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1 Základní údaje o škole  
 

1.1 Základní údaje o škole 

 
Název školy dle zřizovací listiny:   

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy dle zřizovací listiny:   

Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, PSČ 736 01   

IČ:      709 581 14 

 
IZO: Ředitelství  600 136 507       

 Škola     102 156 981 

 Školní družina           119 700 646           

 Školní jídelna      119 700 638 

 

Zařazení do sítě škol: poslední změna zařazení od 1. 9. 2017  

 

Zřizovatel školy:   

statutární město Havířov, 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

IČ: 002 97 488  

 

1.2 Charakteristika jednotlivých zařízení školy  

 
Kapacita:      Skutečná naplněnost ve šk. roce 2017/2018: 

Základní škola 600 žáků   567 (k 30. 9. 2017)   

Školní družina 270 dětí    249 

Školní jídelna 600 strávníků   504 (žáků školy z toho 5 diet)  

 

1.3 Další údaje o žácích školy 
 
Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě  k 30.9.2017 

 

Počet tříd Počet žáků ( bez § 38 ŠZ) Průměrná naplněnost ve třídě 

 24 567 23,63 
 

Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost odd. k 30.9.2017 

 

Počet oddělení  Počet žáků Průměrná naplněnost  

9 249 27,67 

 

Odborné učebny 2x počítačová, 2x jazyková, 1x fyziky a chemie, 1x přírodopisu  

Zahrada    ano 

Hřiště     ano (SSRZ Havířov) 

Dílny     ano 

Vybavení kabinetů, laboratoří 

a učeben pomůckami  ano  

Základní škola je tvořena prvním i druhým stupněm. 

Při škole je zřízena školní družina a školní jídelna. 
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Škola byla otevřena k 1. 9. 1981, patří mezi novější školy v rámci města Havířova.  

 

Profilace školy 

o ZŠ se od roku 1990 profiluje jako škola s výukou cizích jazyků: JA, JN, JF, JR (RVCJ).  

o Od roku 2007/2008 v rámci ŠVP ZV navyšuje počty hodin JA, dalších cizích jazyků 

(dle zájmu žáků JN, JF, JR), JČ, M a CINF. 

o Vyučujeme podle ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ (č.j. 1298/2011/ZŠML). 

o Od šk. roku 2008/2009 - výuka zeměpisu v 9. roč. v jazyce anglickém (biling). 

o Výuka formou CLIL – rozvíjení jazykových dovedností v odborném předmětu (Pracovní 

činnosti 3. ročník v JA 1x týdně), využití prvků metody CLIL napříč 1. stupněm 

v předmětech – HV, M, ČS, TV, PČ dle vhodného tématu.  

 

 Nadstandardní služby  

o Internetová škola – výuka probíhá formou e-learningu (tyto služby využili žáci, kteří 

pobývají s rodiči dlouhodobě v zahraničí a plní základní školní docházku v zahraničí dle 

par. 38 Školského zákona). 

o Kurzy cizích jazyků pro veřejnost, děti z MŠ i žáky naší školy, možnost přípravy 

na certifikáty v cizím jazyce v nabízených kurzech. 

o Kurzy přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. 

o Rodilý mluvčí: týdenní intenzivní zapojení zahraničních studentů z různých zemí světa ve 

výuce v rámci projektu Edison. 

o Odpolední kroužky konverzace v JA s rodilým mluvčím ve spolupráci s jazykovou 

školou. 

o Pro žáky 5. a 8. ročníku organizujeme English camp – týdenní výjezd s intenzivní výukou 

angličtiny a rodilým mluvčím. 

o Zahraniční výukové i poznávací zájezdy Vídeň a V. Británie. 

o Ukázkové hodiny cizích jazyků pro rodiče v rámci „Dne otevřených dveří“.  

o Nabízené aktivity podporující zdraví dětí a jejich zapojení ve volném čase  

(lyžařské zájezdy, turistické zájezdy). 

o Na škole pracovalo 5 kroužků. 

o Zajišťujeme lyžařský kurz, plavání, ozdravné pobyty v přírodě, adaptační kurz, výjezdy 

do zahraničí, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní akce nejen pro žáky, ale i pro 

rodiče a učitele. 

o Pro realizaci těchto nadstandardních služeb škola spolupracuje s LEPORELO-children 

o.p.s., která některé akce spolufinancuje.  

o Zapojili jsme se do programu Debatní ligy v ČR podporované MŠMT ČR. V kurzu 

Debatní ligy pracujeme s vyučovacími metodami, které vedou žáky k procvičování 

rétoriky, komunikace, konverzace a asertivnímu chování na veřejnosti a v médiích. 

 

Školní družina   

Je naplněna 249 žáky v 9 odděleních, provoz od 6:00 do 16:30 hod. Zabezpečuje a poskytuje 

dětem mravní, estetickou, tělesnou, ekologickou výchovu v návaznosti na výuku, při školní 

družině pracovalo 5 kroužků (výtvarka, drhání, pracovní činnosti, družinový sbor, deskové 

hry). Ve šk. roce 2017/2018 byl otevřen „Dětský klub“ pro žáky 4. a 5. ročníků, který úzce 

spolupracuje se školní družinou. 

 

Školní jídelna            

Je součástí školy a splňuje současné hygienické normy, nabízí žákům dvojí výběr jídel. Vaří 

pro diabetiky i bezlepkovou a bezvaječnou dietu, jídelna vaří i pro cizí strávníky, připravuje 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11237/clil-rozvijeni-jazykovych-dovednosti-v-odbornem-predmetu.html
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svačinky pro děti 1. a 2. stupně. Strávníci školní jídelny mají k dispozici čaj i po dobu, kdy 

jsou ve školní družině. 

 

 

Školní jídelna k 31.10.2017 

Počet žáků ZŠ stravovaných ve ŠJ      504 (z toho 5 diet) 

Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2017/2018   88 % žáků 

Počet žáků z jiných ZŠ        25 (z toho 25 diet) 

Svačiny odebíralo           130 žáků  

Dospělých strávníků          113  

(z toho 60 školských pracovníků, z toho 3 diety a 53 ciz. strávníků z toho 6 diet)  

 

Odloučená pracoviště: nejsou 

 

1.4 Vedení školy 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Iva Badurová  

Zástupce ŘŠ:     Mgr. Jindřiška Blažková (zástupce statutárního orgánu) 

Zástupce ŘŠ:    Mgr. Jindřiška Jurčková 

Výchovný poradce:   Mgr. Dagmar Csatová, Mgr. Přemysl Harok 

Metodik prevence: Mgr. Zita Kielarová, Mgr. Radka Adámková 

Vedoucí ŠJ, předs. odborů:       p. Stanislava Teichmannová 

Vedoucí ŠD:             p. Alice Zuzaníková  

Školník:        p. Jiří Blažek 

Ekonom školy:        Bc. Ivana Skalíková 

Asistentka ŘŠ + referent 

majetkové správy:        p. Simona Pasterná 

Administrativní pracovník:  p. Andrea Kaňoková 

 

1.5 Kontakty 

 
webová adresa:  www.zsmladeznicka.cz  

 

e-mail:   vedení školy:   vedeni@zsmladeznicka.cz 

    ředitelka školy:  badurova@seznam.cz 

    sekretariát:  sekretariat@zsmladeznicka.cz 

    školní družina : druzina@zsmladeznicka.cz 

    školní jídelna:  jidelna@zsmladeznicka.cz 

 

telefonní kontakty:  sekretariát:   596 411 063  

ředitel školy:  596 420 223 

zástupce ředitele: 596 420 225 

jídelna:  596 411 201 

školní družina: 603 763 575, 736 281 359, 736 278 545 

ekonomka:  596 420 225 

 

 

  

http://www.zsmladeznicka.cz/
mailto:vedeni@zsmladeznicka.cz
mailto:sekretariat@zsmladeznicka.cz
mailto:druzina@zsmladeznicka.cz
mailto:jidelna@zsmladeznicka.cz
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1.6 Školská rada 
 

Školská rada    od 1. 1. 2006 

 

Účel zřízení 

Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, 

zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

 

Předseda školské rady   Mgr. Přemysl Harok       - zvolen učit. sborem 

Členové školské rady  Mgr. Kateřina Grygarová - zvolena učit. sborem  

Ing. Renáta Kolarčíková  - zvolena rodiči ZŠ  

Jaroslav Jež   - zvolen rodiči ZŠ 

p. Blanka Weissová      - jmenována zřizovatelem  

p. Miroslav Polak    - jmenován zřizovatelem  

Žákovský parlament 

Vedoucí ŽP    Mgr. Gabriela Plachtová 

     Mgr. Kateřina Zechová 

                                                       Mgr. Jarmila Pezdová 

 

LEPORELO-children o.p.s. 

Ředitel     Mgr. Aleš Kundel 

Předseda správní rady   Mgr. Dagmar Csatová  

Členové správní rady   Mgr. Kateřina Zechová, Mgr. Kateřina Doležalová   

Předseda dozorčí rady  Mgr. Jindřiška Jurčková 

Členové dozorčí rady   Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Blanka Freharová 
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny 

ve školském rejstříku 
  

2.1 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 

 
Kód oboru    79-01-C/01 
Popis oboru    Základní škola 

Forma vzdělávání   denní 

Cizí vyučovací jazyk   výuka vybraných předmětů v cizím jazyce 

Délka vzdělávání   9 r. 

Kapacita oboru   600 
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3 Přehled pracovníků školy 
(údaje k 30.9.2017, státní rozpočet) 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci                        
 

Pedagogický sbor tvořilo 44 zaměstnanců s pracovním úvazkem 40,136 přepočtených 

zaměstnanců.  Z celkového počtu bylo 36 učitelů s úvazkem 34,636 přepočtených pracovníků 

a 8 asistentů pedagoga (pro žáky se zdravotním postižením) s úvazkem 5,5 přepočtených 

pracovníků. Věkové složení pedagogických pracovníků školy patří do kategorie středního  

a vyššího věku.  

 

Pedagogičtí 

Pracovníci 

Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

ženy % muži % 

učitelé 36 34,636 32 88,9 4 11,1 

asistenti 

pedagoga 
8 5,5 8 100 0 0 

celkem 44 40,136 40 90,9 4 9,1 

 
Vybraným pedagogům z celkového počtu v této tabulce byly přiděleny dle Zákoníku práce 262/2006 v platném 

znění, Vyhl. č. 317/2005 Sb. v platném znění a nařízení vlády 75/2005 v platném znění následující funkce: 

Výchovný poradce (2 pedagogové) 

Metodik EVVO (1 pedagog) 

Metodik prevence sociálně patologických jevů (2 pedagogové) 

Metodik ICT (2 pedagogové) 

Koordinátor ŠVP (1 pedagog) 

 

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

Z celkového počtu 44 pedagogických pracovníků školy splňuje kvalifikaci 44 pracovníků, což 

tvoří 100%. 

 

Zaměstnanci 
Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

kvalifikace % 
Bez 

kvalifikace 
% 

učitelé 36 34,636 36 100 0 0 

asistenti 

pedagoga 
8 5,5 8 100 0 0 

celkem 44 40,136 44 100 0 0 

 

Ve školní družině z počtu 9 vychovatelek je 9 plně kvalifikovaných. 

 

Zaměstnanci 
Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

kvalifikace % 
Bez 

kvalifikace 
% 

vychovatelky 9 7 9 100 0 0 
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3.2 Správní zaměstnanci 
 

Celkem ve škole pracuje 10 ostatních zaměstnanců, z toho 1 muž. Úvazky tvoří 9,52 

přepočtených pracovníků. 

 

Zaměstnanci 
Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

ženy % muži % 

správní 10 9,52 9 90,0 1 10,0 

 

3.3 Údaje o zaměstnancích školní jídelny 

 
Zaměstnance školní jídelny představuje 8 zaměstnankyň s úvazkem 7,5 přepočtených 

pracovníků. 

 

zaměstnanci 
Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

ženy % muži % 

 8 7,5 8 100 0 0 
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Gymnazium; 
18; 32% 

Konzervatoř+um
ělecké školy; 2; 

3% 

SPŠ; 15; 27% 

Učební obory 
(vyuční list); 6; 

11% 

Střední technické 
školy (maturita); 

4; 7% 

Stř. zdravotnické 
školy; 5; 9% 

 ostatní SOŠ; 6; 
11% 

Přehled přijatých žáků 9. r. 

4 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 
 

4.1 Údaje o žácích, kteří odešli ze základní školy  
 

Ukončení docházky na ZŠ Mládežnická  
z 9. roč. na SŠ   56 žáků  

z 8. roč. na SŠTO    1 žák      

ze 7. roč. na gymnázium   0 žáků  
z 5. roč. na gymnázium 13 žáků  

 

 

4.2 Umístění žáků, kteří odešli ze základní školy do středního 

vzdělávání, ukončení povinné školní docházky  
 
ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA ŠKOLY 

  56 žáků 
 Gymnázium 18 

Konzervatoř + umělecké školy 2 

SPŠ 15 

Učební obory (výuční list) 6 

Střední technické školy (maturita) 4 

Střední zdravotnické školy 5 

Ostatní SOŠ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestupy žáků z jiné ZŠ   11 žáků      (v průběhu šk. roku 2017/2018) 

Odchod žáků na jinou ZŠ   18 žáků      (v průběhu šk. roku 2017/2018)     
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4.3 Údaje o zápisu 
 

Zápis žáků do 1. roč.             

 

počet zapsaných žáků při zápisu pro šk. r. 2017/2018                   100 

z toho: předčasný zápis (dop. lékařem a PPP)                         1 

počet přijatých žáků pro šk. rok 2017/2018                                    85 

počet žáků s odkladem povinné šk. docházky 2017/2018               9 

počet žáků, kteří nastoupili na jinou školu                                       6 

 

4.4 Dodatečný odklad školní docházky 
Ve školním roce 2017/2018 nebyl dodatečný odklad. 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného 

stupně vzdělání  
 

5.1 Vzdělávání: hodnocení chování, absence, prospěch, výchovná 

opatření 
 

Přehled výchovných opatření:  počet žáků za 1. pol.  počet žáků za 2. pol.  

Pochvala třídního učitele   197      257 

Pochvala ředitele školy     10          4  

Napomenutí třídního učitele     90        58 

Důtka třídního učitele      17        17 

Důtka ředitele školy         0          6 

 

Komisionální přezkoušení za celý šk.rok 2017-2018 

Počet žáků Ročník Předmět 

4 1., 2. ČJ 

1 9. PŘ, AJ, CH 

 

Opravné zkoušky  

Počet žáků Ročník Předmět 

0 - - 

 

Zkoušky v náhradním termínu  

Počet žáků Ročník Předmět 

0 - - 

 

Žáci opakující ročník v průběhu celé školní docházky 

Počet žáků Ročník Počet let docházky 

2 8. 9 
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Přehled prospěchu školy ve šk. roce 2017/2018         

Přehled prospěchu školy za 1. a 2. stupeň   
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5.2 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství, 

metodik prevence    
 

Ve škole pracují 2 výchovní poradci, oba mají splněné kvalifikační předpoklady.  

Funkce metodika prevence je rozdělena mezi 2 pedagogy, oba mají splněné kvalifikační 

předpoklady. 
Ve školním roce 2017/2018 byla věnována především výchovnými poradci, metodiky 

prevence a vedením školy systematická pozornost: 

o prevenci sociálně patologických jevů 

o práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a práci s nadanými žáky 

o dalšímu vzdělávání všech pedagogů v dané problematice 

o spolupráci s PPP, SPC, Centrem prevence, Policií ČR, soudy ČR, OSPOD, PPPP apod. 

o volbě povolání 

o metodické a pedagogické diagnostice 

 

Aktivity metodiků prevence a výchovných poradců: 

o do prevence soc. patologických jevů významnou měrou zapojen školní psycholog 

o byl vypracován plán preventivní strategie a obnoven stálý informační panel 

o schránka důvěry a projekt NENECH TO BÝT 

o konzultační hodiny metodika prevence 

o kontakt metodika prevence s žáky ve třídách  

o spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli a ostatními pedagogy, 

konzultace problémových situací, metodické vedení třídních učitelů při práci s třídním 

kolektivem 

o konzultace s rodiči i s žáky 

o sledování docházky - prevence záškoláctví  

o organizace primární intervence ve třídách s problematickými vztahy mezi spolužáky, 

především školní psycholog 

o byl aktualizován plán preventivní strategie a vypracována závěrečná zpráva metodika 

prevence (mezi nejčastější výchovné problémy patřily: špatné vztahy mezi žáky (7), 

šikana (3), kyberšikana (1), projevy rasismu (1), záškoláctví (1), užívání tabáku (1)    

o byl vyhodnocen plán výchovného poradce a vypracována závěrečná zpráva výchovného 

poradce 

o byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování 

o byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování (hlášeno na OSPOD), 

ničení školního majetku (řešeno ihned, prevence v rámci aktivit třídnických hodin) 

o škola organizuje pro žáky projekty, besedy a jiné aktivity s tématy prevence soc. pat. jevů. 

Přehled aktivit je v kapitole: údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Vzdělávání a spolupráce pedagogů v oblasti prevence a výchovného poradenství: 

Schůzky a konzultace s OMPA, PPP Havířov, PPP Karviná, SPC Opava, SPC Ostrava, PPPP 

Ostrava, Policie ČR, OSPOD Havířov, Městskou policií Havířov, ZIP Havířov, o.p.s. 

LEPORELO Children - ZŠ Mládežnická, Asterix Havířov.  

 

Zpráva výchovného poradce (viz příloha č. 4) 

 

Zpráva metodika prevence (viz příloha č. 2)   
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

6.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení  
 

 pracovník 
termín 

studia 

instituce 
(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální vzdělávání ---- ---- ---- ---- ---- 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů 
---- ---- ---- ---- ---- 

a) Studium v oblasti pedagogických věd ---- ---- ---- ---- ---- 

b) Studium pedagogiky ---- ---- ---- ---- ---- 

c) Studium pro ředitele škol ---- ---- ---- ---- ---- 

d) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

Irma Strýčková 

Žaneta Poskierová 

2014-2019 

2016-2020 

OU Ostrava 

OU Ostrava 
Učitelství 1.st. 

Učitelství 1.st. 

Pedagog 

Pedagog 

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 
---- ---- ---- ---- ---- 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 
Jindřiška Jurčková 2018-2019 KVIC 

Studium pro ředitele 

škol a školských 
zařízení 

Škola  

b) Studium pro výchovné poradce Jarmila Pezdová 2018- 2020 OU Ostrava 
Studium pro 

výchovné poradce 

pro ZŠ a MŠ 
Škola 

c) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních 

vzdělávacích programů 

---- ---- ---- ---- ---- 

d) Specializovaná činnost – prevence 

sociálně patologických jevů 
---- ---- ---- ---- ---- 

e) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost 
---- ---- ---- ---- ---- 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti environmentální 

výchovy 

---- ---- ---- ---- ---- 

g) Studium vychovatelství  ---- ----- ---- ---- --- 

h) Koordinátor spec. činnosti  ---- ---- ---- ---- ---- 

1.3 Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace 
---- ---- ---- ---- ---- 

Psychologie a sociologie ---- ---- ---- ---- ---- 

Prevence soc.- patolog. jevů ---- ---- ---- ---- ---- 

Jiné Lucie Kiszová 2016-2019 
VŠ sociálně 

právní 
Obor sociální práce pedagog 

 

6.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jméno Název DVPP Datum 

Dagmar Csatová Čtenářská gramotnost pro 2.st. (projekt CESTA KVIC) 21.9.2017 

Gabriela Plachtová Čtenářská gramotnost pro 2.st. (projekt CESTA KVIC) 21.9.2017 

Hana Drobčinská Formativní hodnocení (projekt MAP) 21.9.2017 

Kateřina Doležalová Školení koordinátorů EVVO 21.9.2017 
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Kateřina Doležalová Školení koordinátorů EVVO 22.9.2017 

Kateřina Lisníková Legislativa vztahující se k žákům se speciálními potřebami 27.9.2017 

Přemysl Harok Krajská konference k prevenci rizikového chování 2.10.2017 

Radka Adámková Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Jana Bednářová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Zita Kielarová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Ivana Petrovská Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Kateřina Lisníková Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Edita Šťávová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 4.10.2017 

Iva Badurová Jak sestavit rozpočet školy 4.10.2017 

Jindřiška Blažková Odměňování pracovníků školství v roce 2017 4.10.2017 

Gabriela Plachtová Čtenářská gramotnost pro 2.st. (projekt CESTA KVIC) 5.10.2017 

Radka Adámková Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Jana Bednářová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Zita Kielarová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Ivana Petrovská Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Kateřina Lisníková Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Edita Šťávová Komunikace s rodičem ohledně potíží žáka MAP 11.10.2017 

Ivona Ožanová Jak aplikovat metodu CLIL (Šablony 22) 18.10.2017 

Jarmila Pezdová Jak aplikovat metodu CLIL (Šablony 22) 18.10.2017 

Jindřiška Jurčková Hodnocení práce žáků s důrazem na informativní (KVIC - CESTA) 18.10.2017 

Jindřiška Jurčková Hodnocení práce žáků s důrazem na informativní (KVIC - CESTA) 19.10.2017 

Kateřina Doležalová Soustředění specializačního studia EVVO 19.10.2017 

Lenka Kroutilíková Dopravní výchova 19.10.2017 

Kateřina Doležalová Soustředění specializačního studia EVVO 20.10.2017 

Lenka Kroutilíková Dopravní výchova 20.10.2017 

Blanka Freharová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (šablony 22) 20.10.2017 

Andrea Kovářová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (šablony 22) 20.10.2017 

Radka Adámková Domácí násilí 20.10.2017 

Dagmar Csatová Domácí násilí 20.10.2017 

Kateřina Lisníková Domácí násilí 20.10.2017 

Jindřiška Jurčková Bakalářská konference 23.10.2017 

Kateřina Doležalová Projekt Kompetentní pedagog a žák 24.10.2017 
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Iva Badurová MAP - Jak mluvit o rizicích sociálních sítí a eliminovat kyberšikanu 1.11.2017 

Jindřiška Jurčková Konzultace k projektu (šablony 22) 2.11.2017 

Dagmar Csatová Práce se školním kolektivem (Projekt CESTA - KVIC) 7.11.2017 

Radka Adámková Ozvěny migrační krize v českých školách 8.11.2017 

Kateřina Zechová Konference žákovských parlamentů 8.11.2017 

Edita Šťávová POKOS - příprava občanů k obraně státu 8.11.2017 

Martina Konečná Strukturované učení u žáků s poruchou autistického spektra s mentálním 

postižením 

14.11.2017 

Petra Langerová Skupinová Strukturované učení u žáků s poruchou autistického spektra s mentálním 

postižením 

14.11.2017 

Radka Golichová Strukturované učení u žáků s poruchou autistického spektra s mentálním 

postižením 

14.11.2017 

Simona Pasterná Změny v personální a mzdové oblasti 2018 16.11.2017 

Jindřiška Blažková Změny v personální a mzdové oblasti 2018 16.11.2017 

Kateřina Doležalová Inspirace pro zkvalitňování výuky M a Př 21.11.2017 

Ivana Petrovská Inspirace pro zkvalitňování výuky M a Př 21.11.2017 

Blanka Freharová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Projekt CESTA - Kvic) 24.11.2017 

Andrea Kovářová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Projekt CESTA - Kvic) 24.11.2017 

Blanka Freharová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Projekt CESTA - Kvic) 25.11.2017 

Andrea Kovářová Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Projekt CESTA - Kvic) 25.11.2017 

Jana Bednářová Osobně sociálním rozvojem pedagoga k nenásilné komunikaci 29.11.2017 

Jana Bednářová Osobně sociálním rozvojem pedagoga k nenásilné komunikaci 30.11.2017 

Helena Skalková Metody k podpoře čtenářské gramotnosti (šablony 22) 4.12.2017 

Helena Skalková Metody k podpoře čtenářské gramotnosti (šablony 22) 5.12.2017 

Kateřina Doležalová Specializační studium pro školní koordinátory EVVOO (závěrečné zkoušky) 8.12.2017 

Ivana Petrovská Metoda dobrého startu (Kvic) 11.12.2017 

Jindřiška Jurčková Školení GDPR 13.12.2017 

Jana Bednářová Matematická dílna na ZŠ Gorkého v Havířově 4.1.2018 

Edita Šťávová Matematická dílna na ZŠ Gorkého v Havířově 4.1.2018 

Blanka Freharová Kritické myšlení 5.1.2018 

Andrea Kovářová Kritické myšlení 5.1.2018 

Jindřiška Jurčková Kolegiální podpora pro vedoucí pracovníky (Projekt CESTA - Kvic) 15.1.2018 

Jindřiška Jurčková Kolegiální podpora pro vedoucí pracovníky (Projekt CESTA - Kvic) 15.1.2018 

Dagmar Csatová Práce s dětmi s poruchami učení či chování na ŽS (Projekt CESTA - Kvic) 23.1.2018 

Gabriela Plachtová Práce s dětmi s poruchami učení či chování na ŽS (Projekt CESTA - Kvic) 23.1.2018 
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Kateřina Doležalová Setkání koordinátorů EVVO 30.1.2018 

Blanka Freharová Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2.2.2018 

Andrea Kovářová Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2.2.2018 

Kateřina Lisníková Deficity dílčích funkcí (PPP Frýdek-Místek) 8.2.2018 

Kateřina Lisníková Deficity dílčích funkcí (PPP Frýdek-Místek) 9.2.2018 

Jindřiška Jurčková Kolegiální podpora pro vedoucí pracovníky (Projekt CESTA - Kvic) 13.2.2018 

Jindřiška Blažková Školení GDPR 15.2.2018 

Iva Badurová Školení GDPR 15.2.2018 

Dagmar Csatová ERASMUS+ Job shadowing 17.-

24.02.2018 

Natálie Hrubá POKOS 21.2.2018 

Jindřiška Blažková Školení - ekonomika školy 27.2.2018 

Iva Badurová Školení - ekonomika školy 27.2.2018 

Iva Badurová Školení - PPP 5.3.2018 

Ivona Ožanová E-Twinning konference 6.3. - 

8.3.2018 

Jindřiška Jurčková Metodická poradna k GDPR 7.3.2018 

Kateřina Lisníková Strategie výuky a styly učení (PPP Frýdek-Místek) 8.3.2018 

Kateřina Lisníková Strategie výuky a styly učení (PPP Frýdek-Místek) 9.3.2018 

Jana Bednářová Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách 14.3.2018 

Dagmar Csatová Projekt CESTA - KVIC 22.3.2018 

Gabriela Plachtová Projekt CESTA - KVIC 22.3.2018 

Zita Kielarová Konference - metodik prevence 28.3.2018 

Zita Kielarová Konference - metodik prevence 28.3.2018 

Dagmar Csatová Spolupráce a jednání s rodiči (Projekt CESTA, Kvic) 3.4.2018 

Gabriela Plachtová Spolupráce a jednání s rodiči (Projekt CESTA, Kvic) 3.4.2018 

Petra Skupinová Langerová Konference pro AP 12.4.2018 

Radka Golichová Konference pro AP 12.4.2018 

Šárka Barvíková RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 20.4.2018 

Dagmar Csatová RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 20.4.2018 

Jindřiška Jurčková Kolegiální podpora - (Projek CESTA) 23.4.2018 

Jindřiška Jurčková Kolegiální podpora - (Projek CESTA) 24.4.2018 

Kateřina Doležalová Didactica Magna 25.4.2018 

Dagmar Csatová Práce s ICT na ZŠ 26.4.2018 
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Gabriela Plachtová Práce s ICT na ZŠ 26.4.2018 

Dagmar Csatová Čtenářská gramotnost pro 2.st. (projekt CESTA KVIC) 4.5.2018 

Ivona Ožanová Stínování Portugallsko 14. - 

18.05.2018 

Šárka Barvíková RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 18.5.2018 

Dagmar Csatová RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 19.5.2018 

Pavlína Baligová Regionální setkání AP a ŠA 29.5.2018 

Kateřina Lisníková Využití karet při práci  s klienty 30.5.2018 

Iva Badurová Veřejné zakázky 7.6.2018 

Jindřiška Blažková Veřejné zakázky 7.6.2018 

Kateřina Lisníková Supervize 8.6.2018 

Dagmar Csatová RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 8.6.2018 

Šárka Barvíková RWCT pro pokročilé - Projek Šablony 22 9.6.2018 

Jindřiška Jurčková Erasmus+ 14.6.2018 

Dagmar Csatová Erasmus+ 14.6.2018 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Aktivity školy: soutěže, projekty, olympiády… 
 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA  

Školní kolo     1.místo – postup do okres.kola 

      2.místo 

      3.místo  

Okresní kolo     5.místo–postup do kraj.kola 

Krajské kolo     23.místo 

 

 

OLYMPIÁDA V ČJ  
Okresní kolo     63. místo 

         

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA   

Školní kolo   9.A  úspěšný řešitel 

    9.A  úspěšný řešitel 

    9.A  úspěšný řešitel    

      

 

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 

Družstvo 9.A     7.místo   

Družstvo 9.B     9.místo 

 

PYTHAGORIÁDA    

Školní kolo   6.B  úspěšný řešitel 

    7.B  úspěšný řešitel  

     

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Klokan – Benjamín  7.B  1.místo 

    7.A  2.místo 

    6.B  3.místo 

 

 

Klokan – Kadet  6.B  1.místo 

    9.A  2.místo 

    9.B  3.místo  

  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Školní kolo   9.A  úspěšný řešitel 

    9.A  úspěšný řešitel 

Okresní kolo     účast 
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BOBŘÍK INFORMATIKY 

Kategorie Benjamín 

6.roč.      – úspěšní řešitelé 

7.roč.      – úspěšní řešitelé    

   

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Školní kolo   9.B  1.místo 

    9.A  2.místo 

    6.B  3.-4.místo 

    9.B  3.-4.místo 

     

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

Okresní kolo   8.A  17.místo 

    8.A  19.místo 

 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

školní kolo   9.B  1.místo 

    8.B  2.místo 

    8.B  3.místo 

 

Permoníček (kat. 6.roč.)   4.místo 

      10.místo 

 

Permoníček (kat. 7.roč.)   5.místo 

      12.místo 

 

DĚJEPISNÁ MĚSTSKÁ SOUTĚŽ   

Naše město Havířov     5.místo 

      5.místo 

      5.místo   

 

JAZYKY HROU 15.ročník:  

Jazyky hrou - JN  9.B  1.místo 

    9.A  1.místo 

  

Jazyky hrou – JR  9.B  1.místo 

    9.B  1.místo 

    9.A  2.místo 

    9.A  2.místo    

  

 

KONVERZACE V JA 6.-7.R.: 

Školní kolo 5.roč.  5.B  1.místo 

5.A  1.místo 

5.A  2.místo 

5.B  3.místo   
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I.kat.  6.-7.roč.  7.B  1.místo 

    7.B  2.místo 

    7.A  3.místo 

 

II.kat.  8.-9.roč.  9.A  1.místo 

    9.A  2.místo 

    8.A  3.místo 

 

Okresní kolo    7.B    (bez umístění)  

    9.A  (bez umístění)     

 

SOUTĚŽE CJ - CHRISTMAS  

CHATTERBOX  

Gymnázium Orlová  9.A  6.místo 

9.A  6.místo 

9.A  6.místo  

SOUTĚŽ 1:0 PRO  

NĚMČINU PRAHA  7.B    5.místo 

 

SOFT TENIS  

Městské kolo   děvčata 1.místo 

    chlapci  2.místo       

 

ATLETICKÝ TROJBOJ    

Jednotlivci     1.místo  

      1.místo  

      1.místo  

1.stupeň   3.třída  3.místo 

    4.třída  1.místo 

    5.třída  1.místo 

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ děvčata 2.místo 

    chlapci  3.místo       

 

ATLETICKÝ x-boj    1.místo 

 

3.utkání hvězd HAVÍŘOVSKÉ LIGY ZŠ  
    8.A  1.místo 

        

 

VYBÍJENÁ  

Městské kolo   1.stupeň 1.místo 

    2.stupeň 5.místo 

     

   

ŠTAFETOVÝ POHÁR 1. – 3. třída 1.místo 

    4. - 5. třída 3.místo 

(celkové umístění za ZŠ 2.místo) 
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ORIENTAČNÍ BĚH: 

Městské kolo   2.stupeň 1.místo   

Krajské kolo    2.stupeň 5.místo   

 

FLORBAL: 

Okres - ČPES Cup  1.stupeň 1.místo 

Florbal    2.stupeň 7.místo 

 

ŠPLH:    2.stupeň 8.místo 

 

WOLFRAM: 

Městské kolo     1.místo 

Krajské kolo     7.místo (z 26) 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 

Mladých cyklistů  starší žáci 4.místo 

 

  

 

      

7.2 Projekty, besedy, znalostní, kulturní a sportovní akce 
 

Kulturní akce: 

o Návštěvy divadelního představení (Divadlo loutek, Miniteatro, KDLJ aj.) 

o Filmové představení kino Centrum 

o Taneční vystoupení LCD, Horizonty 

o Výstava – Krásná jako kvítka, Vánoční kouzlení, Velikonoční dílna 

o Besedy v městské knihovně, besedy s městskou policií a hasiči 

o Vítání občánků 

 

Projekty, soutěže: 

o Jazyk hrou – organizátor i účastník regionální soutěže v cizích jazycích 

o Evropský den jazyků – školní projekty 

o Finanční gramotnost – školní a okresní kolo 

o Debatní liga – organizátor i účastník soutěže v debatování 

o Den Země – školní i městské projekty 

o Vánoční a Mikulášské besídky jednotlivých tříd 

o Den Země – Do lesa s lesníkem 

o Evropský týden mobility 

o Zubní hygiena 

o Ovoce do škol 

o Vánoční přání pro seniory v Domě s pečovatelskou službou 

o Testování SCIO 

o Pasování čtenářů 

o Chodec a cyklista 

o Galakoncert Talent 2017 

o Protidrogový vlak 

o Vitamínový den 

o Nenech to být  

o Už to vím, už se nezraním 



25 

 

o Pohár skřítka dopraváka 

o Edison – v rámci projektu AISEC do školy přijíždí na týden 6 – 8 zahraničních VŠ 

studentů z různých kontinentů a účastní se výuky. V angličtině vyprávějí žákům o své 

zemi, diskutují, pořádají soutěže. Žáci se naučí vyrábět typický výrobek země, zatančit 

lidový tanec, poznají mnohé reálie dalších zemí a zdokonalí se v angličtině, mnozí 

mají poprvé kontakt s cizincem.      

o POKOS – projekt ministerstva obrany k ochraně státu 

 

Výjezdy, exkurze: 

o Adaptační kurz pro 6. ročníky 

o Pro žáky 5. a 8. ročníku organizujeme English camp – týdenní výjezd s intenzivní 

výukou angličtiny a rodilým mluvčím. 

o Ozdravné pobyty pro žáky 4.roč. 

o Den otevřených dveří v Technických službách 

o Školní výlety jednotlivých tříd 

o Výjezd – Vánoční Vídeň 

o Tematické exkurze (ZOO, Planetárium, Landek, zeměpisné, exkurze s tematikou 

volby povolání, Hyundai Nošovice, Hasiči, elektrárna Dlouhé stráně, Armyland, 

Kotulova dřevěnka, útulek Max, Archeopark, Marlenka, Osvětim aj.) 

o studijní výjezd pro žáky do Velké Británie 

 

Sportovně-výchovné akce: 

o Výuka plavání (2. a 3. ročník) 

o Běh naděje 

o Dopravní výchova: teorie a praxe, návštěvy dopravního hřiště, dopravní soutěž 

o OVOV 

o Orientační a přespolní běh 

o Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník 

o Víkendové lyžařské zájezdy 

o Sportovní soutěže (softtenis, vybíjená, lezecká, atletická, orientační běh atd.) 

 

 

7.3 Prezentace školy na veřejnosti  
 

o Internetová škola (e-learning) 

o Ukázka Debatní ligy pro veřejnost 

o Ukázkové hodiny výuky cizích jazyků pro veřejnost 

o Články do Radničních listů, UN a jiných periodik o zajímavých akcích školy  

o Den otevřených dveří 

o Kurzy výuky cizích jazyků pro MŠ a veřejnost 

o Webové stránky školy  - informace a fotografie ze školních akcí 

o Veřejné schůzky se zástupci rodičů   

o Společné akce školy a mateřských škol v sousedství 

o Rodinná olympiáda – soutěžní odpoledne pro děti a rodiče 

o Akce školní družiny pro rodiče s dětmi 
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí a dalších kontrol, přehled úrazovosti 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  

ve dnech 12.4. 2018 a 7.5.2018 proběhla ve škole kontrola Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Územní pracoviště Ostrava, Na Bělidle 7,  

702 00  Ostrava. 

Dne 12.4.2018 - byla kontrolována školní jídelna a kuchyň. 

Dne 7.5.2018 – předání výsledků laboratorního vyšetření vzorků vařené stravy. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

Zápis o prověrce bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany je obsažen 

v příloze č. 7.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Přehled úrazů ve škole a školní družině           

 

Škola 

Ve školním roce 2017/2018 se ve škole stalo 86 úrazů z toho 1 registrovaný. Došlo k navýšení 

počtu drobných úrazů, které nevyžadovaly lékařská ošetření ani absenci ve škole. 

Z celkového počtu úrazů byl 1 registrovaný. Finanční odškodnění bylo realizováno u 8 úrazů 

(z toho 1 registrovaný). Celková částka vyplacena pojišťovnou činí 49.790,- Kč (zaevidované 

úrazy). Spoluúčast školy na výši odškodnění nevznikla, odškodnění bylo v plné výši hrazeno 

pojišťovnou. 

 

Školní družina 

Ve školním roce 2017/2018 bylo evidováno ve školní družině 73 úrazů z toho  

 1 registrovaný. Ostatní byly drobné úrazy bez absence ve škole. Finanční odškodnění za 

neregistrované úrazy bylo ve výši 0,- Kč. 

 

Tabulka úrazů ve škole a ve školní družině ve školním roce 2017/2018 

 

 Základní škola Školní družina 

Druh činnosti Celkem Z toho dívky Celkem Z toho dívky 

místo úrazu 

ú
ra

zů
 

z 
to

h
o
 r

eg
. 

ú
ra

zů
 

z 
to

h
o
 r

eg
. 

ú
ra

zů
 

z 
to

h
o
 r

eg
. 

ú
ra

zů
 

z 
to

h
o
 r

eg
. 

Ve třídě 28 
 

14 -- 15 -- 9 -- 

Na chodbě, schodišti, 

šatna, WC 
19 1 8 -- 14 -- 12 -- 

Ve školní družině -- -- -- -- 
 

-- 
 

-- 

Ve školní jídelně 1 -- -- -- 4 -- 4 -- 

V hodinách TV, 

v tělocvičně 
27          -- 14 -- 15 -- 4 -- 

LVVZ, adap. kurs 1 -- 1 -- -- -- -- -- 

Plavecký výcvik 2 -- -- -- -- -- -- -- 

Sportovní akce 1 -- 1 -- -- -- -- -- 

Školní výlet, exkurze, 

výjezd.akce, engl. camp 
2 -- 2 -- -- -- -- -- 

Ostatní činnosti, 

škol. dvůr, šk. hřiště 
5 -- 1 -- 25 1 14 -- 

Míčové hry -- -- -- -- -- -- -- -- 

 86 1 41 0    73 1 43  

Celkový počet úrazů 159 
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9 Základní údaje o hospodaření školy 

 

9.1 Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu a s prostředky 

poskytnutými zřizovatelem 
 

              

             Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 

 
Celkové výnosy v Kč 27 381 480,00 

Příspěvek MŠMT 26 686 881,00 

Rozvojový program ÚZ33052 540 484,00 

Rozvojový program ÚZ33073 154 115,00 

Celkové náklady v Kč 27 381 480,00 

Investiční výdaje 0 

Mzdové náklady 19 604 030,00 

Z toho: mzdy 19 093 295,00 

             ÚZ 33052 397 415,00 

             ÚZ 33073 113 320,00 

             náhrady mezd 48 621,00 

OPPP 0 

Zákonné odvody 6 495 358,00 

FKSP 382 841,00 

Zákonné pojištění 79 874,00 

Cestovné 6 799,00 

Spotřeba materiálu 380 607,00 

z toho: pomůcky pro 1.třídy 14 000,00 

            učební pomůcky 103 046,60 

            učebnice 220 879,15,00 

            OOPP 25 473,00 

Služby 79 253,00 

z toho: DVPP, semináře 52 323,00 

Učební pomůcky DDHM 101 533,00 

Preventivní prohlídky 18 700,00 

Ostatní provozní náklady  

Hospodářský výsledek                0 
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       Hospodaření s prostředky poskytnutými zřizovatelem 
 

Celkové výnosy v Kč 9 268 613,56 

Příspěvek od zřizovatele 3 444 440,00 

Vlastní příjmy 5 824 173,56 

z toho: školné ŠD 408 875,00 

            úroky 7,06 

            zapojení fondů 30 063,98 

            příjmy z doplňkové činnosti  1 133 034,00 

            z toho: nájmy 217 755,00 

                        školné 212 485,00 

Celkové náklady v Kč 9 268 613,56 

Investiční výdaje 134 310,00 

Mzdové náklady 260 565,00 

z toho: zřizovatel 92 564,00 

            doplňková činnost 168 001,00 

OPPP 471 520,00 

z toho: zřizovatel    86 200,00 

            ostatní zdroje 149 770,00 

           doplňková činnost 235 550,00 

Zákonné odvody 116 594,00 

FKSP 5 937,00 

Zákonné pojištění 1 377,00 

Spotřeba energie 1 462 168,74 

Opravy a udržování 418 070,92 

Cestovné 17 829,00 

Odpisy hlavní činnost – nekryté  1 045 118,50 

Odpisy doplňková činnost - kryté 4 583,50 

Spotřeba materiálu 3 193 722,07 

z toho: učební pomůcky 52 938,10 

            čistící prostředky 110 918,14 

            nábytek do tříd 172 480,15 

Služby 1 772 165,31 

z toho: plavání žáků 62 040,00 

            DVPP, semináře 28 481,00 

Náklady z DDHM a DDNM 491 518,86134  

Hospodářský výsledek                0 
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9.2 Zapojení školy do rozvojových programů a projektů   
 

o Udržitelnost projektu MmH 1.1 E-GROW a 1.2 Stejná šance (ukončení projektu 2012) 

o Udržitelnost projektu Pedagog a tablety ve výuce (ukončení projektu 31.7.2015) 

o WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – zařazení do projektu obědy pro děti (dar na obědové 

služby pro 3 žáky školy v daném školním roce) 

o Člověk a pes – projekt osobnostní výchovy dětí. ZŠ Mládežnická je spolupracující 

školou na projektu A. Dunové a spolku Zdraví pro zvířata (projekt podpořen městem 

Havířov) 

 

 

9.3 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů   

 
o Udržitelnost projektu Šablony „EU – Peníze školám“ Jazyky – brána do světa 

(ukončení projektu 31. 8. 2013). 

o Projekt „Mládežka se vzdělává“ v rámci projektu Šablony 22 OP VVV – podpora 

rozvoje čtenářských dovedností, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

vzájemná spolupráce a vzdělávání pedagogů, školní psycholog, využití nových metod 

ve výuce.  

o Projekt „Erasmus+“ programu Unie pro vzdělávání – metodické kurzy pro učitele 

cizích jazyků, stínování pro učitele cizích jazyků a 1.stupně, kurzy zaměřené na 

metodu CLIL pro učitele 1.stupně.  

o Realizace projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu IROP, výzva 

č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI na rekonstrukci dvou 

odborných učeben cizích jazyků (dokončení září 2018).  

o Předložen projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu IROP, výzva 

č. 47 – Infrastruktura základních škol - Modernizace odborné učebny F-Ch (nebyl 

podpořen). V červenci 2018 opět podáno do nové výzvy.  

o Projekt „Mládežka se vzdělává II“ v rámci projektu Šablony II OP VVV – pozice 

školního psychologa, podpora rozvoje čtenářských dovedností, doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem, DVPP pro pedagogické pracovníky, využití ICT ve 

výuce, konverzace v JA 
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10 Spolupráce s partnery a dalšími subjekty 
 

10.1 Spolupráce se zřizovatelem  
 

Nejužší je spolupráce s odborem školství a kultury Magistrátu města Havířova (výkazy  

a statistika, rozpočet, podpora a zprostředkování žádostí k projektům, kapacitě aj.) 

organizační a finanční zajištění aktivit pro žáky školy (plavání, dopravní výchova) a 

městských akcí pro děti (Den bez aut, Vítání občánků, Havířov v květech, kulturní 

vystoupení…) 

 

10.2  Spolupráce s odborovou organizací  
 

Škola úzce spolupracuje s odborovou organizací při řešení organizačních problémů, 

pracovně-právních vztahů a BOZP. Předsedkyně odborové organizace je pravidelně zvána 

k čtvrtletním i průběžným poradám rozšířeného vedení školy. Společně byla přepracována 

kolektivní smlouva tak, aby byla v souladu se současně platnou legislativou.  

 

10.3  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 
 

Kvalitní spolupráci se zákonnými zástupci našich žáků považujeme za jednu 

z nejdůležitějších podmínek pro výchovu a vzdělávání. Komunikační možnosti: deníček, 

žákovská knížka, e-maily a telefony na pedagogy, webová stránka školy. Za naprosto 

nepostradatelnou považujeme osobní komunikaci: schůzky třídních důvěrníků, třídní schůzky, 

sjednané osobní konzultace a schůzky za účelem vyřešení problému. Dále nabízíme 

neformální setkávání například na Mikulášské, Rodinné olympiádě, odpoledních akcích 

školní družiny, lyžařském víkendovém výjezdu, výjezdech žáků apod. Zákonní zástupci každé 

třídy si za sebe volí třídního důvěrníka, který zastupuje rodiče na schůzkách s vedením školy. 

Během roku proběhla 3 setkání vedení školy s třídními důvěrníky, kde byla probrána témata, 

která naše rodiče trápí nebo zajímají. S podněty, přáními a zpětnými vazbami zákonných 

zástupců našich žáků pracujeme a využíváme je pro zlepšení kvality výchovně vzdělávacího 

procesu. 

 

10.4 Spolupráce se školskou radou 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje 

školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení 

řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům 

státní správy. 

10.5  Spolupráce s Leporelo-children o.p.s. 
 

Spolupracuje se školou, zajišťuje akce pro žáky v rámci mimoškolních aktivit, podporuje 

jazykovou výuku, sportovní, umělecké i vědomostní soutěže. Podílí se na zlepšení školního 

prostředí i vybavení pro žáky jak ve výuce, tak i mimo ni. Finančně je podporována rodiči a 

sponzory. 
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10.6 Spolupráce s dalšími subjekty:  
  

p. R. Vlasáková  - zpracování mezd, mzdové účetnictví Karviná 

ZUŠ B. Martinů - výuka hudebních oborů probíhá v odpoledních hodinách  

   v prostorách školy, návštěva koncertů, nábory žáků do pěv.  

   a hudeb. oborů 

SŠ Havířov   - odborná praxe studentů 

MŠ   - Den otevřených dveří pro MŠ Švabinského, MŠ Balzacova,  

  MŠ Holubova, MŠ Kosmonautů, MŠ Resslova, MŠ Přímá – 

  společné akce pro školní a předškolní děti  

Městská knihovna   - knihovnické lekce, projekty 

Městská policie, PČR - besedy o bezpečnosti a chování, spolupráce v oblasti  

  bezpečnosti žáků 

Měst. kulturní středisko - návštěva koncertů a jiných kulturních akcí 

ZŠ Frýdecká    - návštěva výstav 

Závodní lékař - pracovně-lékařské služby, p. MUDr. Chrobáková a  

  p. MUDr. Durczok   

TJ    - pronájmy tělocvičen - oddíl karate, volejbal apod. 

PPP Karv., Hav., Ostrava  - akce pro vých. poradce, spolupráce s integrovanými žáky 

Asterix Havířov  - volnočasové aktivity dětí 

Don Bosko Havířov  - volnočasové aktivity dětí 

CNN Frýdek-Místek, 

ZIP Havířov, PPPP Ostrava  - prevence soc. pat. jevů 

OSPOD Havířov  - problematika sociálně právní ochrany dětí 

Správa sportovních a  

rekreačních zařízení   - údržba a opravy školního hřiště 

 

 

 

 

11 Závěr 

 

Schválení výroční zprávy 
 

S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni 27. 8. 2018.  

Výroční zpráva byla projednána a schválena na Pedagogické radě dne 31.8. 2018. 

 

 

Výroční zpráva předložena Školské radě při ZŠ Mládežnická dne 2.10.2018, schválena 

dne 10.10.2018.                

 

 

 

        

              Mgr. Iva Badurová 

                    ředitelka školy  
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12 Přílohy      

 

12.1 Příloha č. 1 – Učební plány jednotlivých ročníků 
 

 
UČEBNÍ PLÁN ZŠ MLÁDEŽNICKÁ  2017/2018 

               

Typ 
Předmět                 
Ročník 1. 2.  3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 

  Vzděl.program ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 
ŠVP-

j 
ŠVP-

i 
ŠVP-

j 
ŠVP-

i 
ŠVP-

j 
ŠVP-

i 
ŠVP-

j 
ŠVP-

i 

povinný Český jazyk 8 8 9 7 7 4 4 5 5 5 5 5 5 

povinný Anglický jazyk 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

povinný Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

povinný Cvičení z matematiky                           

povinný Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3                 

povinný Chemie                   2 2 2 2 

povinný Fyzika           1 1 1 1 2 2 2 2 

povinný Přírodopis           1 1 2 2 2 2 1 1 

povinný Zeměpis           2 2 1 1 2 2 2 2 

povinný Dějepis           2 2 1 1 1 1 2 2 

povinný Občanská výchova           1 1 2 2 1 1 1 1 

povinný Výchova ke zdraví           1 1 1 1         

povinný Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

povinný Výtvarná výchova 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 

povinný Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

povinný Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

povinný Konverzace v JA           1 1 1 1         

volit.ŠVP Cvičení z matematiky                 1         

volit.ŠVP Cvičení z JČ             1             

volit.ŠVP Cvičení z informatiky             2    2         

volit.ŠVP 
Druhý cizí jazyk v 
ŠVP           3   3   3 3 3 3 

povin Informatika         1 1 1             

  
Týdenní dotace 
povin. 22 22 24 25 25 30 30 30 30 31 31 31 31 

nepovin. 
Zdravotní tělesná 
výchova                           

 
              

 
 

žák zvolil v 6. roč. druhý 
cizí jazyk   

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

žák zvolil v 6. roč. CINF   ,,JAZYKY–BRÁNA DO SVĚTA“ 

       

Č.J.  1298/2011/ZŠML 
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12.2 Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 

2017/2018 - výtah 

Škola má vlastního školního psychologa, úzce spolupracuje s PPP, SPC, s klinickými 

psychology. Poradenské služby speciálního pedagoga pro rodiče i pedagogy školy realizujeme 

prostřednictvím kmenového zaměstnance, který speciální pedagogiku vystudoval. 

Instituce, se kterými jsme spolupracovali v oblasti prevence 

Název instituce Téma 

Zip Havířov Zdravá mládež 

Centrum prevence 

 

Vztahy, šikana, alkohol, kouření, drogy a život v závislosti, 

sekty a světová náboženství, zdravé sebevědomí, zdravý 

způsob života 

Besedy s Městkou policií Havířov Bezpečnost v dopravě 

Městská knihovna Havířov Knihovnické lekce pro všechny třídy školy 

Hasičský sbor města Havířova První pomoc 

Divadlo loutek Ostrava Kulturní představení 

ZUŠ L. Janáčka Havířov-Podlesí Hudební výuka 

Útulek pro psy Havířov-Suchá Péče o domácí mazlíčky 

 

Byl vypracován plán preventivní strategie 

- obnoven stálý informační panel 

- schránka důvěry (fyzicky na škole i webová NNTB) 

- konzultace MP  

- kontakt metodika prevence s žáky ve třídách  

- spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, školním psychologem, TU a ostatními 

pedagogy – konzultace problémových situací 

- konzultace s rodiči  

sledování docházky - prevence záškoláctví  

nabídka volnočasových aktivit pro žáky  

- aktivity ve smyslu Zdravá škola (větrání, přezouvání, prevence úrazů, prevence žloutenky) 

- kontrola povinnosti služby - Th 

- na Th využití informací a aktivit žákovského parlamentu (žáci 3. – 9. r.) 

- utužování vztahů mezi spolužáky: 

 

Témata zařazovaná do vyučovacích hodin (závazná pro všechny vyučující): 

   1. až 3. ročník 
   Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy 

            -základní pojmy 

            -poškozování zdraví 

            -odmítání drogy, nácvik – říkat NE! NECHCI! 

   Zdravý životní styl 

            -zdravé jídlo 

            -pohyb 

            -odpočinek 
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    Zdravé vztahy 

            -kamarádství 

            -osobní bezpečí – ubližování, šikana 

             kde hledat pomoc – učitelé, rodiče, linky bezpečí   

            -sebedůvěra 

 4. až 5. ročník 
 Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy 

            -rizika zneužívání návykových látek – zdravotní rizika, sociální rizika 

            -nácvik odmítání drog 

 Zdravý životní styl 

            -výhody zdravého člověka 

            -činnosti vedoucí ke zdraví 

            -prosazování zdravého životního stylu ve škole 

 Zdravé vztahy 

            -ve škole, v rodině, ve společnosti 

            -odmítání ubližování, šikany 

   -osobní bezpečí – vědět, kde najít pomoc – učitelé, rodiče, linky důvěry,   

     schránka důvěry 

            -sebepoznání, sebedůvěra – posilování praktickým nácvikem 

            -koordinovat vztahy ve třídě – sociometrie 

            -odmítat poškozování věcí, vandalismus 

Výchova k rodičovství 

            -ohleduplnost k ženám a dívkám 

            -ochrana vlastního zdraví před zneužitím 

            -funkce rodiny 

6. až 9. ročník 

Návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti 

- sociální i zdravotní rizika zneužívání 

- odmítání všech závislostí 

- hledat lepší řešení 

- nabízet život „bez berliček“ 

- rozvoj závislosti 

Zdravý životní styl 

- zdravá výživa, poruchy příjmu potravy 

- smysluplné využívání volného času 

- obrana proti stresu 

- motivace ke sportu a pohybu 

Osobní bezpečí 

- odmítání všech forem omezování osobní svobody 

- odmítání všech forem šikany 

- odmítání rasismu 

- přijmout pravidla chování ve skupině 

- účinná obrana proti kyberšikaně 

Sebepoznání a sebedůvěra 

- všemi způsoby posilovat sebedůvěru 

- naučit asertivnímu chování 

- řešení problémů – každý problém má řešení 

- spolupráce ve skupinách 

- pravidla komunikace 

- říkat a prosazovat svůj názor 
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Sexuální výchova 

- ochrana osobního zdraví 

- rodičovská role 

- ochrana před nemocemi, AIDS apod. 

- hodnoty při výběru partnera 

- odpovědnost za svoje chování 

- náhradní rodičovská péče 

Záškoláctví 

- plnění povinností ve škole 

- kde hledat pomoc v případě problémů 

Vandalismus 

- vliv prostředí na kvalitu života 

- osobní a společný majetek 

Sekty 

- náboženství a sekta 

- nebezpečí spojené s určitými náboženskými přesvědčeními a praktikami 

- osobní svoboda a rizika spojená s její ztrátou 

Týrání a zneužívání 

- sexuální poruchy chování a jejich projevy 

- orientace v právních postizích za týrání lidí, zvířat a sexuální zneužívání dětí 

- obrana proti vyhrožování, citovému vydírání, zesměšňování, nátlaku a snaze o manipulaci 

Rizikové sporty a doprava 

- zásady bezpečného chování v dopravě 

- pravidla silničního provozu při sportech 

- zásady první pomoci 

- zdraví jako hodnota 

- chování v nouzových a život ohrožujících situacích 

- byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování 

- byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního 

majetku  

 

Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí: 

Ov  6. ročník  Denní rytmus, volný čas 

   Manželství a rodičovství 

   Lidská setkání 

7. ročník  Rodina  

8. ročník  Dospívání 

   Hledání blízkého člověka 

   Problémy v oblasti lidských práv 

9. ročník  Moje budoucí rodina 

   Respekt k právu 

Rv 6. ročník  Práva a povinnosti v rodině 

   Osobní bezpečí, dopravní výchova 

   Sexuální výchova 

7. ročník  Životní styl a zdraví člověka 

   Zdravá výživa 

  Bezpečnost dětí, krizová centra, linka důvěry, šikana 

8. ročník  Dospívání a hygiena 

   Plánované rodičovství a antikoncepce 

   Pohlavně přenosné nemoci -AIDS 
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  Vztahy k druhému pohlaví, láska, volba partnera 

Náboženské sekty 

9. ročník  Úrazy a první pomoc 

   Plánované rodičovství 

    Péče o dítě  

    Asertivní a agresivní chování 

Na 1. stupni v rámci Zdravé výživy a Zdravého životního stylu v hodinách předmětu 

Člověk a jeho svět. 

Samostatné primárně preventivní projekty školy 

Škola se zapojila do některých následujících projektů:  Zdravá mládež, Čas proměn 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

- pedagogicko-psychologická poradna  

- psycholog 

- školní lékařka 

- kurátor  

- odbor sociální peče pro děti 

- Policie ČR 

- nadace Naše dítě 

- charitativní organizace Women for Women (Obědy pro děti) 

 

Spolupráce s rodiči: 

Na naší škole pracuje Školská rada, spolupracuje se zákonnými zástupci žáků a vedením 

školy. 

Škola nabízí a pořádá pro rodiče: 

- schůzka třídních důvěrníků 2x ročně (vždy po třídních schůzkách) – řešení podnětů a 

přání rodičů 

- možnost půjčování odborné literatury o návykových látkách, prevenci 

- konzultace s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou 

- výstavky prací dětí 

- informace o práci školy na internetu 

- pravidelný kontakt třídního učitele a zákonného zástupce 

- besídky pro rodiče  - dny otevřených dveří 

- slavnostní zápis dětí do první třídy 

- spolupráce s místními organizacemi (např. Zdraví pro zvířata) 

- poskytování informací o negativních jevech  

- zájmové akce společné pro děti a rodiče 

- na začátku školního roku jsou rodiče seznámeni se školním řádem, s minimálním 

preventivním programem, s řešením rizikového chování ve škole, s programem školy proti 

šikanování na webových stránkách školy 

 

Vzdělávání: 

Schůzka MP s MP v PPP  Mgr. Michaela Skřížalová – Z. Kielarová, R. Adámková – 2x ročně 

Dny prevence Ostravě – dvoudenní seminář Z.Kielarová  

Informace z časopisu Prevence - průběžně 

Seznámení pedagogů s  Metodickým pokynem ministra školství ,,Šikana“ průběžně 
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Spolupráce metodika prevence: 

- s vedením školy 

- se šk. psychologem 

- s výchovnými poradci 

- třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky 

- LEPORELO children - ZŠ Mládežnická 

- PPP Karviná – MP v PPP Mgr. Michaela Skřížalová 

- PPP Havířov 

- Asterix Havířov  

- Policií ČR  

- ZIP Havířov  

 

V Havířově 30.6.2018   Zpracovala: Z.Kielarová 

 

 

Počty žáků zapojených do kroužků na škole      

 

název kroužku počet zapoj. žáků 

Křesťanský 16 

Šachový 10 

Čtenářský 10 

Debatování 20 

Jazyk anglický pro žáky 1.roč. 31  

Jazyk anglický pro žáky 2.roč. 21 

 

 

12.3 Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva koordinátora EVVO  - výtah   

Období: školní rok 2017/2018 

Environmentální výchova je zařazena do výuky v podobě průřezových témat, která se 

promítají ve všech předmětech na obou vzdělávacích stupních. Při výuce jsou využívány 

veškeré dostupné prostředky, kterými naše škola disponuje. 

Byly realizovány tyto aktivity: 

- celoročně se žáci s učiteli starají o květinovou výzdobu ve třídách 

- žáci prvního stupně se v zimním období starají o krmítko pro ptáky 

- proběhla úprava zeleně před budovou školy a v jejím okolí 

- šesté třídy absolvovaly adaptační kurz  

- třídění odpadu: sběr papíru a baterií, sběr víček z PET lahví 

- odběr ekologického časopisu Bedrník, použití zajímavých článků ve výuce 

- žáci 1. a 2. tříd se starají o hmyzí hotel, který v loňském školním roce slavnostně 

otevřeli 

- žáci prvních tříd se zúčastnili programu „Zdravé zuby“ 

- žáci celé školy se zúčastnili akce Dravci na školním hřišti 

- proběhla sbírka a následná návštěva psů v útulku Max 

- nadále probíhá spolupráce s Klubem ekologické výchovy (KEV) 

- oslavili jsme Světový den vody – projektové vyučování 

- oslava Dne Země (školní akce + účast na městských akcích) 
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- celoročně jsme šetřili elektrickou energií a vodou 

- uskutečnili jsme školní výlety a procházky po okolí, jejichž náplní byla i témata 

environmentální výchovy 

- čtvrté třídy absolvovaly ozdravné pobyty, kde se také věnovaly ekologické tématice 

- celoročně fungoval program Ovoce do škol + doprovodné osvětové programy 

- škola se zapojila do projektu Člověk a pes 

- na podzim proběhl ve spolupráci c myslivci sběr kaštanů a žaludů 

- žákovský parlament se společně s panem myslivcem podílel na výsadbě zeleně 

- žáci 1. a 2. tříd se loučili s podzimem akcí nazvanou Brambiriáda 

- výstava dýní spojená s oslavou Halloweenu 

- žáci 4.C spolupracovali na projektu „Our regional museums“, který se zaměřuje na 

ochranu kulturního a přírodního dědictví ve spolupráci se školou v Itálii a Dánsku 

chov oblovky žravé – žáci 5.B + živorodky (pečovali žáci 8.A) 

- žáci 4.C navštívili Museum Těšínska v Havířově, kde se zúčastnili besedy 

s přírodovědkyní Mgr. Vendulou Woznicovou 

- účast žáků ve školním i okresním kole Biologické olympiády 

- účast žáků v soutěži Přírodovědný klokan 

- s pomocí žákovského parlamentu škola adoptovala v ZOO Ostrava levharta 

cejlonského 

                                                            Vypracovala: Mgr. Kateřina Doležalová 

 

 

12.4  Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva výchovného poradce - výtah   

 
I. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami   46 

           Stav k 29.6.2018 

 

II. Spolupráce s PPP/SPC 

Vyšetření žáci:  38 

 

III. Výchovné komise:  22      Pohovory s rodiči:  24 

 

IV. Sebevzdělávání  

Setkání VP na PPP Havířov – diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nastavení podpůrných opatření 

Setkání VP v SPC Karviná – diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, aktualizace vyhlášek, spolupráce s asistenty pedagoga 

           VP v praxi na ZŠ – dostupné dokumenty 

Příslušná legislativa 

Odborná literatura – např. Učitel a rodič (R. Čapek) – nakl. Grada, Stres ve škole a jak 

jej zvládnout (P. Buchwald) – nakl. Edika, 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče 

(G.Jones)-nakl. Pragma, Povím vám o Aspergerově syndromu (nakl. Edika), Povím 

vám o ADHD (nakl. Edika), Povím vám o dyslexii (nakl. Edika), Nová cesta k léčbě 

šikany (nakl. Portál) atd. 

DVPP pro pedagogické pracovníky – nabídka kolegům např. z www.kvic.cz, 

www.nidv.cz, infra.cz, epedagog.cz, pasparta.cz, www.seminaria.cz, www.forum-

media.cz 

V. Oblast metodické a pedagogické diagnostiky 

Vypracování přehledu o žácích s SVP 

http://www.kvic.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.seminaria.cz/
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Nástěnka VP ve sborovně – informace pedagogům, pravidelná aktualizace 

Metodické vedení asistentů pedagoga 

Spolupráce VP a speciálního pedagoga 

Spolupráce VP a školního psychologa 

Nákup pomůcek pro žáky s SVP 

Výchovné komise, pohovory a konzultace s rodiči 

Konzultace s TU o studijně neúspěšných  žácích 

Vypracování plánu výchovné práce pro TU 

Individuální vzdělávací plány – vypracování a konzultace s TU a vyuč. 

Individuální plány pedagogické podpory – u žáků, kterým byla doporučena první 

návštěva v PPP/SPC  

Poradenská a informační činnost 

Individuální pohovory s rodiči, žáky, pedagogy 

Pravidelná čtvrtletní kontrola TK speciálně pedagogické  péče/pedagogické 

intervence 

Statistické výkazy – podklady pro matriku školy (září 2017, duben 2018) + výkaz R 

44-99 (MŠMT, zřizovatel – měsíční frekvence) 

Zpracování agendy pro Krajský úřad MSK v případě žádostí o udělení souhlasu  

s přidělením asistenta pedagoga 

Hodnotící zprávy VP - čtvrtletní 

Spolupráce se žákovským parlamentem 

Beseda s Městskou policií, Centrem prevence 

Dokumentace z PPP/SPC – Doporučení školského poradenského zařízení pro 

vzdělávání žáků – kontrola platností posudků, iniciace nových PZŠ 

Vyhodnocení spolupráce VP – s vedením školy, MP, TU, pedagogy a spolupráce 

s dalšími složkami 

Podklady VP pro aktualizaci a dodatky ŠVP 

Pohovory u ŘŠ – žáci s vývojovou poruchou chování  

Spolupráce s pracovnicemi PPP/SPC  – náslechy/monitoring ve výuce 

Řešení záškoláctví – spolupráce s kurátorem, rodiči žáků a metodikem prevence 

(neomluvená absence – hlášení na Policii ČR a OSPOD) 

Hodnotící zprávy u pedagogů, kteří poskytují speciálně pedagogickou péči u žáků 

s VPU/CH - pololetně 

Vyplňování dotazníků a statistických výkazů pro MmH, MŠMT, ČŠI 

Závěrečné hodnocení péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování 

s pracovnicemi PPP Havířov (červen 2018) 

Odborná literatura a DVPP  – zajištění pro pedagogy 

 

VI. Volba povolání 

Zajištění brožurek k volbě povolání, Atlas školství (8.tř) 

Dotazníky v 9. třídách – průzkum zájmu o studium 

Návštěvy náborových pracovníků ze SŠ, SOU 

SCIO testy, testy ČŠI 

Info schůzky rodičů žáků 9.ročníků k přijímacímu řízení na SŠ 

Informace žákům, rodičům o SŠ, Dny otevřených dveří, nástěnky 

Informace o přijímacím řízení v 5. a 7. ročníku 

Informační a poradenské služby žákům a rodičům (na TS, individuálně) 

Termíny přijímacího řízení na školy II. cyklu  

Volba povolání v 8.ročníku – pozvánka na Burzu povolání konanou v Havířově 

(listopad 2017) 
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Informace žákům – koupě tiskovin s přehledy středních škol 

Vyhledávání aktuálních informací na internetu – SŠ, SOU atd. 

Zpracování přihlášek žáků 

Odvolací řízení, další kola přijímacích zkoušek 

Vypracování závěrečných přehledů o umístění žáků – veškerou agendu vede  

Mgr. Přemysl Harok 

 

VII. Administrativní činnost 

 Spolupráce s PPP/SPC  -    vyšetření žáků 

- konzultace k problematice integrovaných žáků 

- individuální vzdělávací plány 

- dotazníky k volbě povolání 

- individuální konzultace s vyučujícími, VP, MP, TU 

- spolupráce psychologa a spec. pedagoga se školou, 

spolupráce s SPC – monitoring žáků ve vyučování 

 

Spolupráce s Okresním soudem (posudky): 2 

 

Spolupráce s OSPOD (zprávy): 13 

 

Spolupráce s odbornými lékaři/nemocnicemi  a klinickým psychologem: 2 

 

Spolupráce se sociálními pracovníky MmH 

Spolupráce s Policií ČR: 2 

Spolupráce s Městskou policií: 1 

Spolupráce s MP, TU, školní psycholožkou, vyučujícími a vedením školy 

 

V Havířově, dne 20.8.2018 

Zpracovala:  VP   Mgr.  Dagmar Csatová,     Mgr. Přemysl Harok  

 

 

 

12.5 Příloha č. 5 - Závěrečná zpráva školního psychologa 
 

Ve školním roce 2017/2018 pracovala na pozici školního psychologa Mgr. Ing. Kateřina 

Lisníková. Školní psycholog byl žákům, pedagogům a rodičům k dispozici 10 dnů v měsíci 

(0,5 úvazek) díky projektu „Šablony II“. 

Školní psycholog se podílel na poskytování pedagogicko-psychologických poradenských 

služeb ve škole, vykonával zejména činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, 

metodické a informační. Pracoval s žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracoval s výchovným 

poradcem, školními metodiky prevence, s kariérovým poradcem, vedením školy  

a specializovanými školskými zařízeními a institucemi apod.  

Náplň práce školního psychologa byla rozdělena do tří celků: 

 Diagnostická práce 

Školní psycholog pracoval především na zjišťování psychosociálního klimatu a vztahů 

ve třídách, nedílnou součástí diagnostické práce bylo také dotazníkové a screeningové 

šetření zaměřené na problematické oblasti. Dále se jednalo o diagnostiku výukových  

a výchovných problémů žáků.  

 Konzultační, poradenská a intervenční práce 
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Školní psycholog se podílel na péči o integrované žáky. Věnoval se individuální 

případové práci s žáky v oblasti osobních a rodinných problémů. Podílel se na prevenci 

školního neúspěchu žáků. Poskytoval konzultace pro učitele i rodiče v oblasti 

výukových a výchovných problémů. Práce psychologa byla také z velké části zaměřena 

na skupinovou a komunitní práci s žáky a vytváření intervenčních programů pro třídy. 

Poskytoval krizovou intervenci pro žáky a zákonné zástupce. 

 Metodická práce a vzdělávací činnost 

Školní psycholog poskytoval metodickou pomoc třídním učitelům. Účastnil  

se pracovních porad školy. 

Přehled práce školního psychologa s třídními kolektivy 

Školní psycholog uskutečnil náslechy a pozorování v hodinách zacílené na žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s výukovými problémy a žáky se vztahovými  

a individuálními problémy celkem v 17 třídách.  

V devíti třídách proběhlo šetření zaměřené na diagnostiku psychosociálního klimatu třídy, 

zjišťování sebepojetí a vztahů ve třídě, výsledky byly následně analyzovány v daných třídách.  

Cílená práce s třídním kolektivem se týkala pěti tříd. Náplní byl ucelený program zaměřený 

na zlepšení vztahů mezi žáky, respektování pravidel a podporu pozitivního klimatu třídy, dále 

preventivní program zaměřený na rozvoj soudržnosti ve třídě, komunitní kruhy zacílené  

na uvědomění si nevhodného chování a jeho korekci, řešení problémových vztahů mezi 

skupinami dívek.  

Poradenství pro žáky a jejich rodiče 

Školní psycholog poskytl jednorázové i opakované individuální konzultace žákům, jednalo se 

zejména o problémy v kolektivu třídy, ve vztazích s vrstevníky, úzkosti, obavy, zvládání 

stresu, vztahy s rodiči, rozvod rodičů, psychosomatické obtíže, kontrolu impulzivity. 

Opakovaných konzultací (dvě a více setkání) využilo celkem 23 žáků. V dlouhodobější péči 

měl psycholog 10 žáků. Rodiče vyhledávali pomoc psychologa především v případě 

výchovných a výukových obtíží žáka, osobní konzultace využilo 19 zákonných zástupců. 

 

Zpracovala:  Mgr. Ing. Kateřina Lisníková 

 

 

12.6 Příloha č. 6 - Závěrečná zpráva školní družiny - výtah  
 

Vedoucí vychovatelka:    Vychovatelky: 

Bc. Alice Zuzaníková  5. oddělení  Lucie Kiszová   1. oddělení 

Mgr. Natálie Hrubá                2. oddělení 

Bc. Milada Kočíková   2.oddělení

 Jana Šrámová   3. oddělení 

Bc. Kateřina Koňařová 4. oddělení 

Petra Chmielová  6. oddělení 

Naděžda Motyková  7. oddělení 

Bc. Lucie Konečná  8. oddělení 

Pavla Baligová  8. oddělení 

Martina Konečná  9. oddělení 

 

Ve školním roce 2017/8 navštěvovalo školní družinu 249 dětí z 1. – 5. tříd. V průběhu 

školního roku děti navštěvovaly tyto kroužky: rukodělný, výtvarný, hudebně-dramatický, 
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sportovní, dáma a deskové hry. Školní družina pracuje podle ročního plánu, který je zaměřen 

na všestranný rozvoj osobnosti žáků. 

 

Kroužky ve ŠD  vychovatelka     počet 

Rukodělný   Lucie Kiszová     10 

Výtvarný   Martina Konečná    10 

Dáma    Jana Šrámová     6 

Hudebně- dramatický     Bc. Lucie Konečná a Petra Chmielová 20 

Deskové hry   Bc. Kateřina Koňařová   6   

Sportovní   Mgr. Natálie Hrubá    18 

  

Porady a školení 

Vychovatelky se na začátku měsíce scházejí na poradě vychovatelek, kde si společně na daný 

měsíc připravují plány a akce. Vedoucí vychovatelka se pravidelně zúčastňuje pedagogických 

a pracovních porad a všechny informace předává vychovatelkám. 

 

Spolupráce s vedením školy a s učiteli 

Vedoucí vychovatelka řeší s vedením školy zástupy za nemocenskou, dovolenou, zkrácené 

vyučování, školu v přírodě a jiné. Rovněž informuje vychovatelky o spolupráci s třídními 

učiteli 1. - 5. tříd. Tato spolupráce probíhá formou konzultací a schůzek, např. o docházce  

do ŠD a o chování žáků. 

 

Další spolupráce 

S OPS – nákupy odměn, diplomů a sportovního náčiní. Spolupráce s výchovným poradcem  

a s rodiči – konzultace výchovných problémů s žáky i žáků s nadáním. Dále školní družina 

spolupracuje se střediskem Asterix, informujeme rodiče o možných prázdninových aktivitách 

tohoto střediska. 

 

Městská knihovna- pobočka v Prostřední Suché  

Ve školním roce 2017/2018 jsme začali spolupracovat s pobočkou městské knihovny 

v Prostřední Suché. Zúčastnili jsme se besed, ale také výtvarných a pracovních dílen. 

 

Návrhy na vzdělání 

Vychovatelky budou své vzdělání prohlubovat samostudiem, dle nabídky DVPP. 

Vychovatelka Lucie Kiszová nadále studuje Vysokou školu sociálně správní, obor Sociální 

práce. 

 

Prázdniny 

V době vedlejších prázdnin byl provoz ŠD vždy zajištěn. Rodiče provozu nevyužili, ŠD byla 

proto uzavřena. Během hlavních prázdnin byla ŠD mimo provoz, vychovatelky čerpaly 

řádnou dovolenou. Rodičům byly nabídnuty aktivity ve středisku Asterix. Provoz ŠD bude 

zahájen 3. 9. 2018.  

 

Vybavení oddělení 

1. Do ŠD bylo z LEPORELO-children o.p.s. zakoupeno sportovní náčiní a knihy. 

2. Do všech oddělení byl zakoupen spotřební materiál. 

 

Nákup spotřebního materiálu 

Pro následující školní rok nárokujeme nákup spotřebního materiálu do všech oddělení.  
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Cíle školní družiny 

Úkolem naší práce je rozvoj žáka, jeho učení a poznávání. Osvojování základů hodnot, na 

nichž je založena naše společnost. Získávání samostatnosti a sebevědomí k tomu, aby se žák 

mohl projevovat jako svébytná osobnost působící na své okolí. 

 

Příloha - akce ŠD 

Datum  Název akce      Počet dětí 

    

1. 6.10.  Sportovní odpoledne     115 

2. 18.10.   MŠ Balzacova      30 

3. 20.10.  MŠ Holubova      25 

4. 24.10.  MŠ Resslova      23 

5. 31.10.  MŠ Švabinského     21 

6. 2.11.  MŠ Kosmonautů     18 

7. 3.11.  Halloweenská diskotéka    95 

8. 8.11.   MŠ Přímá      20 

9. Listopad Knihovna - Halloweenské tvoření   25 

10. Listopad Knihovna - Mikulášské tvoření   34  

11. 5. 12.  Mikuláš ve školní družině    100 

12. 8. 12.  Soutěž o nejkrásnější  vánoční ozdobu  40 

13. Prosinec Knihovna - Mikulášské tvoření   38 

14. Leden  ,,Jsem malý jako mraveneček“- výtvarná soutěž 11 

15. Leden  Knihovna - Popletené pohádky   45 

16. 21.2.  Talent ŠD      34 

17. Březen  Knihovna - Deskohrátky s firmou Piatnik  12 

18. Březen  Knihovna - Velikonoce ve světě   35 

19. 5. 4.  Pexeso 3. – 4. třídy     12 

20. 6. 4.  Pexeso 1. – 2. třídy     12 

21. Duben  Knihovna – Ekomalování – kytky z plát od vajec  

(Den Země, Den matek)    55 

22. Květen  Knihovna – Ekomalování – tučňáci na ledu  46 

23. 30. 5.   Vybíjená školní družin – celoměstská akce  40 

24. 4. 6.   Den dětí ve školní družině    110 

25. 16. 6.   Havířov v květech - celoměstská akce  23 

 

V Havířově 13. 9. 2018     Bc. Alice Zuzaníková 

 

 

12.7 Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva koordinátora ŠVP 

 
Hlavní cíle v oblasti ŠVP byly splněny: 

 

- Žáci splnili výstupy ze školního vzdělávacího programu.  

- V rámci projektů využívali pedagogové výukové materiály pro podporu rozvoje 

finanční, čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti a využívali 

pořízenou ICT techniku ke zkvalitnění výuky, probíhaly i další aktivity ze Šablon I: 

doučování pro žáky studijně neúspěšné, tandemová výuka pedagogů, podpora metody 

CLILL. 
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- Jazykové kompetence si žáci procvičili v English campu (týdenní výjezd s intenzivní 

výukou anglického jazyka a s rodilým mluvčím pro 5. a 8. ročník). 

-  

Školní vzdělávací program  
 

- Na základě platné legislativy byl vydán dodatek č. 3 s platností od 1.9.2017. Výuka 

plavání se stává povinnou.  

 

Další úkoly 

- Na škole pracovala na poloviční úvazek ze šablon školní psycholožka, plnila úkoly 

v oblasti prevence, krizové intervence a dalších, poskytovala podporu žákům, jejich 

zákonným zástupcům a metodickou podporu pedagogům školy. 

- Proběhly mnohé akce na podporu školního klimatu: adaptační kurz pro šesté třídy, 

výjezdní akce se stmelovacími prvky (LVVZ, výlety, poznávací a sportovní výjezdy).  

Probíhaly interaktivní třídnické hodiny s komunitním kruhem, besedy s preventivní 

tematikou, projektové dny (Edison – zahraniční VŠ studenti ve výuce) a další. 

- V kolektivu pedagogů proběhly společné akce: ples, společná posezení k výročím, Dni 

učitelů atd.  

- Proběhly vzájemné hospitace – předávání zkušeností a nápadů. 

- V rámci šablon ,,Mládežka se vzdělává“ probíhaly podpůrné aktivity pro žáky studijně 

neúspěšné (doučování), aktivity pro rozvoj žáků (čtenářské kluby) a aktivity pro 

rozvoj pedagogických dovedností učitelů (tandemová výuka, CLILL). Z projektu jsou 

poskytovány i finanční prostředky na mzdu školního psychologa. Podporu psychologa 

vnímáme jako významnou a proto jsme zajistili, aby pro příští školní pracoval na škole 

na celý úvazek. 

- Bylo realizováno projektové vyučování, proběhly projekty s účastí více tříd, rovněž 

projekty ve spolupráci s jinými subjekty (např. školami – soutěž Jazyk hrou, Debatní 

liga …). 

- Byla věnována pozornost řešení konfliktních situací mezi žáky a při jednání 

se zákonnými zástupci. 

- Elektronická žákovská knížka byla vyhodnocena kladně především žáky a jejich 

zákonnými zástupci, ale i většinou pedagogů 

- proběhly schůzky vedení školy s třídními důvěrníky (zástupce rodičů za každou třídu), 

kde byly prodiskutovány podněty ke zlepšení spolupráce rodiny a školy, řešení 

jednotlivých záležitostí byla následně zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

 

Metodická činnost 

 

- Koordinátor vedl pedagogy k sebereflexi a zabýval se společně s nimi jejich osobní 

vizí, plány na osobní rozvoj i plány pro školu, podpora rozvoje osobní zodpovědnosti 

pedagogů proběhla s využitím učitelského portfolia a pedagogického deníku. 

- Intenzivně jsme prohlubovali kvalitu inkluzivního vzdělávání (viz témata DVPP, 

podpořeno i v rámci šablon). V následujícím školním roce se soustředíme na 

spolupráci asistenta pedagoga a učitele. 

- Byly zrealizovány ukázkové hodiny výuky cizích jazyků pro rodiče. 

- Podpořili jsme vzájemné hospitace a konzultace, zaměřili jsme se na práci uvádějících 

učitelů a pomoc začínajícím kolegům ve všech oblastech (organizace, legislativa, 

metodika, ŠVP, práce třídního učitele, inkluze…), do pomoci byl zapojen i speciální 

pedagog. 
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- Nově příchozí pedagogové byli koordinátorem a uvádějícími učiteli podrobně 

seznámeni se ŠVP (cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, výstupy, 

průřezová témata, autoevaluace aj.).  

- Podporovali jsme aktivity učitelů metodiků a zlepšovali podmínky pro jejich práci 

(metodické vedení ostatních učitelů – učící se škola viz projekt Mládežka se vzdělává), 

Učitelé cizích jazyků se zúčastnili v rámci projektu Erasmus v zahraniční metodických 

kurzů a stínování a nově nabyté zkušenosti zúročili ve výuce a zprostředkovali kolegům. 

 

Autoevaluační činnosti 

 

- Postupovali jsme podle autoevaluačního plánu, aktualizovali jsme plán podle potřeb 

školy a nových požadavků MŠMT a ČŠI (spolupráce PP a AP).  

- Zjišťování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (testy: ČŠI, SCIO, školní, 

Bakalář.). 

- Pracovali jsme na zlepšování kvality jedné z hlavních priorit škol – na podpoře 

jazykovému vzdělávání (zvýšená hodinová dotace, CLIL v Pracovních činnostech 

ve třetím ročníku - DVPP, Zeměpis v anglickém jazyce v devátém ročníku, projekty, 

organizace soutěží i pro kraj, projekty podporující jazykové kompetence (Edison). 

V rámci aktivit Šablony I jsme rozšířili CLIL do dalších předmětů prvního stupně. 

- Podpořili jsme významné úspěchy našich žáků a zájem o naši školu. 

- Podporovali jsme pozitivní a tvořivé klima ve třídě, rozvoj klíčových kompetencí, 

vyvodili jsme další úkoly z výsledků SWOT analýzy zaměřené na priority školy 

(výuka cizích jazyků) a dalších, například dotazníkových šetření či anket, na základě 

SWOT jsme opět vytvořili skupiny pro výuku cizích jazyků s menším počtem žáků 

pro zkvalitnění výuky, zorganizujeme výjezdní intenzivní kurzy angličtiny s rodilým 

mluvčím. 

- Pokračovali jsme s prací s učitelským portfoliem a pedagogickým deníkem jako 

prostředkem profesního růstu učitelů a zlepšení komunikace s rodiči žáků. 

- Systematicky jsme evidovali připomínky zaměstnanců i zákonných zástupců žáků 

školy na chod školy, bez prodlení jsme řešili konkrétní situace, vyhodnocovali 

a ověřovali účinnost navržených řešení. 

 

  V Havířově dne 31. 8. 2018  zpracovala Mgr. Iva Badurová, koordinátorka ŠVP 

 

 

 

12.8 Příloha č. 8 - Zápis o prověrce BOZP 
 

ZÁPIS O prověrce bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

 

Datum prověrky: 1. – 30. 4. 2018 

 
Pověření členové prověrkové komise: 

 

        Mgr. Kateřina Grygarová  - nemoc, zastoupena Simonou Pasternou, funkce: referent BOZP 

        Mgr. Přemysl Harok            funkce: pracovník odpovědný za jedy, zástupce  

                                                                               odborové organizace na škole 

        Mgr. Jindřiška Blažková           funkce: zástupkyně ŘŠ 

        Stanislava Teichmannová          funkce: vedoucí ŠJ 

        Jiří Blažek                                                      funkce: školník, požární preventista 

       Alice Zuzaníková                                            funkce: vedoucí ŠD 
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I. Rozbor úrazovosti za školní rok  2016/2017 
 

 2016/2017 registrovaných úrazů školních - celkem:    1       evidovaných:  172 

 Od 01/2016 registrovaných úrazů pracovních - celkem:   0        evidovaných:  1 

 Do 09/2016 registrovaných úrazů pracovních – celkem:    0 evidovaných:  3 

 

Kniha úrazů  - ANO 

 

Smrtelné, těžké, hromadné -     0 

 

Rozbor školní úrazovosti - na poradách                             

 

 

II. Platnost revizí a kontrol dle lhůtníku: 
 

    Poslední revize následné revize   

Elektrorevize budovy   11/2015  11/2018    

Elektrorevize ŠJ   11/2017  11/2018                             

Přenosné elektrospotřebiče  11/2017  11/2018      

       Hromosvody    8/2013  8/2018    

Plynové spotřebiče   4/2018  4/2019 

Hasicí přístroje   2/2018  2/2019  

Požární vodovody                      2/2018  2/2019    

EZS    12/2017  6/2018  

TV nářadí    3/2018  3/2019      

Komíny    4/2018      4/2019 

Spalinové cesty   4/2018      4/2019 

Deratizace     4/2018     10/2018, 4/2019    

Výtahy                  4/ 2018  9/2018, 4/2019   

Požární klapa    12/2017  6,12/2018 

Vzduchotechnika   12/2017  6,12/2018 

 

 

III. Vybavení provozních prostor bezpečnostními značkami, pokyny a řády: 
 

Evakuační plány:  zpracovány 

zjištěné závady:  0 

 

Požárně poplachové směrnice:  zpracovány 

zjištěné závady:  0 

 

Označení únikových východů: označeno novými fosforeskujícími tabulkami 

 zjištěné závady:  0 

 

Barevné označení schodů (první a poslední): provedeno 

zjištěné závady:  0 

 

Označení hlavních uzávěrů (voda, plyn, elektřina): 

zjištěné závady:  0 

 

Vyvěšení řádů v odborných učebnách: ANO 

zjištěné závady:  0 

 

 

IV. Zabezpečení první pomoci: 
 

Počet stálých lékárniček:    11 

Počet malých přenosných lékárniček:   2 
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Počet velkých lékárniček na výjezdní akce:  1 

Úroveň vybavení lékárniček: dobrá, pravidelně doplňovány, léky s prošlou lhůtou jsou vyřazovány 

Úroveň vedení „ Knihy úrazů “: dobrá, zapisovány všechny úrazy 

Pracovník pověřený doplňováním lékárniček:  Mgr. I. Petrovská – hlavní zdravotník školy 

                  Mgr. A. Kundel – zdravotník školy  

 

V. Zajištění a evidence vstupních a periodických lékařských prohlídek: 
 

 Mgr. Kateřina Grygarová: pracovník pověřený vedením agendy 

 

 Andrea Kaňoková: pracovník pověřený vedením evidence a kontrolou termínů prev. prohlídky 

zaměstnanců školy  

        Zjištěné závady: 0 

 

VI. Nákup osobních ochranných prostředků za rok 2017 (v Kč):  51 177,29  Kč  
 

   jsou osobní ochranné prostředky řádně evidovány a kontrolováno jejich využívání? ANO 

    Zjištěné závady: 0 

                

VII. Návrh na plán bezpečnostních opatření:  

 

Drobné závady odstranitelné vlastními prostředky 

 
Závady odstranitelné vlastními prostředky jsou odstraňovány průběžně dle potřeby. 

Pravidelně probíhá kontrola dřevěného obložení v malé tělocvičně a napnutí sítí v tělocvičnách. Závady 

jsou průběžně odstraňovány.  

Závady, které budou odstraňovány či sledovány:  

- 2 poškozené kryty na zásuvky ve školní jídelně - vyměněny 

- rezervní baterie na WC zaměstnanců školní jídelny - opravena 

- dveře do přípravny masa ve školní kuchyni 

- nátěr na vnější stěně WC školní družiny 

               

             Plán malování: ŠD – vstupní prostor v přízemí, sokly chodby v patře … 

             Doplnit stavitelné lavice a židle ve třídách – probíhá postupně, každý rok 2 třídy 

 

Závady, jejichž odstranění bude vyžadovat zásah zřizovatele či závady finančně 

náročnější 
 

1. Oprava vzduchotechniky – uváděno v rozpočtu od roku 2015, zatím neproběhla 

2. Oprava střechy na tělocvičnách - uváděno v rozpočtu od roku 2015, zatím neproběhla 

3. Oprava elektrorozvodů v pavilónu 1. a 2. tříd - uváděno v rozpočtu od roku 2015, zatím neproběhla 

4.    Řešení propadu chodníků u pavilonu U12/2 

5.    Odstranění prasklin na zdivu v místnostech č. 46,62 a 39 – je stabilizováno, stav sledujeme 

6.    Dívčí šatna TV – prasklina ve zdivu – je stabilizováno, stav sledujeme 

7.    Odpad ve sklepě školní jídelny ŠJ - zatéká voda do skladu materiálu – dlouhodobý problém 

8.    Podlaha u škrabky brambor ve školní jídelně  

9.    Uvolněné parkety ve velké tělocvičně 

 

VIII. Periodické školení zaměstnanců                                                                  
 

Ředitelka školy-Mgr. Iva Badurová   27.8.2015 

Zástupkyně ŘŠ-Mgr. Jindřiška Blažková     27.8.2015 

Zástupkyně ŘŠ – Mgr. Jindřiška Jurčková                          26.8.2016 

Vedoucí školní jídelny-St. Teichmannová    27.8.2015 

      Periodické školení všech zaměstnanců:     26.8.2016 (ověřeno testem) 

      Noví zaměstnanci:     v den nástupu   

       Žáci: na začátku šk. roku, před každou akcí (viz třídní kniha) 

       Mgr. Kateřina Grygarová – referent BOZP    27.8.2015 
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 Mgr. Přemysl Harok – bezp. technik (za ZVOS)  26.8.2016 

 Jiří Blažek – školník, požární preventista   27.8.2015 

 Alice Zuzaníková – vedoucí školní družiny   27.8.2015 

 

IX.      Seznam prací zakázaných ženám, těhotným, mladistvým 
 Seznam vypracován, dodržujeme 

 

X. Požární ochrana  

 
     Školení : Mgr. Iva Badurová  řed. školy   27.8.2015 

Jiří Blažek   preventista                 27.8.2015                     

Mgr. Kateřina Grygarová             referent BOZP    27.8.2015 

                          Mgr. Jindřiška Blažková  zástupkyně ŘŠ   27.8.2015 

              Mgr. Jindřiška Jurčková                  zástupkyně ŘŠ                     26.8.2016 

Alice Zuzaníková  vedoucí šk. družiny  27.8.2015

 Stanislava Teichmannová           vedoucí ŠJ   27.8.2015 

              Ostatní pracovníci školy:       26.8.2016 

 Noví pracovníci v den nástupu   

    

      Počet požárů: 0 

      Požární kniha vedena, kontrola prováděna pravidelně v odpovídajících intervalech 

      Zpracováno „Posouzení požárního nebezpečí“ - ANO  

           

   

       V Havířově dne 30. 4. 2018 

 

Razítko školy:                                            Podpis ředitele školy: 

 

Podpisy členů prověrkové komise: 

 

Jméno příjmení: Simona Pasterná                 podpis: ______________________________ 

Jméno příjmení:  Mgr. Přemysl Harok  podpis: ______________________________ 

Jméno a příjmení: Mgr. Jindřiška Blažková  podpis:______________________________ 

Jméno příjmení: Stanislava Teichmannová           podpis: ______________________________ 

Jméno příjmení: Jiří Blažek                                    podpis: ______________________________ 

Jméno příjmení: Alice Zuzaníková                          podpis: ______________________________ 

 

Originál Zprávy z kontroly BOZP je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.  

 

 

 

 

 

 

 

12.9  Příloha č. 9 - Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo 

v zahraniční škole v ČR (§ 38 Školského zákona) 
 

Ročník       počet žáků 

1. roč.  3 

2. roč.  2 

5. roč.  1 
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8. roč.  1 

9. roč.            1 

Celkem 8 

 
Uvedené údaje o žácích školy vycházejí z výkazu o základní škole M3 podle stavu 

k 30.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

12.10 Příloha č. 10 – ERASMUS+ - projekt č. 2017-CZ01-KA101-

034909 „Languages – Gateway to the World“ 
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