxi 

Změny zákoníku práce vyvolané novým 

občanským zákoníkem ve školské praxi Konference – autogenní trénink 

Řečová výchova  
 

 

 

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 2013/2014: 

Počet zapsaných 

dětí do 1. tř. pro  

šk.r. 2013/14 

Počet přijatých dětí 

do 1. tř. pro  

šk.r. 2013/14 

Počet dětí 

s odkladem 

 povinné škol. 

docházky 

pro šk.r. 2013/14 

Počet ţáků, kteří ve 

šk.r. 2013/14 

ukončili zákl. 

vzdělávání 

34 + 7 

(Frýdecká,Občanská) 

25 + 6 

(Frýdecká,Občanská)  

4 30 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 

2014/2015:  

Počet zapsaných dětí 

 pro šk. r. 2014/15 

Počet přijatých dětí  

pro šk. r. 2014/15 

Počet dětí s odkladem povinné  

škol. docházky pro šk. r. 2014/15 

      21 + 10 Datyně 21 + 7 Datyně 2 

 

Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 3 

 

 

6.2  ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ PO DOKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY 
Škola Počet ţáků 

Gymnázium (4-leté) 3 

SOŠ 14 

OA 1 

SPŠ 6 

Konzervatoř  0 

Jazyková škola 0 

Střední umělecká Š 0 

Střední odborné učiliště 5 

CELKEM  29 

Z počtu celkem - státní školy 24 

                           - církevní školy 0 

                           - soukromé školy 5 
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7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 
 

7.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ  
 

Klasifikace chování ţáků na konci školního roku 2013/2014 
 Počet ţáků - klasifikace chování 

ZŠ 
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Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.stupeň 152 151 1 0 1 1 61 0 0 1 

2.stupeň 120 120 0 0 1 1 22 6 8 1 

 

ZŠ celkem 
272 271 1 0 2 2 83 6 8 2 

 

% vyjádření 

za ZŠ celkem 

 

100,00 

 

99,63 

 

0,01 

 

0,00 

 

0,73 

 

0,73 

 

30,6 

 

2,2 

 

3,0 

 

0,7 

 

 

 

 

7.2 DOCHÁZKA ŢÁKŮ 
 

Docházka ţáků ve školním roce 2013/2014 – omluvené hodiny 

 

Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr 

na ţáka 

1. stupeň 6 376 41,95 

2. stupeň 6 437 53,64 

CELKEM ZŠ 12 813 47,8 

 

Docházka ţáků ve školním roce 2013/2014 – 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 2013/2014 
Počet ţáků 

celkem 

s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno 

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

272 186 68 86 32 0 0 2 (Island) 0,7 
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Komisionální přezkoušení 

Počet ţáků Ročník Předmět 

0 - - 

 

Komisionální zkouška 

Počet ţáků Ročník Předmět 

1 6. jazyk český 

Ţákyně plnící povinnou školní docházku v zahraničí (Island) udělala nepovinnou dílčí 

zkoušku z jazyka anglického. 

 

Opravné zkoušky  

Počet ţáků Ročník Předmět 

0 0 - 

 

Ţáci, kteří budou opakovat ročník ve školním roce 2014/2015 

Počet ţáků Ročník Předmět 

0 --- --- 

 

 

Průměrný prospěch ţáků ve třídách 1. stupně ZŠ na konci školního roku 2013/2014 
1.A 1.B * 2.A 2.C 3.A 4.A 5.A 

1,00 1,14 1,05 1,04 1,17 1,26 1,44 

 

*1.B je třída se spojeným 1. aţ 3. ročníkem na odloučeném pracovišti na ul. Občanské 

v Havířově-Dolních Datyních. 

 

Průměrný prospěch ţáků ve třídách 2. stupně ZŠ na konci školního roku 2013/2014 
6.A 7.A 8.A 8.B 9.A 

1,56 1,66 1,56 1,83 1,75 

 

 

 

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 
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Hodnocení vnější:  

V rámci programu školy Příprava na přijímací zkoušky na střední školy bylo zajištěno 

testování SCIO testy, modul A, které se uskutečnilo v 8. ročníku od 17. do 30. května 2014. 

Ţáci byli testováni v oblasti obecných studijních předpokladů, jazyka českého a matematiky a 

byl jim navrţen vhodný typ střední školy.  

 

V oblasti obecných studijních předpokladů byly vyhodnoceny jako nadprůměrné oblast 

porovnávání hodnot, číselných operací a slovní zásoby. Jako podprůměrné byly vyhodnoceny 

oblasti orientace v grafu a analýza informací. Oblast orientace v textu a verbálních úloh byly 

na obvyklé úrovni ţáků stejného věku. 

 

V jazyku českém byli ţáci nejúspěšnější v oblasti znalostí, nejméně bodů získali v části 

porozumění. 

V matematice byly výsledky nadprůměrné v geometrii, průměrné v oblasti aplikace a znalostí. 

Celkové výsledky třídy 8.A byly na úrovni ţáků stejného věku, výsledky třídy 8.B byly spíše 

podprůměrné. Výsledky testů v podstatě odpovídaly školnímu hodnocení. 

 

Mezinárodní testování ICILS 

Naše škola byla Českou školní inspekcí zapojena do testování v rámci Mezinárodní studie 

ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study), která si klade za cíl 

získat poznatky o dovednostech ţáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL). 

Výzkum zjišťuje rozdíly ve výsledcích CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, jednak mezi 

školami v rámci jednotlivých zemí tak, aby zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se 

způsobem poskytování vzdělávání v oblasti CIL. 

Ţáci 8. ročníku tak vyzkoušeli své schopnosti pouţívat počítače k vyhledávání, vytváření a 

sdílení informací za účelem úspěšného fungování jedince doma, ve škole, na pracovišti a ve 

společnosti. 

Do projektu je zapojeno nejméně 30 škol v pilotním šetření a 150 škol v hlavním šetření v 

kaţdé zemi. Projekt probíhá v těchto zemích: Česká republika, Dánsko, Hongkong SAR, 

Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Kypr, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rusko, 

Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (Katalánsko), Thajsko, USA. Mezinárodní 

zpráva o výsledcích projektu bude zveřejněna na podzim 2014. 

 

 

8   ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ A VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ 
    

    Školní poradenské pracoviště (ŠPP)   sloţené z metodiků prevence pro 1. a 2. 

stupeň, 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. Metodici spolupracovali s odpovídajícími institucemi - 

oddělením sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, Střediskem výchovné péče, s třídními 

učiteli konzultovali situaci v jednotlivých třídách. V třídních kolektivech zjišťovali moţné 
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příčiny problémů mezi dětmi, pomáhali s jejich řešením a zprostředkovávali spolupráci 

s příslušnými organizacemi. Se speciální pedagoţkou připravovali způsoby nastavování 

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

spolupráci, odpovědnost za své chování atd. (o.s. ZIP, Policie). 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 sestavení a realizaci individuálních 

vzdělávacích plánů, speciální pedagoţka vedla hodiny reedukace s dětmi s 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. Podílela se na práci s třídními kolektivy při nastavování vztahů mezi 

spoluţáky zaměřené na prevenci negativních způsobů chování.   

  

 Výchovná poradkyně práci ŠPP 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 výchovného poradce 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 výchovného poradce 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, Policií ČR. 

Výchovné komise a pohovory se konkrétně zabývaly těmito problémy: 

- problémové chování ţáků (5., 6., 8. třída ) – nevhodné chování ţáka k ostatním 

spoluţákům, obtíţe během utváření vztahů ve třídě na začátku školního roku 

 

- nevhodné chování spoluţáků chlapců vůči spoluţačce ( 6., 7., 8. třída) – negativní postoje 

hraničící s projevy kyberšikany 

 

- narušování pracovní atmosféry při vyučování  (5., 8. třída) - vyrušování ostatních 

spoluţáků ze soustředění opakovaným vykřikováním, komentováním učitelových pokynů, 

hlasitými hovory se spoluţáky během výkladu nebo samostatné práce, drzé odmlouvání 

učiteli, nerespektování pokynů učitelů, odmítání pracovat, vulgární vyjadřování   

 

- ztráta osobních věcí ţáků, učitele  (3., 5., 7., 8. třída) – opakované krádeţe ve třídě,  

výjimečný případ krádeţe,  pokus o krádeţ spoluţákem 

Krádeţí se dopouštěli spoluţáci, u kterých byl tento prohřešek buď projevem určité poruchy 

osobnosti ţáka, a nebo kteří chápali zcizení jako odplatu za obtěţování od spoluţáka. Jelikoţ 

tento druh vyšetřování patří k těm závaţnějším, škola spolupracovala s policií.        

 

- zvyšující se počet zameškaných hodin - omluvená absence (4., 5., 8., 9. třída) – se 

zvýšenou absencí se řešil zhoršený prospěch 

 

- obtěţující chování některých ţáků ke spoluţákům o přestávkách (5., 6., 8. třída) 
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- poškozování školního majetku a osobního majetku spoluţáků (8. třída) – opakované 

házení svačinami ve třídě a do aktovek, znečištění skříněk ve třídě, házení osobními věcmi 

spoluţáků, vkládání cizích věcí do aktovek   

 

- cílené provokace mezi třídami  (8. A, 8. B) - výsměch, shazování druhého ţáka před 

ostatními, braní osobní věci  

   

- nedostatečná příprava na vyučování, absence pomůcek (5., 8. třída) – nenošení 

cvičebního úboru, ztráta učebnice 

 

- porušování školního řádu ve vyučování (8. třída) – slabá pracovní morálka, hraní si 

s mobilem, vykřikování, přerušování učitelova výkladu  

 

 V tomto školním roce jsme se nesetkali s váţnějšími psychosociálními jevy, jako je 

šikana apod. Během celého školního roku jsme nezaznamenali ţádnou událost, která by, byť 

jen naznačovala, uţití návykových látek – kouření, alkohol nebo drogy v prostorách školy. 

Celkově můţeme hodnotit atmosféru na škole, tedy vztahy mezi ţáky i vztahy mezi ţáky a 

učiteli, jako velmi dobré. 

 

 

       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. 

  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.  

      S přechodem z papírové školní ţákovské kníţky na elektronickou formu v loňském 

školním roce došlo ke zlepšení informovanosti rodičů o prospěchu ţáků – v dotazníku 

vyjadřovali spokojenost nad tím, ţe mají o známkách lepší přehled, protoţe děti ŢK před nimi 

nemohou zatajit. Na přání rodičů letos pokračujeme v elektronické formě ţákovské kníţky na 

2. stupni, kromě třídy 8.A, kde si většina rodičů přála zachovat papírovou formu.  

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

přezouvání během jarních měsíců, v jídelně. Ve všech třídách je důleţité všímat si 

poškozování věcí ostatními ţáky, kteří musí vědět, ţe nesmí brát nebo poškozovat cizí osobní 

věci nebo je svévolně vytahovat ze školních tašek spoluţáků.  Tento bod byl v loňském roce 

nově přidán do školního řádu. 

     

 

 

  Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami   

    Ţáci v loňském roce zařazení do tří skupin - zdravotně postiţení, zdravotně znevýhodnění a 

sociálně znevýhodnění (Novela zákona č. 472 od 1. 1. 2012) byli průběţně sledováni (jejich 

chování a prospěch). Práci s integrovanými ţáky se na naší škole nadále věnuje především    

speciální pedagoţka Mgr. Marie Komárová, rovněţ vede reedukaci doporučovanou 

odbornými posudky z PPP, SPC.  Způsoby práce s těmito dětmi, struktura a náplň 

individuálních vzdělávacích plánů i realizace reedukace byly konzultovány s pracovnicemi  

PPP Havířov. Přehled výsledků kontrol vede školní spec. pedagoţka.  Ţáci vedení v SPC byli 

průběţně sledováni pracovníky SPC Karviná nebo SPC Ostrava přímo ve škole. 
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  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, v rámci projektů atd.   

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

daném předmětu), dovednostních (počítačová gramotnost, finanční gramotnost, návrh a 

realizace modelu),  ve sportovních turnajích (vybíjená, volejbal, fotbal, lehká atletika, atd.) či 

uměleckých soutěţích (výtvarné, pěvecké, recitační, v animaci atd.).  Podrobnější informace o 

úspěších ţáků v daných oblastech zaznamenávají předsedové předmětových komisí.  Ţáci 

školy navštěvovali také řadu krouţků 

 

 

9  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

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

Termín:  2. 12. 2013 

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.  

 

 

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

Termín:  2. 12. 2013 

Zaměření: základní škola na ul. Občanské - Dodrţování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz 

zařízení pro výchovu a vzdělávání, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh. 

Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  

 

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

Termín:  27. 3. 2014 

Zaměření: Základní škola na ul. Občanské, pobyt ve škole v přírodě v Rekreačním 

středisku Relaxa (Stará Ves-Ţďárský Potok u Rýmařova). - Dodrţování zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických 

poţadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání, vyhlášky č. 106/2001  

Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

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

Termín:  14. 10. 2013 

Zaměření: Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními 

prostředky za období roku 2012 aţ dosud 

Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  
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10  ÚDAJE O AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI  ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 
 

10.1   VÝZNAMNÉ AKCE  ŠKOLY  A  PREZENTACE  NA  VEŘEJNOSTI 

 

Dětské radovánky 
Radovánky na ZŠ Frýdecké s tradičním tanečně-hudebním vystoupením ţáků celé školy, 

které loni slavily 90 let, vstupují do další desítky. V sobotu 7. června 2014 proběhl další 

ročník této slavnosti. Po vystoupení Sdruţení rodičů plné ochotných maminek a tatínků 

připravilo zajímavé atrakce a zábavu pro děti na celé odpoledne, ale také bohaté občerstvení 

pro všechny návštěvníky, vyhlášené domácí koláče i tombolu. Výtěţek této akce se opět vrátí 

dětem na jejich výlety, zajímavé akce i sportovní potřeby a pomůcky. 
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Hlavní program tvoří taneční, hudební či sportovní vystoupení ţáků všech tříd školy i 

mateřské školky. Větší ţáci si mnohdy sami vybírali hudbu a vymýšleli choreografii.  

 Po slavnostním nástupu, hymně a vyvěšení státní vlajky program zahájily děti 

mateřské školy s milým vystoupením Roční období s kytičkami a barevnými šátky. Vymyslet 

něco nového, to je velice těţké. V posledních letech se to však vţdy povedlo. Letos bylo 

zvláštní vystoupení chlapců 7. třídy, které inspiroval pan Modou, jenţ přijel do školy ze 

Senegalu pracovat s dětmi na uměleckém projektu. Předvedl jim rytmus afrických bubnů tak, 

jak ho zná ze své vlasti, a ţáci s ním nacvičili originální bubenické vystoupení. Prvňáčci se 

celý rok zúčastňovali projektu města Havířova, v němţ s paní učitelkou a profesionální paní 

trenérkou nacvičovali základy gymnastiky. Při vystoupení jsme viděli jejich výborně 

provedené kotouly, svíčky a mosty.  

Chlapci z 8. tříd chtěli diváky uchvátit dobrým sportovním výkonem. Předvedli 

cvičení s trampolínou. Jako nejtěţší prvek hodnotí proskočení kruhem či salto, které vyţadují 

dobrou koordinaci pohybů i soustředění. 

 Ale i ostatní třídy se snaţily zaujmout. Ţáci 3.A se změnili na malé Baníkovce a 

s hudbou slezského barda Jarka Nohavici vytvořili atmosféru pravého fotbalového zápasu. 

Vystoupení 2.C s názvem Mravenci napodobilo atmosféru ve třídě, kdy se děti hemţí, chvíli 

neposedí, do školy si nosí svůj náklad, stejně jako mravenci v mraveništi. 2.A se inspirovala 

v Africe u divokých zeber. Chlapci 5.A předvedli basketbalovou rozcvičku, čtvrtáci nacvičili 

taneční krokovou sestavu v kovbojském stylu, šesťáci ukázali sestavu představující zvířátka, 

děvčata 5., 7. a 8. třídy zaujala vlastní originální choreografií. Skladba 3. třídy s názvem 

Gorale se inspirovala lidovou písní Čechomoru a Ewy Farne.  

Závěr Radovánek patřil deváťákům, jejich společnému vystoupení děvčat i chlapců. Ti 

vystupují naposledy a loučí se tak se svou školou.  

 Poděkování za dlouhou přípravu a veliké úsilí patří všem vystupujícím ţákům, 

ochotným rodičům i učitelům a zaměstnancům školy.  

  

 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěţ „Krásná jako kvítka…“ 

Spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová záštita 23. ročníku 
 

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 stovky škol.  

Národní hrdiny a dramatické historické příběhy devíti zemí přinesl 23. ročník této 

soutěţe. Závěrečná výstava nejlepších prací inspiruje děti, učitele i dospělé tradičními i 

neobvyklými výtvarnými technikami. Letošní téma „Historické příběhy“ navíc zaujalo i 

mimořádně zajímavými náměty výtvarných děl. Dalo totiţ nahlédnout do kultury a historie 

kaţdé zúčastněné země. 
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Současně s výtvarnými díly dětí byla vystavena také velmi zajímavá kolekce 

historických oděvů ze sbírky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Najdeme zde 

secesní šaty Emy Destinové, frak Alfonse Muchy, nádhernou róbu renesanční dámy a k ní 

zdobený renesanční šat Tycha de Brahe, sloţitý rokokový oblek Josefa II., ale také 

jednoduché šaty jeho sluţky. Mezi nejstarší patří gotické šaty – jednoduchý oděv chudiny, 

rytířský oblek Robina Hooda a šaty s dlouhými rukávci Elišky Přemyslovny. 

Soutěţe se účastnilo děti mateřských a základních škol, ročníky niţších gymnázií a 

krouţky při těchto školách. Práce letos zaslalo 9 zemí – Česká republika, Slovensko, Litva, 

Lotyšsko, Bělorusko, Slovinsko, Estonsko, Polsko a Hong Kong. 

Téměř 300 nejlepších obrázků, vybraných odbornou porotou, bylo od 2. do 27. září 2013 

vystaveno v největší výstavní síni Viléma Wűnsche v KD L. Janáčka v Havířově. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěţe společně s vernisáţí výstavy a předáním cen 

vítězným dětem se uskutečnilo v pátek 6. 9. 2013 v 17 hodin v KD L. Janáčka v Havířově-

Podlesí. Záštitu letošní soutěţe převzala ilustrátorka dětských časopisů a kníţek, autorka 

dětských knih o historii nebo známého televizního seriálu Dějiny udatného českého národa 

Lucie Siefertová, která byla osobně přítomna. 

 

 

 

 

 

Byl zahájen 24. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěţe 

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

„Přírodní ţivly“. 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. Tentokrát se zúčastnilo 13 

zemí celého světa, nejvzdálenější Hongkong a Austrálie. V květnu 

proběhlo zasedání poroty 24. 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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Škola si také získala dobré jméno mezi širokou veřejností konáním koncertů dětí a 

výstav předních výtvarných umělců: 

 

Výstava Lucie Seifertová - ilustrace se uskutečnila ve dnech 1. 11. – 13. 12. 2013. Výstava 

přinesla ilustrace Lucie Seifertové, mimo jiné i ze slavného leporela Dějiny udatného českého 

národa, jeţ bylo předlohou pro animovaný seriál České televize. Kniha v nadţivotní velikosti 

dnes putuje po vlastech českých, po Evropě a v anglické verzi i po Spojených státech. Na 

výstavě se daly zakoupit její knihy o české historii určené především dětem, které jsou plné 

poučení, vtipu a výtvarných nápadů. 

 

 
  
 

                  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ledna – 31. března 2014 - Výstava Přemysl Vaněk a Eva Bartovičová  - autory byli pan 

učitel Vaněk a bývalá ţákyně naší školy Eva Bartovičová, studentka střední umělecké školy v 

Ostravě. Pan učitel představil své kresby, které vznikají na jeho cestách po Evropě místo 

fotografování zajímavých míst. Eva Bartovičová zase své školní malby, tisky a fotografie.  
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Výstava Opavsko-ostravská operace 1945 

Putovní dokumentární výstava představila fotografie a texty z vojenské operace, která od 10. 

března do 5. května 1945 osvobodila Ostravu a zdejší průmysl. Panely zapůjčila paní 

Václavíková. 

„Jestliţe vydáte Moravskou Ostravu, vydáte Německo! Moravskou Ostravu je nutno udrţet 

stůj co stůj!“ Tato slova pronesl vůdce Třetí říše Adolf Hitler v březnu 1945. Jeho slova se 

dva měsíce poté ukázala být prorocká. Tzv. Ostravská operace mu totiţ odřízla poslední 

významné dodavatele pro zbrojařský průmysl. 

Obsazení Ostravy uspíšilo také konec války, protoţe se ruským vojskům otevřela cesta 

Moravskou bránou na západ. Při bojích o Ostravu padlo 1142 rudoarmějců, 3 Čechoslováci a 

388 civilistů. Němců padlo údajně asi 3000. 

Zúčastnili se jí generálové Petrov a Jeremenko s vojsky 4. Ukrajinského frontu i 

československé jednotky. Pouţili 6 000 děl a minometů, přes 300 tanků a samohybných děl, 

435 bojových letadel. 

Dodnes pyrotechnici vyjíţdějí k nálezům munice více neţ 200krát ročně. 

Operaci dnes připomíná památník v Hrabyni u Ostravy, kde bylo centrum krutých bojů, a 

památník u ostravské radnice. 

 

Vánoční koncert 

Tradiční vánoční koncert ţáků naší školy pro rodiče a veřejnost se uskutečnil dne 10. 

12. 2013 v 17 hodin v Evangelickém kostele naproti školy. Zazněly nejen tradiční koledy a 

zimní básně, ale zazpíval i pěvecký sbor naší školy pod vedením pana učitele Volného. U 

vchodu do kostela si bylo moţné zakoupit také historicky pravdivé a zároveň vtipné knihy o 

české historii, které pro děti píše spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, a to v ceně 99,- 

a 170,- Kč. Bylo zde i její slavné leporelo „Dějiny udatného českého národa“, předloha seriálu 

České televize, a to za 450,- Kč.  
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Návštěva primátora – zahájení školního roku    
První den v novém školním roce prvňáčky 

přivítala paní učitelka Dagmar Pavlasová, 

ředitelka školy Jiřina Sivá a také primátor 

města Ing. Zdeněk Osmanczyk. Představil 

všem maskota Floriánka, který dětem rozdal 

sladkosti a poté pomohl primátorovi 

rozdávat dárkové tašky s drobnými předměty 

a kníţkou pro prvňáčky. Také odbor školství 

připravil pro kaţdého nového ţáčka malý 

dáreček. Přejeme, aby se dětem ve škole 

líbilo a potkaly tam samé dobré kamarády. 

 

Projektový Německý den 
Ve středu 16. 4. 2014 naše škola uspořádala pro své ţáky multikulturní akci NĚMECKÝ 

DEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ţáci proţili poslední školní den před velikonočními svátky 

netradičně. Ráno se jejich třídy proměnily v salony plné německých 

rekvizit, v tělocvičně vyrostl testovací okruh automobilových vozů,  

penaltové hřiště Bayernu Mnichov a cvičiště německých ovčáků. 

Třídy si upekly tradiční německé perníčky, nejstraší ţáci připravili 

pro ostatní prezentace o Německu. Ţáci 1. Stupně udivili hloubkou 

zanlostí o naší sousední zemi. 
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Den Země 
ZŠ Frýdecká byla i letos součástí velké ekologické akce našeho města Den Země. V areálu 

základní a mateřské školy bylo připraveno několik stanovišť, které dětem přiblíţily části 

přírody. Myslivec jim vyprávěl o loveckých zbraních, ţáci hádali, která koţešina patří 

kterému zvířeti, poznávali lebky zvířat, zuby býloţravců a masoţravců, parohy a parůţky, 

přemýšleli, kterou budku obývá který pták a poznávali vycpané modely ptáků a lesních zvířat. 

Sluku nebo brkoslava ţivé neviděl asi nikdo, ale třeba holuba hřivnáče nebo strakapouda děti 

často vídají v přírodě kolem sebe. Celý zajímavý program připravil pan Kminiak, který vede 

mladé ochránce přírody naší školy. Areál navštívilo kolem 250 dětí mateřských škol a 700 

ţáků škol základních.  

 
 

 

Akce celoměstského charakteru:   
účast v celoměstských akcích – Běh naděje, Den Země, Čokoládová tretra, Halový X-boj, 

celoměstská výtvarná soutěţ Tři králové, zdobení vánočního stromečku, Veselé soutěţení 

(celoměstská soutěţ školních druţin), výstava výtvarných prací v městské knihovně, 

Recitační soutěţ 

kulturní vystoupení ţáků na veřejnosti – na akci Havířov v květech výběr ţákyň 8.A a 8.B 

vystupoval na náměstí v Havířově 
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Mezinárodní testování ICILS 
Naše škola byla Českou školní inspekcí zapojena do 

testování v rámci Mezinárodní studie ICILS 2013 

(International Computer and Information Literacy 

Study), která si klade za cíl získat poznatky o 

dovednostech ţáků v oblasti počítačové a informační 

gramotnosti (CIL). Výzkum zjišťuje rozdíly ve 

výsledcích CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, 

jednak mezi školami v rámci jednotlivých zemí tak, aby 

zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se 

způsobem poskytování vzdělávání v oblasti CIL. 

Ţáci 8. ročníku tak vyzkoušeli své schopnosti pouţívat počítače k vyhledávání, vytváření a 

sdílení informací za účelem úspěšného fungování jedince doma, ve škole, na pracovišti a ve 

společnosti. 

Do projektu je zapojeno nejméně 30 škol v pilotním šetření a 150 škol v hlavním šetření v 

kaţdé zemi. Projekt probíhá v těchto zemích: Česká republika, Dánsko, Hongkong SAR, 

Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Kypr, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rusko, 

Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (Katalánsko), Thajsko, USA. Mezinárodní 

zpráva o výsledcích projektu bude zveřejněna na podzim 2014. 

 

 

Angličtinu učila i rodilá mluvčí 
V tomto školním roce docházela do tříd na 2. stupni 

paní Mary, lektorka angličtiny, rodilá mluvčí z 

Ameriky. Rozhodně bylo hodně přínosné to, ţe děti 

slyšely tu „pravou“ nefalšovanou angličtinu, 

zaregistrovaly, ţe je těţké porozumět a ještě těţší 

reagovat aspoň jednoduchou větou a ne jen jedním 

slovem. V závěrečném dotazníku naprostá většina 

uvedla, ţe se jim konverzace líbila, ţe mluvili o 

přínosných tématech (svátky, nakupování, sporty, 

denní program, rodina,…). Celkově ţáci hodnotili, ţe 

se v konverzaci zlepšili. Pro mnohé bylo také obtíţné 

vůbec stvořit nějakou větu, v tom případě paní 

lektorka byla velmi trpělivá. Děkujeme jí za její 

trpělivost a velký přínos pro naše ţáky. Velice 

děkujeme za tuto výjimečnou moţnost ţáků mluvit s 

rodilou mluvčí především Sdruţení rodičů, které 

výuku paní lektorky zaplatilo. 

 

http://zsfrydecka.eu/2013/06/anglictinu-ucila-rodila-mluvci/
http://zsfrydecka.eu/2013/06/anglictinu-ucila-rodila-mluvci/
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Exkurze v rámci přípravy na budoucí povolání 
Prezentace SŠ, K-MODE 9.A, chlapci 9.A 

Návštěva SŠTO Lidická 

Exkurze Vítkovice chlapci 8.A, 8.B 

Devatero řemesel – soutěţ ţáci 9.A 

Burza povolání 9.A 

Exkurze chlapci 8. ročníku ArcelorMittal a SŠ 

Exkurze Katowice 8.A a výběr ţáků 2.stupně 

 

Besedy v knihovně:  
Čtenáři na stopě (dětské detektivní příběhy) 4.A 

Jak se v knihovně neztratit 5.A 

Bublinkový svět aneb Komiks jako moderní médium 7.A 

Vánoční ladění (zvyky,tradice, vánoční příběhy) 3.A 

Kdo má smysl pro nesmysl 1.A 

Dětský svět A.Lindgrenové 2.A, 2.C 

Domov pro marťany 4.A 

Děsivá literatura aneb Horor v knize 6.A 

Kybergrooming, kyberšikana 6.A 

Macourkoviny a Mikuloviny 2.A,2.C 

Válka je vůl 8.A,8.B 

Knihy podle Hollywoodu 8.A,8.B 

Najdi co potřebuješ 7.A 

Báje, mýty, legendy 5.A 

Dějiny knihy 9.A 

Pasování na čtenáře 1.A 

Výstava biblí 6.A a 9.A        Pasování na čtenáře  

 

Básnické jiskření - 1.stupeň, učíme se recitovat a vystupovat 

 

Tradiční školní pěvecká soutěţ Superstar – 1.stupeň, učíme se vystupovat 
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Karneval s Hopsalínem 
Ţáci 1. stupně se pobavili s klaunem Hopsalínem. 

 

 

Tradiční konec školního roku  
ZŠ Frýdecká končí kaţdý školní rok slavnostním setkáním všech 

ţáků i zaměstnanců. Ředitelka školy shrne studijní výsledky tříd i 

jednotlivců. Všichni ocení potleskem úspěchy a ocenění, kterých ţáci 

během roku dosáhli, a je jich opravdu hodně, ať uţ v oblasti sportovní, 

výtvarné, matematické, v recitačních soutěţích, v tvorbě filmů nebo v 

soutěţích včelařů, či práci s počítačem. Závěr setkání patřil 9. třídě, která 

v prezentaci připomněla své záţitky na naší škole a posléze se rozloučila 

se všemi učiteli i dalšími zaměstnanci školy. Jejich rozloučení se školou 

bylo velmi dojemné. Potom uţ ţáci ve třídách převzali vysvědčení. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lyţařský výcvik 
Ţáci 7.A se zúčastnili tradičního lyţařského výcviku v lyţování a snowboardingu na chatě 

Kmínek na Horní Bečvě ve dnech 8. 2. aţ 14. 2. 2014. Letošní výcvik byl ohroţen kvůli velmi 

teplé a suché zimě. Téměř celá zima byla beze sněhu, proto hrozilo zrušení celého zájezdu. 

Nakonec se lyţák uskutečnil pouze díky nedalekým sjezdovkám s umělým sněhem, kam ţáci 

jezdili autobusem. 
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Den otevřených dveří 

Dne 16. ledna 2014 od 7.50 do 15 h 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. Ukázkové hodiny JČ a M se uskutečnily pro 

rodiče budoucích prvňáčků. Od 7.50 do 8.35 h proběhla ukázka 

čtení, práce ve dvojici a v ţákovských skupinách v 1. třídě. Dále 

si rodiče a budoucí ţáci prohlédli výuku gymnastiky 

v tělocvičně. 

 

 

Projekt města Havířova Gymnastika 
Představitelé města chtěli podpořit sportovní činnosti dětí v 1. třídě, proto na základních 

školách financují projekt Gymnastika. V tělocviku děti pracovaly s paní učitelkou a 

profesionální trenérkou na základech gymnastiky. Po rozcvičce přišly na řadu kotouly, šplh, 

cvičení na lavičkách a na závěr závodivé hry. Sportování děti velice baví. 
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Projekt města Havířova Pohybové hry 
Výuka míčových her financovaná městem probíhá i letos ve sportovní hale ZŠ Ţákovské  

Účastní se jí 4. a 5. ročník základních škol. 

Město Havířov se rozhodlo, ţe podpoří sportovní výuku ţáků základních škol a vyuţije k 

tomu novou halu u ZŠ Ţákovské. Ţáci 4. a 5. tříd zde jednou za měsíc projdou nácvikem 

míčových her pod vedením profesionálního trenéra pana Panáčka. Ten si představuje, ţe se s 

dětmi bude věnovat basketbalu, volejbalu a házené. Výuka trvá 2 vyučovací hodiny, tedy 

celkem 1,5 hodiny. Učitel je přítomen po celou dobu výuky. Dopravu od školy autobusem i 

výuku trenéra finančně zajišťuje město Havířov, rodiče na ně nepřispívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včelařský krouţek: 

Včelařský krouţek vedený panem Jiřím Vavříkem měl i letos bohatý program. Na ZŠ 

Frýdecké vyuţíval veškerou audiovizuální techniku, mikroskopy a dílny. Na škole probíhá 

převáţně teoretická příprava. Praktickou část výuky ošetřování včelstev se provádí ve 

včelařském voze, který je umístěn v areálu na bludovickém zámečku, bývalém statku asi 10 

minut od školy. Krouţek si vyhradil první sobotu v měsíci pro své akce, jako výlety, exkurze, 

brigády, vycházky, besedy s odborníkem a podobně. Od začátku školního roku mají děti 

rozjetou soutěţ, která je ukončená a vyhodnocená vţdy v červnu na Medových dnech v 

Kotulově dřevěnce. Děti si vedou rovněţ kroniku včelařského krouţku. Díky výjimečně 

bohaté činnosti byla práce krouţku navrţena na pohár ministra zemědělství pro nejlepší 

včelařský krouţek republiky, vyhodnocení teprve proběhne. 

Včelařský krouţek se se svým vozem zúčastňuje i celoměstské akce Havířov v květech. 
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Včelařský krouţek: 
Kurzy pro dospělé Staň se včelařem 

Pan Vavřík zdarma pořádal půlroční kurz, kde se dospělí se zájmem o chov včel naučí 

základy včelaření, poznají zákony, které se této činnosti týkají, naučí se vyrábět včelí 

produkty. V posledním kurzu bylo přihlášeno kolem 30 občanů, někteří hned začali s chovem 

včel na území města Havířova. 
 

Včelařský krouţek: 
Přednášky pro knihovny, školy i veřejnost 

Pro knihovnu v Havířově pořádá své přednášky Za tajemstvím ţivota včel. Na havířovských 

školách připravuje pro ţáky besedy se soutěţí o včelách. Pořádá zajímavé přednášky pro děti i 

veřejnost (poslední např. květen 2014 - beseda s dětskou alergoloţkou).  
 

Včelařský krouţek: 
Medový den v Kotulově dřevěnce 

 Včelařský krouţek Ambroţíci pod vedením pana Jiřího Vavříka opět zorganizoval ve 

spolupráci s Muzeem Těšínska v Kotulově dřevěnce Medový den. V tomto historickém 

areálu  připravil výstavu dětských obrázků, výstavu o činnosti krouţku a výstavku včelích 

produktů. Návštěvníci si prohlédli včelařskou výstavku, zakoupili med, výrobky včelí 

kosmetiky i včelí výrobky zdravé výţivy. Celý den probíhala beseda o včelách a včelařská 

soutěţ pro návštěvníky. Byla zde také slavnostně vyhodnocena celoroční soutěţ členů 

školního včelařského krouţku, předáno ocenění a dárky.  

 

Včelařský krouţek: 
Exkurze do včelího království 
 Včelařský krouţek pod vedením p. Jiřího 

Vavříka opět pozval ţáky, rodiče a všechny 

milovníky přírody v rámci pravidelných Exkurzí 

do včelího království na prohlídku 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. 
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Včelařský krouţek: 
Medobraní 

Medobraní   Včelařský krouţek naší školy v čele s panem Vavříkem 

uskutečnil i letos Medobraní, kde si ţáci mohli vyzkoušet odvíčkovat 

plástve, medometem natočit čerstvý letošní med a ochutnat ho. Děti si také 

mohly vyzkoušet výrobu vlastních perníčků s profesionální paní cukrářkou. 

 

Včelařský krouţek: 
Soutěţ Zlatá včela 

Víkend 26. a 27. 4. 2014 patřil na ZŠ Frýdecké včelařům. Škola hostila oblastní kolo 

soutěţe Zlatá včela, coţ je vědomostní soutěţ mladých včelařů od 7 do 15 let. Sjelo se asi 80 

ţáků se svými dospělými vedoucími včelařských krouţků. V sobotu ţáci soutěţili 

v písemných testech o včelaření, mikroskopování, poznávání medonosných rostlin a 

včelařských pomůcek a museli prokázat také praktické znalosti z chovu včel. Doprovodný 

program děti i dospělé zavedl na prohlídku ZOO u MŠ Frýdecké a nedalekých voliér na 

bludovickém statku pana Kotuly, na ukázku parkuru v nedalekém hřebčíně nebo cvičení 

sluţebních psů, na prohlídku včelařského vozu školního krouţku Ambroţíci a kapličky pana 

Vavříka se sochou patrona včelařů sv. Amboţe. V neděli měly jednotlivé krouţky moţnost 

podívat se na zajímavý film o včelách v různých částech světa. Film připomenul slova Alberta 

Einsteina, ţe kdyţ zahynou včely, do čtyř let zahyne i člověk. Dokonce ukázal i části světa, 

kde nejsou ţádné včely, a lidé se jen těţko snaţí nahradit jejich práci v opylování jednotlivých 

květů, ale včelky by to uměly daleko lépe. Nakonec byla soutěţ slavnostně vyhodnocena, 

primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk a jeho náměstek Bc. Daniel Pawlas předali poháry a 

ceny vítězům. Úspěšní však byli všichni; vţdyť dětem svými včelařskými krouţky naplnili 

volný čas zajímavou činností spojenou s poznáváním přírody, a navíc je učí starat se o včelky, 

bez kterých by se lidé neobešli. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2013/2014 

 

- 41 - 

 

 

Včelařský krouţek: 
Postavení a otevření kapličky v Bludovicích 

V bývalém zámeckém parku na ulici Frýdecká v Havířově Bludovicích postavili 

členové včelařského krouţku Ambroţíci kapličku, která byla v sobotu 17. května 2014 

slavnostně vysvěcena sv. Ambroţovi, patronovi včelařů. Je to dílo vedoucího krouţku pana 

Vavříka. 

Kaplička je postavena dle architektonického návrhu ing. arch. Ludmily Luzarové ve 

tvaru včelí buňky. Polovina kapličky je vyzděná a druhou polovinu tvoří prosklená mříţ. 

Stříška s kříţkem má šindelovou krytinu. 

Přáním autora je, aby se kaplička stala 

dominantním prvkem při příjezdu do Havířova od 

Ţermanic a Frýdku Místku, aby se vepsala do povědomí 

lidí a byla navţdy spojená s činností našeho včelařského 

krouţku Ambroţíci, aby toto místo bylo místem zastávky 

lidí na procházce, aby se toto místo stalo rovněţ místem 

odpočinku a poučení. 

Od nápadu postavit kapličku aţ po vysvěcení 

uplynuly dva roky. První rok pan Vavřík věnoval přípravě 

a vyřizování potřebných formalit, jako vyjádření dotčených organizací, souhlasy vlastníků 

sousedních pozemků a vypracování projektu. Dne 6. března 2013 pak členové krouţku 

poklepali na základní kámen a stavba mohla být zahájena. Na stavbě se podílelo celkem 9 

sponzorů. Kaţdý se přičinil svým dílem. Ve všech případech šlo o zajištění materiálu nebo 

zaplacení nějaké sluţby, jako zasklení mříţí nebo pokrytí stříšky šindelem. Všem sponzorům, 

kteří jsou vyjmenováni na informační tabuli umístěné u kapličky, patří vřelé poděkování. 

Největší dík patří majitelům pozemku, kterým je pan Ing. Karel Kotula a jeho manţelka 

Alena, kteří dali souhlas s umístěním stavby. Je to místo, kde býval pochován oblíbený kůň 

bývalého zámeckého pána. 

Samotné vysvěcení kapličky mělo důstojný průběh a u všech, kteří přišli, aby byli 

svědky této události, zanechalo jistě nevšední 

záţitek. Vysvěcení provedl kaplan havířovské 

farnosti P. Karel Rechtemberk a asistovalo mu při 

tom14 ministrantů. V úvodu vystoupila s krátkým 

projevem pracovnice ředitelství muzea Český 

Těšín Mgr. Lucie Kaminská, která všechny v 

krátkosti seznámila s historií včelařství na 

Těšínsku a také slíbila, ţe pokud vyjde další 

publikace „Kapličky, kříţe a Boţí muka na 

Těšínsku“ bude tam naše kaplička uvedena a také 

zapsána do seznamu kapliček. 
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Včelařský krouţek: 
Projekt Pomozte opylovačům přeţít 

Tento projekt roku 2013 zaměřený na ţáky a majitele půdy v Havířově měl zajistit vytvoření 

podmínek pro ţivot a rozmnoţení včel samotářek, které jsou v přírodě významnými 

opylovači, a také vrátit pylo a nektarodárné rostliny do naší druhově chudé krajiny. Ţáci 

vyráběli příbytky pro tyto včely, které zajišťují úrodu ovocných stromů a patří mezi ohroţené 

druhy. Ty pak umisťovali do přírody. Projekt bude sledován a vyhodnocován pět let. 
                                              
Krouţek Ambroţíci publikuje mnoho článků o své činnosti a úspěších v Radničních listech 

města Havířova nebo ve včelařském časopise Včelařství. 

 

Úspěšní pěstitelé 
V rámci pracovních činností si ţáci třídy 7. A vypěstovali nádherné cukety. V září a říjnu 

poryli potřebný kus záhonu, metr na jednu rostlinu. V únoru vybrali vhodná semínka a v 

dubnu je zaseli. Kelímky se semínky umístili ve třídě na okenní parapet, vše pečlivě 

pozorovali a zalévali. V květnu rostlinky přesadili do záhonu. Od této chvíle je hnojili a 

zalévali. A bohuţel, také utrpěli škody – nejprve to byl okus zajíců, poté výţivnou hodnotu 

mladých rostlinek testovaly srnky, počátkem června zase sekáči trávy a konečně od července 

úrodu likvidovali plzáci španělští společně se srnkami. V červenci vyrostly první plody, v září 

poslední. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den zvířat 
Ţáci 4. A s p. uč. Sargankovou a ţáci 1. 

A s p. uč. Pavlasovou navštívili 4. října 

2013 u příleţitosti Mezinárodního dne 

zvířat areál Kotulovy dřevěnky, 

oţivený hospodářskými zvířaty. Děti si 

vyslechly poutavou přednášku PhDr J. 

Pavlíkové o jejich chovu. Ţáci 4. A se 

seznámili s historií budovy Kotulovy 

dřevěnky, shlédli interiér a poslechli si 

poutavé vyprávění. 

 

Soutěţ ve šplhu druţstev 
22. 1. 2014 se konalo městské kolo soutěţe ve šplhu druţstev 1. 

aţ 5. tříd na ZŠ K. Světlé. Velkým překvapením bylo 2. místo 

našich nejmenších „šplhounů “. Navíc dva ţáci v jednotlivcích 

byli na skvělých 2. místech.  

Druţstvo 2. tř. obsadilo 6. místo, 3. třída 8. místo, 4. třída 6. 

místo, 5. třída 6. místo. 
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Projekt „Technika nás baví” 
I letos se naši ţáci zúčastnili technické 

soutěţe projektu „Technika nás baví“. Jejich 

úkolem tentokrát bylo vyrobit ze dřeva 

osobu. Ţáci 8.B třídy v hodinách Pracovních 

činností postavili dřevěný model řemeslníka, 

ţelezničáře Pepy. 

Tak jako kaţdoročně proběhne dvojí 

hodnocení – soutěţní modely bude hodnotit 

odborná komise. Na tom, jaké bude toto 

hodnocení, pracovali ţáci od konce měsíce 

října 2013 do počátku února 2014. 

Informace o soutěţi jsou na stránkách: 

http://soutez.povolaniprozivot.cz 

 

 

 

Celostátní kolo počítačové a prezentační soutěţe Office Arena 
Dne 7. 5. 2014 se konalo v Praze celostátní kolo soutěţe Office Arena 2014, ve které se sešli 

nejlepší ţáci základních škol a zároveň výherci krajských kol z celé ČR a Slovenska (12 

soutěţících z ČR a 3 soutěţící ze Slovenska). Moravskoslezský kraj reprezentoval ţák naší 

školy ze třídy 9. A.  

Po slavnostním předání výher a diplomů za 

krajská kola, byla zahájena prezentace 

vítězných prací účastníků soutěţe. Úroveň 

těchto prací byla opravdu velmi vysoká a určitě 

splňovala kvalitu profesionálních prezentací. Jiţ 

to, ţe vše probíhalo v budově společnosti 

Microsoft v Praze, jistě splnilo sen všem 

účastníkům. 

Tento nadaný ţák v červnu reprezentoval 

Moravskoslezský kraj v  celostátním kole 

programování v Jánských lázních. 

 

 

 

Mikuláš 
Nejen doma, ale i ve škole Mikuláš naděluje! 

Jako kaţdý rok se po školních třídách i v naší 

školce procházel Mikuláš se svou partou, 

anděli a čerty. Byli to deváťáci, kteří se 

tohoto nelehkého úkolu ujali, a to s velkou 

vervou a nadšením. Kostýmy měli dokonalé. 

Mikuláš měl přesné informace, kdo ve které 

třídě trošku zlobí nebo něco zapomíná a 

čertíci si vynutili sliby, ţe se malí zlobivci 

určitě polepší. Hodné paní učitelky své ţáčky 

čertům nedaly a všechny děti nakonec dostaly 

sladkosti, které připravilo Sdruţení rodičů. 

 

 

http://soutez.povolaniprozivot.cz/
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Zahraniční kolega 
Od dubna do června 2014 působil na škole 

pan Modou Falls ze Senegalu. Pracoval 

jako dobrovolník na výtvarném projektu 

pana učitele Vaňka (výroba keramických 

zastavení pro poutní místo ve Staré Vodě), 

na kterém pracovali i někteří ţáci 2. stupně. 

Společná práce a nutnost domluvit se 

anglicky byla pro ţáky velmi přínosná. Pan 

Modou také hostoval v některých třídách a 

vyprávěl o ţivotě ve své zemi a děti učil 

tradiční hudební projev své země – 

bubnování. 

 

 

ZŠ na ul. Občanská – Westernové odpoledne – Tradiční Radovánky v nové 

podobě, tentokrát na téma westernu. Po vystoupení dětí MŠ a ţáků ZŠ následovalo odpoledne 

plné her, soutěţí a zábavy. 

 

 

ZŠ na ul. Občanská - Olympijský karneval- společná akce s rodiči a dětmi na téma 

olympiády se spoustou soutěţí pro děti. Rodiče napekli zákusky, připravili chlebíčky a 

občerstvení. O program pro děti se postaral Hopsalín. 
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Návštěva muzea 
Ţáci 1. A navštívili 29. 11. 2013 MUSAION v 

Havířově. Měli zde moţnost shlédnout lidová 

řemesla, vyrobit si malý dárek. Děti zde zároveň 

předaly obrázky, které namalovaly do výtvarné 

soutěţe „Tři králové“. 

 

 

Dílny 
Dne 29. 11. 2013 ţáci 4. a 1. třídy s p. uč. Sargankovou a p. uč. Pavlasovou navštívili 

pracovní dílny v Musaionu, zde si vyzkoušeli zdobení baněk voskem, výrobu vánočních 

ozdob na stromeček, drhání vánočních ozdob, shlédli řezbářské práce, vyrobili si svíčky z 

vosku a z textilu vánoční přání. Dětem se tato akce velmi líbila. 

 

 

Ţáci 9. třídy získali podporu na projekt z programu thingbig 
Dva ţáci 9. třídy získali podporu pro projekt keramické kříţové 

cesty na Libavé z programu thinkbig, který  je určen pro mladé do 

30 let. 

Tento program Nadace O2 a společnosti NROS nejen poskytuje 

peníze na vybrané projekty, ale zároveň učí mladé lidi jak projekty 

psát, jak ţádat o peníze, umět projekt zorganizovat, poskytnout o 

něm informace médiím a jak projekt vyúčtovat. Součástí tohoto 

projektu jsou i školení Nadace O2. 

Záţitky z vědecké show 
V rámci kampaně Zlepši si techniku navštívili ţáci 7. ročníku Science show. 

Průvodcem fyzikálních pokusů byl Dr. Michael Londesborough – vystudovaný fyzik s 

doktorátem z chemie. 

Michael byl vtipný, pohotový a jedenapůlhodinový 

program měl do sebemenšího detailu skvěle promyšlený 

a připravený. Jako bonus pro ţáky mluvil plynulou, 

odbornou češtinou. 

Na jevišti se vystřídalo nespočet experimentátorů, 

protoţe experimenty prováděli sami ţáci – diváci. O 

tom, ţe ţáky experimentování baví, svědčí nejen to, ţe 

některé musel Michael s díky odmítnout (přiběhlo jich 

na jeviště najednou příliš mnoho), ale i ohlasy našich 

ţáků. 
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Připomínáme si lidové tradice: Smrtná neděle 
Letos připadla Smrtná neděle na 6. dubna. Původ tohoto zvyku 

je pohanský, první písemná zmínka o něm se datuje na počátek 

14. století. Tento starobylý obyčej je spojen s vynášením 

Morany, tady s koncem zimy a vítáním jara. Ţáci 6. Třídy si 

Moranu vyrobili, dopravili na místo a podle starého zvyku ji 

pustili po vodě. 

 
Volný čas dětí:  

Kromě krouţků ţáci ve škole v odpoledních hodinách 

také navštěvovali výuku hry na flétny, klavír a kytaru.  

 

 

Projekt MŠMT  Ovoce do škol 
Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit 

zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, a to v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU).  

 

Dodávky pro naši školu zajišťuje firma OVOCENTRUM V+V s.r.o. z Valašského Meziříčí. 

V  letošním školním roce děti dostávaly v rámci tohoto projektu zdarma ovoce, zeleninu a 

ovocné šťávy. Velkým kladem bylo, ţe dodávané produkty neobsahovaly konzervanty, 

přidávaný cukr, sladidla, tuky. 

Do projektu byli zapojeni všichni ţáci 1. stupně – 100% dětí. Informace o projektu byly 

zveřejněny na webových stránkách školy. Rodiče byli informováni o projektu EU na třídních 

schůzkách. Děti, rodiče i učitelé hodnotili projekt kladně. 

Doplňkové aktivity zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, kdy se děti dozvěděly 

více o úpravě a významu a přínosu pro zdraví: 

- Návštěva Ţivotických sadů 

- Návštěva Kotulovy dřevěnky – co chovali naši předkové 

- Návštěva Selského dvora v rámci havířova v květech 

- Projekt „ Vánoce „ – výroba ovocného a zeleninového salátu 

- Projekt „ Německo „ – pečení bio perníčků, seznámení se s kuchyní našich sousedů 

- Tvoření a sestavování jídelníčku – v hodinách Čj a Prv 

- Porovnávání cen ovoce, zeleniny, slovní úlohy v hodinách matematiky 

- Kresba, malba ovoce a zeleniny Vv 

- Modelování Pč 

- Projekt „Jablko a jiné ovoce“ 

- Projekt „Ovocné stromy„ 

- Moţnosti výběru ze 3. jídel ve školní jídelně 

- Výroba ovocného dárku  Pč 

- Pěstování jablek a třešní ve školním sadu, sběr a uskladnění tohoto ovoce 

- Osvětové přednášky v rámci Minimálního preventivního programu 

- Zapojení do projektu Zdravé zuby 

- Pracovní seminář s dentální hygienistkou 

 

Další akce: 

Planeta Země 3000, Indonésie – beseda v kině Po stopách lidojedů, 6.- 9.ročník  

Dějepisná exkurze - Ostravské muzeum - 8.A 

Exkurze 9.A Česká televize Ostrava 

Výběr ţáků 7.A a 8.A exkurze Praha výstava Tutanchamon 
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10.2  PREVENTIVNÍ BESEDY: 
 

Branný den v Army-landu Ostrava   
Třídy celé školy se zúčastnily branného dne v Army-landu Ostrava, který je doplněním 

praktické výuky ochrany člověka za mimořádných událostí a branné výchovy. V Muzeu ve 

Vratimově čekala komentovaná prohlídka muzea a 8 stanovišť. Pro ţáky byla připravena 

prohlídka vojenských zákopů, bunkrů a překáţek, vyhledávání vhodných úkrytů v přírodě a 

daném terénu při různých ţivotních situacích (poţár, povodeň, vichřice, bouřky, spadlé 

elektrické vedení, základní návyky pro pohyb a pro přeţití v přírodě, polní nemocnice, první 

pomoc zraněnému, přeprava zraněného, seznámení se s chemickými maskami a nácvik jejich 

pouţití, hod granátem na cíl, nácvik chování při nálezu výbušnin a pyrotechniky, základy 

bezpečného chování ke zbrani, obranná střelba na cíle vzduchovkami a paintballovými 

značkovači, soutěţ účastníků o dosaţení nejlepšího času na vojenské opičí dráze bojovníka – 

kopie výcvikové dráhy Armády ČR, zkouška evakuace s odvozem zúčastněných vojenským 

nákladním vozidlem z místa A do 

bezpečného místa B. 

Dopravu zaplatil všem třídám 

odbor školství Magistrátu města 

Havířova, příspěvek 100 Kč 

vstupné kaţdého ţáka přispělo 

SRBŠ. 

 

 

Projekt První pomoc 
V prosinci 2013 a lednu 2014 se ţáci 4. třídy zapojili do projektu 

PRVNÍ POMOC, který k nám přinesla studentka Ostravské 

univerzity. Projekt zaujal svojí uţitečností i tím, ţe doplňoval běţné 

učivo z oblasti vlastivědy. 

Ţáci se seznámili s fungováním integrovaného záchranného 

systému, vyzkoušeli si zásady první pomoci, učili se poradit si v 

modelových situacích, které mohou v běţném ţivotě člověka 

nečekaně přijít. Naučili se ošetřovat zlomeniny, krvácení, 

popáleniny, manipulovat s obvazem, umět rozlišit situace, ve 

kterých ho pouţít a jak, nebo jaké nebezpečí se můţe nacházet na 

horách, v parku či v lese. Po dvoutýdenním tréninku tak ţáci jistě 

lépe zvládnou těţké situace, do kterých se v ţivotě mohou dostat. 

Bezpečné inline bruslení – teoretická  i praktická výuka inline bruslení 4.A 

 

Preventivní program Veselé zoubky – dentální prevence na 1. 

stupni 

 

Zdravý způsob ţivota:  

1.A: Zdraví, Hygiena, Zdravá výţiva, Pohyb, Vztahy 

k ostatním, Nebezpečí od cizích lidí (intimní zóny), 

Alkohol, Kouření, Léky, Drogy a nebezpečí odhozených 

jehel a stříkaček 

2.ročník:Zdraví, Vztahy a nebezpečí od cizích lidí, Alkohol, 

Kouření, Drogy a odhozené stříkačky 

3.ročník: Vědomí, Vztahy, Kouření, Alkohl, Drogy a nácvik 

odmítání 

4.ročník: Sebepoznání, Vztahy, Komunikace, Rasismus, Drogy a nácvik odmítání 

5.ročník: Sebepoznání, Ţijeme ve společnosti (rodina a kamarádi), Komunikace, Šikana,  
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Městská policie preventivní besedy Dej přednost ţivotu: 

1. ročník Stůj, rozhlédni se! 

2. ročník Dopravní výchova 

3. ročník Dopravní výchova 

4. ročník Dopravní výchova v rámci Průkazu 

cyklisty 

5. ročník (Ne) bezpečný internet 

6. ročník Pes není hračka 

7. ročník Prevence proti kriminalitě 

8. ročník Právo jako pravidlo chování 

9. ročník Základy právního vědomí 

 

Hodina Pravidla třídy vedená speciálním 

pedagogem v 6.A  

 

Besedy ZIP:  

Vztahy ve třídě, šikana 6.A 

Holocaust a antisemitismus 9.A 

Alkohol a kouření 7.A  

Drogy 8.A a 8.B 

Zdravé sebevědomí 6.A 

Světová náboţenství a sekty 9.A 

Sex, city, vztahy 8.A, 8.B 

Rasismus a tolerance 9.A 

Bezpečné prázdniny 7.A  

 

Poţární ochrana – beseda s hasiči 2.A, 2.C, 6.A 

 

Den dentální hygieny 

Ţáci 1. A, 2. A a 2. C v hodině prevence v rámci prvouky přivítali dentální hygienistku. 

Nejprve zaujatě pozorovali správnou techniku čištění zubů obrovským kartáčkem na velkém 

modelu a uvědomovali si, proč je správné čištění důleţité. Potom dentální hygienistka 

obcházela třídu a kaţdému jeho vlastním zubním kartáčkem pomohla jeho zuby vyčistit, ale i 

poradila, jak kartáček správně drţet nebo podle čeho v obchodě vybírat. Děti se naučily i 

hezkou básničku o zubech a nakonec všichni zvládli dokonale si sami vyčistit zuby. 

Drogy a nácvik odmítání  a Kam se obrátit o pomoc  

Beseda Právní vědomí a interaktivní výstava Stopa – vyřeš zločin 9.A, 8.B 

Den otevřených dveří Hasiči, Policie ČR, Rychlá záchranná sluţba 2.A 

 

 

 

10.3   VÝTVARNÉ VÝSTAVY 
 

 

Výtvarná soutěţ „Zvíře není věc“ 

Ţáci 1. třídy a nepovinného předmětu Výtvarné činnosti připravili výtvarné 

práce do 10. ročníku dětské výtvarné soutěţe Zvíře není věc. Vybrané práce 

budou vystaveny ve výstavním prostoru ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.  
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Mezinárodní výtvarná soutěţ v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“ 

Soutěţ organizuje jiţ 23 let naše škola. Našim ţákům se letos podařilo na téma Přírodní ţivly 

vytvořit mnoho kvalitních obrázků, mnoho z nich se dostal o mezi vybrané obrázky ze 13 

zemí světa do výstavní síně. 

 
 

 

Mezinárodní výtvarná přehlídka BIENÁLE FANTÁZIE 2014 
Ţáci naší školy vystavují na 21. mezinárodní výtvarné přehlídce 

BIENÁLE FANTÁZIE 2014, která je největší přehlídkou dětské 

výtvarné tvorby na Slovensku. Výstava představuje vybrané práce ţáků 

školy z posledních dvou let. Vernisáţ výstavy vybraných prací byla 

otevřena 15. května 2014 v Turčianské galérii v Martine. Přehlídku 

organizuje druţební město Havířova Turčianské Teplice.  
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Výstava keram ického krouţku 

Keramické práce dětí školního keramického krouţku p. uč. Evy Burové v prostorách školy. 

 

Výtvarná soutěţ „Malujeme po síti“ 

Ţáci nepovinného předmětu Výtvarné činnosti se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěţe 

Malujeme po síti, kterou vyhlásil Český rozhlas. Výtvarné práce provedené technikou linorytu 

si všímaly zvířat i rostlin na naší planetě a způsobů, jak je lze chránit. Ţákyně 7. třídy získala 

1. místo, práce všech ţáků byly vystaveny. 

 
Výstava k poţární ochraně 

Ţáci 1. stupně se i letos zúčastnili výtvarné soutěţe Poţární ochrana očima dětí. Získali dvě 

první a jedno 3. místo. 
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Výtvarná soutěţ Šťastné stáří 

Ţáci 6. a 7. ročníku kreslili obrázky do soutěţe Šťastné stáří. Zvolili kresbu 

obyčejnou tuţkou a kreslili portréty babiček. Výstava na webových 

stránkách a hlasování diváků se uskuteční na podzim 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

10.4  ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH 
 

Vybrané úspěchy v soutěţích a přehlídkách v rámci města          
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Druţstvo ţáků 1.A Soutěţ ve šplhu 2.místo 

Ţák 1.A Soutěţ ve šplhu - jednotlivci 2.místo 

Ţákyně 1.A Soutěţ ve šplhu - jednotlivci 2.místo 

Druţstvo ţáků 1.A Atletický trojboj 2.místo 

Ţákyně 5.A Výtvarná soutěţ BESIP 2.místo 

Ţáci 1.A Den Země – přírodovědná soutěţ 

1.kategorie 

1.místo 

Ţáci 3.A Den Země – přírodovědná soutěţ 

3.kategorie 

1.místo 

Ţáci 5.A Den Země – přírodovědná soutěţ 

5.kategorie 

1.místo 

ŠD Soutěţ ve sběru víček z PET lahví 2.místo 

ŠD O nejkrásnější vánoční ozdobu 2.místo 

Ţákyně 3.A  Výtvarná soutěţ školních druţin 3.místo 

Ţákyně 3.A  Výtvarná soutěţ školních druţin 1.místo 

Ţákyně 6.A Havířovský pětiboj všestrannosti - 

jednotlivci  

2.místo 

Ţákyně 6.A Havířovský pětiboj všestrannosti - 

jednotlivci 

3.místo 

 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci okresu 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.A Čokoládová tretra 1.místo 

Druţstvo ţáků 1.A Atletický trojboj 1.místo 

Ţákyně 1.A Poţární ochrana očima dětí – 

výtvarná soutěţ 

1.místo 

Ţákyně 4.A Poţární ochrana očima dětí – 

výtvarná soutěţ 

3.místo 

Ţákyně 5.A Poţární ochrana očima dětí – 1.místo 

http://zsfrydecka.eu/?p=5591
http://zsfrydecka.eu/?p=5591
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výtvarná soutěţ 

Ţákyně 1.A Atletický trojboj - jednotlivci 1.místo 

Ţákyně 1.A Atletický trojboj - jednotlivci 3.místo 

Ţák 9.A Informační technologie, jak je 

vidím já 

1.místo 

Ţák 9.A Soutěţ nejen 

v informatice:Trackmanie 

1.místo 

Ţák 9.A Soutěţ nejen v informatice: 

Prezentace 

2.místo 

Ţák 9.A Soutěţ nejen v informatice: Word 2.místo 

Ţák 9.A Soutěţ v programování 1.místo 

 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci kraje 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.A Poţární ochrana očima dětí – 

výtvarná soutěţ 

1.místo 

Ţák 9.A Soutěţ v programování 1.místo 

Ţák 9.A OfficeArena 1.místo 

 

 

Vybrané úspěchy školy v soutěţích a přehlídkách v rámci ČR 
Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţák 9.A Soutěţ v programování 2.místo 

 

 

 

Vybrané úspěchy školy v rámci mezinárodních přehlídek a soutěţí 

Ţák-ţáci, skupina-druţstvo Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.A Výtvarná soutěţ Krásná jako 

kvítka…… 

1.místo 

Ţákyně 7.A Výtvarná soutěţ Malujeme po síti 1.místo 

 

 

Vybrané úspěchy v mimoškolních aktivitách 

Ţák Název soutěţe Umístění-ocenění 

Ţákyně 1.A Krasobruslení – Havířovská růţe 1.místo 

Ţákyně 1.A Krasobruslení – Malá cena 

Kopřivnice 

1.místo 

Ţákyně 1.A Taneční soutěţ DN´S CREW 

LADIES SHOW 

2.místo 

Ţákyně 1.A Soutěţ tanečních skupin 

Kopřivnické mecheche 

3.místo 

Ţák 4.A Okresní kolo ve hře na kytaru 2.místo 

Ţák 4.A Celostátní tenisový turnaj 2.místo 

Ţák 4.A Okresní tenisový přebor  1.místo 
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Ţákyně 3.A Krajská soutěţ v aerobicu 1.místo 

Ţákyně 3.A Krajská soutěţ v aerobicu 2.místo 

Ţák 4.A Okresní kolo ve hře na housle 1.místo 

Ţák 5.A Krajské kolo Soutěţ mladých 

klavíristů 

1.místo 

Ţák 5.A Celostátní kolo HAMU mladých 

klavíristů 

1.místo 

Ţák 8.A Krajské kolo ve hře na housle 3.místo 

 

 

 

 

 

11  ÚDAJE  O  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  ROZVOJOVÝCH  A 

MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ 

 
 

11.1  ROZVOJOVÉ  PROGRAMY  MŠMT 
 

Škola se přihlásila do rozvojového programu Podpora implementace Etické výuky 

do vzdělávání v základních školách a v niţších ročnících víceletých gymnázií v r. 2014.  

Název projektu: Učíme se spolupráci, respektu, vytvářet hodnoty s ohledem na existující 

kulturně historické dědictví  

Cíl: Cílem projektu je prakticky realizovat etickou výchovu ve výuce. Projekt chce ţáky 

naučit spolupráci, respektu k práci druhého i práci vlastní, toleranci, schopnosti umět společně 

hledat nejlepší řešení, sdílet nápady, postupy i radost z tvoření, to vše na moţnosti vytvářet 

kříţovou cestu na v minulosti zničeném poutním místě.   
 

Popis projektu:  

1. V hodinách dějepisu – dějinách 20. století: ţáci shromáţdí informace, vyslechnou 

pamětníky, zmapují historii několika zaniklých obcí, seznámí se s osudy jejich obyvatel         

v průběhu 20. století.  
 

2. V rámci výtvarné a pracovní činnosti: ţáci výtvarně zpracují 14 symbolických zastavení 

kříţové cesty, která budou obsahovat i základní informace o zaniklé vsi a farním kostele ve 

starém poutním místě Stará Voda, kde se původní umělecká výzdoba nezachovala; výtvarné 

práce tak místo symbolicky doplní. 
 

3. K projektu bude vytvořen web a instruktáţní video jako příklad dobré praxe ve škole. 
 

Spolupráce s dalšími subjekty: Na vytváření keramických částí pro zastavení budeme 

spolupracovat s ţáky keramického krouţku ZŠ v Libavé, jelikoţ tím do projektu zapojíme 

místní komunitu. 
 

Samotnou instalaci výtvarných prací v místě budeme provádět ve spolupráci se skautským 

oddílem z Velkého Týnce, který se podílí dlouhodobě na obnově poutního místa Stará Voda. 
 

Ţádost o 40 000,- Kč na projekt však byla neúspěšná. 
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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  

 Preventivní strategie pro ţáky niţšího školního věku je zaměřena na vznik základních 

kompetencí, které jsou utvořeny jako znalosti, dovednosti a postoje v oblasti zdravého 

ţivotního stylu.  

 

1. Programy prevence zajišťují na 1. stupni lektoři Sociálních sluţeb města Havířova (dříve 

Centrum prevence). 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. Za školní rok 

uskutečnilo Centrum prevence 25 besed v souladu se svým plánem. Lektoři realizují témata:  

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  

Drogy + odhozené stříkačky 

 

Prevence ve 3. tř. 

Vědomí Vztahy Kouření Alkohol Drogy + nácvik odmítání 
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Prevence ve 4. tř. 

Sebepoznání Vztahy Komunikace Rasismus Drogy + nácvik odmítání 

 

2. I v tomto školním roce jsme vyuţili cyklu přednášek a praktických činností organizace ZIP 

pro 2. stupeň, zaměřených zejména na mezilidské vztahy, tvorbu kolektivu a drogovou 

prevenci.  

 

Prevence v rámci předmětů:  

 Prevence je v 1. aţ 4. ročníku zahrnuta především v učivu prvouky a společenských 

věd - vlastivědě a přírodovědě. Pátý ročník řeší problematiku preventivní strategie především 

v učivu přírodopisu. Na prvním i druhém stupni jsme se věnovali problematice návykových 

látek v hodinách prvouky v kapitolách o těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy a také 

v hodinách přírodopisu v kapitolách o lidských orgánech a zdravém ţivotním stylu.  

 Témata prevence na 2. stupni:  

8. a 9. ročník „Prevence zneuţívání návykových látek“- občanská výchova 

9. ročník  „Látky ţivotu nebezpečné“ a „Deriváty uhlovodíků“ - diskutovalo se o vlivu 

  drog a alkoholu na organismus člověka (chemie) 

8. ročník "Vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka", „Hygiena duševní 

  činnosti“ (přírodopis) 

7. ročník „Rostliny“ (přírodopis) 

 

 Ve všech ročnících bylo také probráno téma šikany a vztahů v kolektivu, předcházení 

negativním jevům. V občanské výchově, zeměpisu i dějepisu jsme se zabývali problémy 

rasismu, xenofobie a také tématem holocaustu a genocidy. V hodinách bylo téma souţití a 

vzájemných vztahů připomenuto v kapitolách „Globální společenské problémy (zeměpis), 

"Vyuţití volného času, Ţivotospráva, Hledání smyslu ţivota“ (občanská výchova) za vyuţití 

pořadů a programů, týkajících se dané problematiky. Ve výpočetní technice byl kladen důraz 

na chování při komunikaci na internetu, upozornění na moţná nebezpečí, kyberšikanu, 

obtěţování a další moţná nebezpečí. 

 

 V šestém ročníku se na začátku školního roku uskutečnilo aklimatizační pásmo 

organizované školní speciální pedagoţkou, které bylo zaměřené především na tvorbu nového 

kolektivu a vztahy mezi ţáky, poznání spoluţáků.  

 

Doprovodné aktivity prevence:  
 Spolupráci mezi třídami, sebepoznání, vztahy mezi spoluţáky se upevňovaly také v 

rámci uskutečněných akcí - Německý den, Radovánky, cestopisná přednáška z cyklu Planeta 

Země 3000, výlety, exkurze.  

 Na škole v roce 2013/2014 pracovalo mnoho zájmových útvarů – Tělovýchovný, 

Fotbalová a Atletický krouţek, Oddíl mladých ochránců přírody, Výtvarné krouţky, 

Křesťanská výchova, Keramika, Včelařský krouţek, Veselá jehlička, Zajímavá matematika, 

Včelařský krouţek, Francouzský jazyk. Ve spolupráci se ZUŠ se nám podařilo zajistit výuku 

hry na hudební nástroje přímo na naší škole. 

 

 Během celého roku se ţáci zúčastnili kulturních akcí – návštěvy divadel, výchovného 

koncertu, zeměpisné přednášky, interaktivních výstav a také sportovních akcí – zejména 

turnajů městských kol. Velice dobře si ţáci vedli v soutěţích na celostátní i mezinárodní 

úrovni, např. ve výtvarné činnosti či ve finanční gramotnosti a programování. 

 

 V prvním mezipatře (u tělocvičny) je zřízena nástěnka, slouţící jako informační panel 

s adresami a telefonními čísly institucí, které se danou problematikou zabývají. Poskytuje také 
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konkrétní informace o návykových látkách, o konzultačních hodinách metodika, o nabídce 

volnočasových aktivit a nejrůznějších kulturních a sportovních akcích v regionu. 

 

Sebehodnocení:  
 Sebehodnocení ţáků je součástí školní práce. Ţáci vyjadřovali svůj pohled na chování 

a výuku. Dokázali celkem spravedlivě zhodnotit své schopnosti i chování, včetně prvního 

ročníku.  

  

Informování rodičů:  
 Rodičům na třídních schůzkách jsou poskytovány nové informace v oblasti prevence, 

akcemi podporujícími zdravý způsob ţivota, jsou také seznamováni se školním řádem, který 

obsahuje pravidla chování ve škole, práva a povinnosti rodičů. 

 Webové stránky školy obsahují sekci prevence, kde můţe veřejnost najít strategii 

školy v oblasti prevence, volnočasové aktivity, školní řád. 

 

Poučení ţáků:  
 Ţáci byli poučeni o bezpečném chování ve školní budově, na hřišti, ve třídě v přírodě. 

Byli seznámeni se školním řádem a pravidly chování, se svými právy i povinnostmi. K 

varování před nebezpečím slouţí také školní rozhlas, ţáci byli varováni před sněhem 

padajícím ze střech, před cizími lidmi lákajícími děti do aut, před nebezpečím během 

stavebních prací nedaleko školy. 

 

 Zdravý tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole. 

Rovněţ vztahy učitel – ţák se nám jeví na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce jsme se 

nesetkali s váţnějšími psychosociálními jevy, jako je šikana apod. Během celého školního 

roku jsme nezaznamenali ţádnou událost, která by, byť jen naznačovala, uţití návykových 

látek – kouření, alkohol nebo drogy v prostorách školy. Celkově můţeme hodnotit atmosféru 

na škole, tedy vztahy mezi ţáky i vztahy mezi ţáky a učiteli, jako velmi dobré. 

 

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.  

         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, 

ţádost, 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. 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2013/2014 

 

- 57 - 

 

 

     Ţáci 8. ročníku se seznámili s rozdíly mezi povoláním a zaměstnáním, s výhodami a 

nevýhodami jednotlivých profesí. V hodinách slohu hlouběji procvičovali styly komunikace 

mj. zaměřené i na pracovní záleţitosti - rozhovor, debata, připomněli si strukturu ţivotopisu  

atd. Získávali základní přehled o odborné literatuře a  informačních materiálech.  V rámci 

projektu Technika nás baví se zapojili do soutěţe o model řemeslníka. Zúčastnili se exkurze 

ve firmě Vítkovice Machinery Group a seznámili se blíţe se strukturou strojírenských oborů, 

absolvovali výukový program „Roboti všude kolem nás“ v technickém muzeu U6 v oblasti 

Dolní Vítkovice.  

     Ţáci 8. tříd vypracovali základní modul testů SCIO (JČ, M, OSP) jako přípravu 

k přijímacím zkouškám pro příští rok. Součástí testů byl také prozatímní výběr SŠ a jeho 

návaznost na celkový výsledek testu. S výsledky se bude pracovat zejména v příštím školním 

roce v rámci  konkrétního výběru školy.    

 

      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 i v celé ČR.  Po celý šk. rok se ţáci 

seznamovali s inf. literaturou (broţury, přehledy, statistiky, prezentace atd.) o SŠ, o 

moţnostech studia nebo vyučení. Formou besed ve škole, prezentač. výstav, exkurzí na SŠ a v 

podnicích,  prostřednictvím  konzultací s VP shromaţďovali fakta umoţňující přesnější výběr 

školy a oboru. Účastnili se soutěţe v řemeslech na SOU v Havířově (Devatero řemesel), aby 

si vyzkoušeli devět různých dovedností (pekař, číšník, truhlář atd.), soutěţe v dovednostech 

elektronických v rámci soutěţe Techniáda, kterou pořádala SŠ Sýkorova v Havířově – 

Šumbarku.  Ţáci se seznamovali se světem práce, s problematikou uplatnění absolventů SŠ v 

praxi, způsoby dalšího vzdělávání  na VOŠ nebo VŠ.  Ţáci se  zamýšleli v hodinách 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 prakt. ukázkám lidské komunikace (telefonní rozhovor, přijímací pohovor, zásady 

diskuse, proslov atd.), připomněli si strukturu ţivotopisu. V občanské výchově zvládali 

sestavení ţádosti, stíţnosti, reklamace atd. 

Ke zdárnému průběhu přijímacího řízení přispěly tyto skutečnosti: 

1. Snaha o co nejlepší vysvědčení. U přijímacího řízení rozhodují známky ze tří vysvědčení 

(8. třída a 1. pololetí  9. třídy), za celkový průměr ţáci získávají značnou část bodů spolu 

s výsledkem z písemných testů JČ, M. 

2. Individuální přístup k přípravě na zkoušky – kromě společné přípravy v dělených hodinách 

v JČ a M v 9. r. ţáci také jednou týdně navštěvovali kurzy na gymnáziích nebo dalších 

středních školách, nabízených na jejich webových stránkách v období od ledna do března. 

Ţáci pracovávali testy z broţury Testy 2014 zakoupené přes naši školu, dále cvičné testy 

společnosti SCIO a ilustrační testy společnosti Matt a Hurry, která připravovala přijímací 

testy pro tento školní rok.  

3. Ţáci navštěvovali ve svém volném čase na různých školách Dny otevřených dveří, a tak 

měli moţnost se na vlastní oči seznámit s prostředím a atmosférou školy, jejím okolím a 

polohou z hlediska dopravy.  

4. V letošním roce vyšla nová legislativa v oblasti preventivních prohlídek v rámci výběru SŠ, 

coţ znamenalo podrobnější vyšetření hlavně při výběru učebních oborů nebo maturitních 

oborů s praktickou výukou (praxe). Proto bylo potřeba nechat více času na vypracování 

odborného posudku praktickým lékařem.  

 

      Podstatnou součástí VVP byly společné třídní schůzky s rodiči a různé instruktáţe ţáků 

i rodičů k vyplňování přihlášek či zápisových lístků, seznámení s legislativou, organizací 

celého škol. roku v rámci volby povolání (citace zákona, důleţité termíny atd.). Podrobnější 

rozpis je uveden ve zprávě VP. 
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Kariérní poradenství 

     V oblasti informační činnosti výchovné poradkyně byly ţákům 8. a 9. ročníku a jejich 

rodičům během roku poskytovány informace z oblasti kariérního poradenství.  

     Během náborového období od září do února bylo posíleno povědomí ţáků o moţnostech 

výběru SŠ především v našem regionu:  

- v rámci výuky občanské výchovy se ţáci seznamovali se SŠ formou besed, prezentací a 

přednášek zástupců škol přímo ve své třídě  

- na třídních schůzkách probíhaly besedy rodičů i ţáků se zástupci středních škol, rodiče byli 

seznamováni s průběhem školního roku v rámci volby povolání (přihlášky, zápisové 

lístky atd.)  

- ţáci 9. ročníku navštěvovali řadu prezentačních akcí Informačně-poradenského střediska 

Úřadu práce v Karviné a Havířově (Burzy povolání) 

 - ţáci 9. ročníku absolvovali řadu exkurzí na středních školách v našem regionu, některé byly 

doplněny návštěvou provozu školních dílen popř. závodu 

- ţáci 9. ročníku se účastnili vybraných prezentačních akcí pořádaných SŠ nebo v nich 

soutěţili (K-Mode, Devatero řemesel, Techniáda atd.)   

- ţáci 8. ročníku absolvovali exkurze vybraných závodů (Arcelor Mittal, Vítkovice Machinery 

Group, oblast Dolní Vítkovice) s výukovým programem zaměřeným na rozvoj 

technických dovedností (Roboti všude kolem nás) v technickém muzeu U6. 

- formou informačních materiálů o studiu, broţur se seznamy škol, studijní literatury v podobě 

katalogu „Poradce pro volbu povolání“ a zejména individuálních pohovorů s rodiči 

byly poté konzultovány konkrétní studijní moţnosti ţáků a jejich další uplatnění.  

 

     Naše škola pokračovala 3. ročníkem v projektu Technika nás baví zaměřeném na 

podporu studia technických oborů v regionu (strojírenství, stavebnictví atd.). Ţáci 8. a 9. tříd 

se měli také letos moţnost účastnit exkurzí a besed v podnicích a firmách našeho kraje. Tým 

ţáků 8. třídy se účastnil se svým modelem řemeslníka „Ţelezničář Pepa“, soutěţe zaměřené 

na rozvoj řemesel v rámci Moravskoslezského kraje a ţáci 9. třídy absolvovali exkurzi ve 

studiu Televize Ostrava, opět zaměřenou na konkrétní technické profese.    

      Rodiče vycházejících ţáků byli průběţně informováni o veškeré strategii při výběru školy, 

obdrţeli zpracované odkazy a kontakty na důleţité stránky nebo literaturu.  Byla jim 

poskytována pomoc při vyplňování přihlášek, zápisových lístků, podávání odvolání, 

informace o změnách legislativy v oblasti lékařských prohlídek. 

       Problematika volby povolání se během celého roku promítala i do ostatních vyučovacích 

předmětů. Ţáci 8. tříd vypracovali základní modul testů SCIO (JČ, M, obecné studijní 

předpoklady) jako přípravu k přijímacím zkouškám pro příští rok. Součástí testů byl také 

prozatímní výběr střední školy a jeho návaznost na celkový výsledek testu. S výsledky se 

bude pracovat zejména v příštím školním roce v rámci konkrétního výběru školy.    

 

JAK JSME LETOS BYLI ÚSPĚŠNÍ 

V letošním školním roce absolvovalo přijímací řízení 33 ţáků naší školy. Z toho 29 ţáků z 9. 

(a jeden 8.) ročníku na střední škole a 4 ţáci z 5. ročníku na osmiletém gymnáziu. 

Z vycházejících ţáků byli přijati všichni v 1. kole, čtvrtina ţáků v odvolacím řízení. Z 5. třídy 

byli přijati ke studiu  na gymnáziu 3 ţáci. 

 

Hlavní důraz kladen na: Ulehčení výběru střední školy a volby budoucího povolání, 

sebepoznání a osobnostní růst ţáků. 
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Název programu: Environmentální výchova 
 

Cíl programu: Aktivní zapojování ţáků do péče o ochranu ţivotního prostředí. 

  

Způsob realizace:  Environmentální výchova byla zařazována jako součást většiny předmětů, 

největší prostor poskytují přírodovědné předměty.  

 V oblasti péče o přírodu se vyuţívá umístění školy v krásném přírodním prostředí, 

moţnost učit se v nové učebně v zahradě školy, pracovat ve školním parku, řezat stromy v 

ovocném sadu školy, přesunout výukové aktivity i do okolí školního areálu, který tvoří les a 

nedaleké uzavřené málo frekventované ulice. 

 Děti se zapojovaly do akcí jako je „Den Země“, „Den bez aut“, úklid řeky Lučiny, 

sběr alkalických baterií, sběr kaštanů v rámci spolupráce s myslivci, výroba krmítek pro 

ptáky, do městské přírodovědné soutěţe.  

 Ţáci pokračují v úspěšné činnosti v přírodovědných krouţcích.  Jedná se o včelařský 

krouţek Ambroţíci, kde ţáci prakticky poznávají chov včel, zapojují se do přírodovědných 

soutěţí, pořádají výstavy a přednášky. Letos škola hostila dvoudenní krajskou soutěţ Zlatá 

včela. 

Dalším je krouţek Mladých ochránců přírody při ZŠ Frýdecké, v rámci něhoţ 

prakticky poznávají přírodu, ochranu zvěře a péči o ně, krouţkují ptáky, navštěvují v rámci 

výletů zajímavá místa v naší republice. Krouţek také ve spolupráci s dalšími učiteli zajistil 

několik stanovišť během celoměstské akce Den Země. Stanoviště byla umístěna v zahradě 

školy a v budově sousední MŠ Frýdecké, kde se prozatím nachází EKO-UČEBNA. Škola 

zahájila jednání s magistrátem města za účelem přemístění této učebny do hospodářské 

budovy při ZŠ Frýdecké. Je vyuţívána pro ekologickou výchovu dětí a ţáků havířovských 

škol. 

 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 a DVD filmy s 

přírodovědnou tematikou.  

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol pro zdravý způsob ţivota dětí. 

 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 

- 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. Ţáci 3. ročníku 

procházejí výcvikem Chodec, pro děti 4. ročníku je určen teoretický výcvik Cyklista. 
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Teoretickou i praktickou část výuky zajišťuje mateřská škola  Havířov-Šumbark,  Petřvaldská 

32/262. Teoretická část výuky bude prováděna v učebnách výše uvedené základní školy, 

praktická část výuky na dopravním hřišti Mateřské školy Místní 3/355 v Havířově-Městě. 

Škola úzce spolupracuje s institucemi umoţňujícími rychlý pokrok vzdělávání dětí v této 

oblasti. Ţáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastňují semináře BESIP, zakončeného testem. Svých 

znalostí děti vyuţijí také na dopravním semináři na Stanici mladých techniků.  

Městská policie zajistí 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, p. Brůnová) 

- teorie v oblasti pravidel v silničním provozu (křiţovatky, dopravní značky ) – zajišťuje 

Městská policie Havířov  

 

Akce s dětmi v rámci výuky dopravní výchovy  v předmětech Prv, Jč,Vl,Vv a Pč : 

  

     - vycházka do okolí školy – vyhledej a označ nebezpečná místa při příchodu a odchodu ze        

       školy, pojmenuj dopravní značky v blízkosti školy, pouţívej vţdy při přecházení vyzna – 

       čený přechod pro chodce 

- v rámci hodin Prv,  Vl a Vv nakresli plánek okolí tvého bydliště a označ nebezpečná  

            místa při přecházení vozovky, nevyznačené přechody pro chodce, nebezpečné křiţo- 

            vatky 

- v rámci Jč ţáci popisovali v hodinách slohu konkrétní situaci, kdy by měli vyuţít 

znalosti tísňových linek, např. nahlásit dopravní nehodu, poskytnout 1. pomoc 

- v rámci Pč vyráběly děti dopravní značky 

- ţáci se také účastnili výtvarných soutěţí  - Městská soutěţ „Co děláme špatně na 

silnici„ 

-  v rámci výuky se ţáci 4. ročníku seznámili s poskytnutím první pomoci, účastnili se 

projektu Zdraví a první pomoc, který ve třídě uskutečnila  praktikantka a studentka 

Pedagogické fakulty Gabriela  Volná. 

- v rámci projektového dne ţáci 4. A třídy pracovali na projektu „ Cyklista „, během 

dopoledne vyhledávali, třídili, popisovali informace o jízdním kole, vyhledali desatero 

dobrých rad, co nesmí chybět v povinné výbavě jízdního kola, kreslili dopravní 

značky, křiţovatky, atd. 

 

 

Akce školního roku  2013/2014: 

Výtvarné soutěţe – Co děláme špatně na silnici – ţáci 1. stupně 

Program Městské policie – besedy „ Dej přednost ţivotu „ 

                                          Pro ţáky 4. třídy – beseda-  teorie správné jízdy na jízd. kole 

                                                                                       Pravidla silničního provozu 

                                                                                       Řešení dopravních situací – křiţovatek 

                                                                                       Poznávání dopravních značek  

                                                                    11. 3. 2014  Průkaz cyklisty – 2 hodiny  

                                                                    28. 4.2014  Bezpečné inline bruslení – 2 hodiny 

                                                                    29. 4. 2014 Příprava na psaní testů cyklisty (2 hod) 

- návštěva dopravního hřiště v Havířově na MŠ Místní č. 3 

                                                                    30.4.2014  Řešení testů v rámci Průkazu cyklisty 

                                                                    Projektový den „ Cyklista „ 

 

Dopravní situace – vycházka do okolí školy – ţáci 1. A – přechod na přechodu pro chodce, 

dopravní značky. 

Besedy Městské policie -   1. 10. 2013 – 1. A a 3. A 

                                            3. 10. 2013 – 2. A a 2. C 
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                                            4. 10. 2013 -  5. A a 7. A 

                                            8. 10. 2013 – 6. A 

                                             5.11.2013 -  4.A ( 2 hod. ) 

                                           21.1. 2014 -    5.A 

                                           24.2. 2014 -    3.A (2 hod. )  

                                            7. 3. 2014    - 4. A   

                                                                                             

 

Tematické okruhy preventivních besed: 
 

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 

 

4. třída – dopravní výchova - ,,Průkaz 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 MP 

 

5. třída – prevence sebeochrany, práce a kompetence Městské policie 

                (NE)bezpečný internet 

* 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 

- zásady bezpečného pouţívání elektronických prostředků a bezpečné internetové komunikace 

- seznamování se přes internet, poskytování informací o své osobě nebo o svých blízkých,   

  odesílání osobních fotografií apod. 

-nebezpečí a případy kyberšikany 

 

 6. třída – prevence sebeobrany v rámci projektu „Pes není hračka“ 

- základy dodrţování osobní bezpečnosti, předcházení úrazovosti dětí při kontaktu se psy 

- základní povinnosti a návyky při péči o psa 
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- základy bezpečného chování při kontaktu se psem 

- vyuţití tísňových linek 

 

7. třída – prevence proti kriminalitě 
- základní pojmy související s kriminalitou mládeţe 

- pojmy a význam související s alkoholem, drogami, výherními automaty 

- problémy se zákonem, absence ve školách, krádeţe, dopravní přestupky apod. 

 

8.  - 9. třída – právo jako pravidlo chování 
- základní pojmy související se zákony a pravidly 

- význam zákona ve společnosti, individuální zodpovědnost, trestní zodpovědnost 

- přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku, dopravní přestupky  

 

 

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 v blocích. 

 
1. V průběhu prvních hodin 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. Do tělesné výchovy je začleněno mnoho branných prvků, které souvisí s mimořádnými 

událostmi, například:  Pohyb v terénu (šplh, plíţení) 

Překonávání terénních nerovností, překáţek 

Vyhledávání úkrytu 

Druhy poplachu a nácvik evakuace (rychlý leh na břicho s ukrytím 

hlavy) 

Hry: „povodeň, vichřice, poţár“ 

4. V dubnu 2014 ve 2. a 6. ročníku proběhly besedy s poţárníky. Ţáci si zopakovali formou 

přiměřenou ţákům, jak se chovat, kdyţ zpozorují, ţe něco hoří, praktické volání na tísňové 

linky. Byla jim předvedena práce hasičů od barvy poţárního auta, majáčky, aţ po záchranu 

lidí při povodních. Tyto besedy byly zajímavé a poučné. Na tyto besedy ţáci 2.A navázali a 

vyuţili „Den otevřených dveří“ – 2. 6. jsme navštívili městskou policii, záchranku a 

poţárníky. Zde byly předvedeny prostředky a technika jejich náročné práce. 

5. Zapojili jsme se do VV soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“ – odesláno 20 prací, získali jsme 

2 první místa a 1 druhé místo. 

6. Řešili jsme kříţovky a rébusy na téma „Mírná zima – ohroţení klíšťaty“ 
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7. Při mimořádných událostech často dojde k úrazu, poškození zdraví, a proto letos probíhal 

tříměsíční kurz projektu ve 4. třídě. Jmenoval se Zásady první pomoci. Ţáci se učili základy 

první pomoci, které byly vedeny studentkou posledního ročníku PF v Ostravě, zopakovali si 

postup při volání RZS, umělé dýchání, zacházení se zlomeninou, obvazovou techniku a jiné 

důleţité věci pro záchranu ţivota zraněného. 

8. Poslední týden školního roku se celá škola zúčastnila branného dne v Army- Landu Ostrava 

Vratimov, kde ţáci poznali a přiblíţili si vojenské zbraně a armádní funkční vojenskou 

techniku. 

Závěr: Všechny nově zakomponované výstupy byly ověřeny v učivu prvouky, přírodovědy, 

tělesné výchovy a dále i branným cvičením. 

 

 

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. Byla 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 v loňském roce. 

 

oblast 1.3: vznik centra DVPP na území města Havířova – povede ke zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků (2 pedagogové pracovali jako lektoři 

angličtiny a sociálních dovedností, ostatní učitelé byli zapojeni jako účastníci seminářů)  

 

Částka pro ZŠ:  175 400,- Kč v oblasti 1.3  

   186 000,- Kč v oblasti 1.1  

 

Realizace:  32 měsíců, tedy roky 2010 - 2012, ve školním roce 2013/2014 škola podala 

informace o realizaci a udrţitelnosti projektu do monitorovací zprávy E – GROW 

(CZ.1.07/1.1.07./02.0058): 1.1 Elektronizace vzdělávání, kterou vypracoval magistrát.  
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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 činila 

5 000 000,- Kč, spolufinancování města činilo 7,5%, tedy 375 000,- Kč.  

Tento projekt byl 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. 

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 a škola 

výsledky plně vyuţívá i letos. 

Ve školním roce 2013/2014 škola vypracovala Zprávu o udrţitelnosti projektu č. 2 za 

období 3. 2. 2012 - 2. 12. 2013 pro Regionální radu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

s popisem dosaţených cílů: 
Cíle: Realizací projektu se beze zbytku podařilo naplnit plánované cíle projektu. Vybavení 

7 odborných učeben interaktivními tabulemi s příslušenstvím, vybavení dvou nových učeben 

a jedné odborné učebny dílen umoţnilo dosahovat maximální kvality výuky ţáků, vytvořit 

aktivní a tvůrčí přístup dětí k vykládanému učivu, vzbudit jejich zájem o učivo, a to o běţnou 

výuku i vědní obory. Bylo zároveň dosaţeno zkvalitnění výuky jazyků, posílení čtenářské 

gramotnosti, zvýšení počítačové gramotnosti, zkvalitnění a rozšíření environmentální výuky a 

výuky přírodovědných předmětů, a zkvalitnění řemeslné zručnosti ţáků.  

Projekt umoţňuje důsledně naplňovat ŠVP a dlouhodobou koncepci školy, jednoznačně zvýšil 

účinnost výuky a aktivní zapojení ţáků do ní, upevnil komunitní roli školy v rámci vnějších i 

vnitřních vztahů (vztahy rodič - ţák-učitel, spolupráce pedagogů, práce ţákovských skupin). 

 

 

3) Název projektu: OPVK 1-1.3-51  Pedagog 21. století (tablety do škol)      

Škola se zapojila do projektu fy EDUKA CENTRUM, který má zajistit vyškolení 14 

pedagogů pro práci s tablety ve výuce. V následném projektu by měly být ţákovskými tablety 

opatřeny třídy. Projekt se právě posuzuje. 

 

 

 

4) Název projektu:  Ovoce ze školy 

Škola vypracovala projekt na tvorbu přírodních zahrad ţádost na Nadaci Partnerství, Údolní 

33, Brno. 

Cíl projektu:          Zajistit potravu opylovačům, envirovýchova ţáků a osvěta:  

Výsadbou ovocných stromů zajistit potravu pro opylovače a hmyz, zejména pro divoké včely, 

jejichţ umělé příbytky vyrobili ţáci školy, a které jsou jiţ umístěny ve školní zahradě 

Ţáci školy v rámci environmentální výchovy a pracovních činností vyrobí kompostér a budou 

ho vyuţívat k přeměně biologického odpadu na půdu vyuţitelnou na trávnících a záhonech 

školy, kde se pěstují kvetoucí trvalky i jednoletky 
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Ţáci školy v rámci environmentální výchovy a pracovních činností vysadí ovocné stromky a 

následně o ně budou pečovat, od doby řezu, aţ po sklizeň a vyuţití plodů v rámci předmětu 

Pracovní činnosti - vaření. 

Poţadovaná částka: 10 000,- Kč, projekt se právě posuzuje. 

 

5) Název projektu:  Tady bydlím já - MOTÝL  
Odloučené pracoviště ZŠ v Havířově-Dolních Datyních získalo dotaci na environmentální 

projekt Tady bydlím já - MOTÝL, o jehoţ financování škola poţádala grantový program 

Nadace OKD se zaměřením Pro budoucnost. Získala tak 150 000,- Kč. 

Popis projektu: Projekt podporuje environmentální výchovu dětí i dospělých. Naším 

příkladem, výsadbou různých rostlin vyhovujících motýlí populaci na záhonech školy i 

následnou údrţbou chceme děti a veřejnost seznámit s problémem ohroţení motýlů, 

s moţností, jak jednoduše přispět ke zlepšení stavu výsadbou na vlastní zahradě a takovou 

údrţbou, která neničí ţivotní prostor motýlů. A tak vytvoříme domov motýlům nejen na naší 

zahradě, ale i v širším okolí.  

Projekt je určen pro děti ZŠ a MŠ na ulici Občanská 11, Havířov-Dolní Datyně, jejich rodiče, 

prarodiče, přátele školy, místní obyvatele, turisty.  

Částka: Z tohoto grantu byl hrazen nákup a výsadba rostlin vyhovující motýlům, zpracování 

půdy, mulč, cedulky na vrátka zahrad „Tady bydlím já - MOTÝL“, informační tabule s druhy 

motýlů, rostlin a pergola. Projekt se uskutečnil na podzim 2013. Dne 1. 10. se společné akce 

spojené se sázením rostlin v rámci projektu zúčastnili děti i rodiče, dne 29. 11. Jsme projekt 

zakončili závěrečnou zprávou. 

 

 

 

Projekty, které škola uskutečnila prostřednictvím svého Sdruţení TRANOSCIUS,  

které bude příjemcem případné dotace: 

  

1. Název projektu: Kulturně historické dědictví - trochu jiná výuka 

Podána ţádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Nadace Vodafone, program 

VPOHYBU pro neziskovky 

Finanční prostředky: ţádost o 20 000,- Kč do občanského sdruţení školy podporujícího 

výuku 

Cíl: Ve výuce výtvarné výchovy a dějepisu ţáky seznámit s historií kraje ve 20. století a 

vytvořením vzpomínkových zastavení umístěných v krajině přispět k obnově poutních míst. 

Podáno 20. 9. 2013, neúspěšný projekt. 
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2. Název projektu: Kulturně historické dědictví - trochu jiná výuka        

Dne 4. 7. 2013 byla podána ţádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

Olomouckého kraje, byla úspěšná.        

V tomto předkládaném záměru by škola chtěla navázat na starší projekt, týkající se aktivního 

vnímání kulturně – historického dědictví při výuce ve vybraných předmětech. Naším cílem je 

společně se skupinami ţáků od 6. do 9. třídy nejprve s pomocí publikovaných i archivních 

pramenů v rámci výuky dějin 20. století zmapovat historii zaniklých obcí na území 

vojenského újezdu Libavá. Tato samotná přípravná fáze má přesah i do výuky dějin kultury, 

výpočetní techniky, občanské výchovy a zeměpisu, a to uplatněním vyučovaných metod práce 

(práce s mapou, prameny, videodokumentem) při konkrétním zpracování materiálů o 

zaniklých vsích újezdu. Na základě takto získaných informací chceme vytvořit a s ţáky 

výtvarně zpracovat 14 symbolických zastavení kříţové cesty, kde by kaţdé zastavení kromě 

obvyklého tématu kříţové cesty obsahovalo i pár základních informací o zaniklé vsi, farním 

kostele, délce existence vesnice. Takto bychom chtěli v rámci hodin výtvarné výchovy a 

specializovaných krouţků na naší škole vytvořit v průběhu dvou let 14 těchto prací. Samotné 

výtvarné dílo by mělo charakter otevřené dřevěné skříňky, která by byla zpracována 

s vyuţitím keramiky, skla a kovu do podoby reliéfu a mozaiky. Kaţdá výtvarná skupina naší 

školy by si zpracovala zastavení.   Na základě jednání s památkovým ústavem, správou 

vojenského újezdu a farním úřadem v Moravském Berouně, bychom ve spolupráci se 

skautským střediskem z Velkého Týnce, které se stará o údrţbu a opravy poutního místa ve 

Staré Vodě, uvaţovali o konečném umístění těchto zastavení symbolické kříţové cesty 

v areálu tohoto poutního místa. V areálu se nedochovala téměř ţádná původní umělecká 

výzdoba a toto by mohl být zase trochu jiný způsob, jak místo symbolicky doplnit. Jedná se o 

jedno z mála přístupných míst újezdu (protoţe skutečná místa zaniklých vsí jsou běţně zcela 

nepřístupná). Konečným výsledkem projektu bude přehled o zaniklých vsích, který zároveň 

bude respektovat povahu místa i skutečnost, ţe se jedná o velmi cennou uměleckou stavbu a 

areál. 

Výsledek našeho projektu by tak zůstal na území Olomouckého kraje. 

Tato finanční dotace je ţádána na 7 zastavení, realizovaných ve školním roce 2013 - 2014, na 

zbylou část je ţádán příspěvek z jiných zdrojů. 

Získané prostředky: 15 000,- Kč do občanského sdruţení školy podporujícího výuku 

 

 

 

3. Název projektu: Via Dolorosa - učíme se jinak      

Škola usilovala o získání dotace města Havířova 25 000,- Kč na školní projekt realizovaný 

Sdruţením TRANOSCIUS při ZŠ. 

Cílem předkládaného projektu je umoţnit ţákům se zájmem o výtvarné techniky i tradiční 

řemeselné postupy realizovat v hodinách výtvarné výchovy projekt, jehoţ konečným cílem je 

vytvořit v letošním roce 6 ze 14 keramických objektů kříţové cesty, které budou nakonec 

instalovány v prostoru poutního místa ve Staré Vodě u Libavé. Zamýšlený projekt má ţaky 

naučit tradičním i novým postupům při práci s keramikou, vést k rozvoji schopností 

komunikace a práce ve skupině, rozvíjet u ţáku mravní, duchovní a etické postoje v rámci 

školního vzdělávacího programu.  

Naším cílem je společně se skupinami ţáků od 6. do 9. třídy nejprve s pomocí publikovaných 

i archivních pramenů v rámci výuky dějin 20. století zmapovat historii zaniklých obcí na 

území vojenského újezdu Libavá s vyuţitím pramenů a literatury. Tato samotná přípravná 

fáze má přesah i do výuky předmětu dějiny kultury, výpočetní technika, občanská výchova a 

zeměpis, a to uplatněním vyučovaných metod práce (práce s mapou, prameny, s literaturou, 

rozhovorem s pamětníky) při konkrétním zpracování materiálů o zaniklých vsích újezdu 

(tvorba informačního letáku, webu, videodokumentu). Na základě takto získaných informací 

chceme vytvořit a s vybranými ţáky v hodinách výtvarné výchovy umělecky zpracovat 14 



 
 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2013/2014 

 

- 67 - 

 

 

symbolických zastavení kříţové cesty (v letošním roce 6), kde by kaţdé zastavení kromě 

obvyklého tématu kříţové cesty obsahovalo i pár základních informací o zaniklé vsi, farním 

kostele, délce existence vesnice. 

Významné poutní místo Stará Voda u Libavé se díky proměnám území ve 20. století po 

vysídlení německého obyvatelstva stala součástí nepřístupného vojenského újezdu. Po 

částečném zpřístupnění újezdu po roce 1989 došlo k nákladným opravám zničeného poutního 

kostela. Okolní poutní areál se pomalu opravuje, ale ţádná původní umělecká výzdoba se v 

něm nezachovala, toto by mohl být zase trochu jiný způsob, jak místo symbolicky doplnit. 

Jedná se o jedno z mála přístupných míst újezdu (protoţe skutečná místa zaniklých vsí jsou 

běţně zcela nepřístupná). Konečným výsledkem projektu bude přehled o zaniklých vsích, 

který zároveň bude respektovat povahu místa i skutečnost, ţe se jedná o velmi cennou 

uměleckou stavbu a areál. 

Projekt bude vznikat v Havířově, místem konečného umístění bude Stará Voda v 

Olomouckém kraji, projekt má dosah do ČR. Návštěvníci poutního místa jsou z celé 

republiky, projekt chceme prezentovat mezi příklady dobré praxe na stránkách 

historickededictvi.com, podobně jako náš předchozí projekt - " Muchovice - za kulturou a 

lidmi minulosti". Projektu se účastní  i výtvarník ze zahraničí, který bude vyrábět vybrané 

keramické díly. 

Po dokončení celého souboru 14 zastavení v červnu 2016 a jejich instalaci na místě daruje 

Sdruţení TRANOSCIUS, jako nabyvatel dotace, celý soubor osobě zodpovědné za 

projekt/činnost, aby tak mohla být i v budoucnu zajištěna údrţba souboru 14 zastavení v 

případě jejich poškození. 

Podáno v lednu 2014, neúspěšný projekt. 

 

 

 

4. Název projektu: Via Dolorosa - učíme jinak  

Škola usilovala o grant Nadace PRECIOSA, ţádost byla podána prostřednictvím školního 

občanského sdruţení. 

Cílem projektu bylo mít moţnost prakticky si vyzkoušet některé nové i tradiční řemeslné 

techniky při práci s keramikou a sklem v rámci výuky na naší škole. Tento projekt chce ţáky 

naučit spolupracovat s ostatními, respektovat práci druhého i práci vlastní, učit se nové 

techniky a postupy, rozvíjet schopnost společně hledat nejlepší řešení, sdílet nápady, postupy i 

radost z tvoření, to vše na moţnosti vytvářet kříţovou cestu na v minulosti zničeném poutním 

místě.  Projekt také dává příleţitost naučit se chápat kulturní dědictví minulosti a duchovní 

atmosféru místa (jedná se o významné poutní místo), které vytvořili barokní architekti v 18. 

století. Konečně projekt nabízí i moţnost pochopit širší souvislosti problematiky vysídlení 

sudetských Němců a okolností, které následovaly (zřízení vojenského prostoru), včetně jeho 

důsledků a proměn krajiny. 

V tomto předkládaném záměru je naším cílem společně se skupinami ţáků od 6. do 9. třídy 

nejprve s pomocí publikovaných i archivních pramenů v rámci výuky dějin 20. století 

zmapovat historii zaniklých obcí na území vojenského újezdu Libavá. Na základě takto 

získaných informací chceme vytvořit a s ţáky výtvarně zpracovat 14 symbolických zastavení 

kříţové cesty, kde by kaţdé zastavení kromě obvyklého tématu kříţové cesty obsahovalo i pár 

základních informací o zaniklé vsi, farním kostele, délce existence vesnice. Samotné výtvarné 

dílo by mělo charakter stojícího objektu, který by byl zpracován s vyuţitím keramiky, skla a 

kovu do podoby reliéfu a mozaiky. 

Po skončení projektu budou objekty slouţit návštěvníkům poutního místa, zejména o poutích, 

na kterých se kaţdoročně schází 200 – 600 lidí. 

Podáno v červnu 2014, neúspěšný projekt. 
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14  ZÁVĚR 
 

ZŠ Frýdecká uskutečňuje osobitý a originální vzdělávací program, v němţ si zakládá na 

dosahování výborných výchovně vzdělávacích výsledků, 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 pro všestranný 

rozvoj osobnosti ţáka (jazyková připravenost, počítačová gramotnost, sportovní zdatnost). To 

zajišťuje soulad vývoje dětí po stránce jazykové, estetické i sportovní a podporuje 

individuální talent a nadání ţáků.  

Škola posiluje zejména výuku jazyků (angličtina od 1. třídy, moţnost zvolit druhý cizí 

jazyk, jazykové krouţky, 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…). 

V tomto roce se dokonce podařilo zajistit výuku angličtiny s Američankou, rodilou mluvčí. 

Základní škola Frýdecká pracovala ve školním roce 2013/2014 v 1. aţ 9. ročníku 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 2013/2014 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 2013/2014, 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 vyuţívá výsledků projektů spolufinancovaných EU, do kterých se v posledních 

letech zapojila, zajišťujících modernizaci výuky: 

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) 

 

Velmi aktivně se škola snaţí o získání finančních prostředků i ze současných grantů a 

nadací. U několika ţádostí také byla úspěšná nebo k podpoře výchovy a vzdělávání vyuţívá i 

občanské sdruţení TRANOSCIUS působící při škole.  

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 loni společností SCIO, na níţ se podíleli 

ţáci, učitelé, rodiče i ostatní zaměstnanci. Výsledky obou hodnocení ukázaly, ţe rodiče i ţáci 
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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.  

S velkým úspěchem se škole podařilo realizovat tradiční akce pro ţáky, rodiče a 

veřejnost, např. 23. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěţe „Krásná jako kvítka…“ 

s účastí 9 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 2013/2014 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 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: 29. 8. 2014 

Školská rada schválila: 23. 9. 2014 
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 ředitelka školy 


