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VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. Zkladní údaje o škole

a) Název školy dle zřizovací listiny (ZL):  
Základní škola  Havířov-Podlesí  Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

b) Sídlo školy dle ZL:  
Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564, PSČ 736 01

c) Zřizovatel školy:  
Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov-Město

d) Charakteristika školy:
- byla otevřena  k 1. 9. 1981, patří mezi novější školy v rámci města Havířova 
- od roku 1990 je zaměřena na výuku cizích jazyků, AJ, NJ, FRJ, RJ
- ŠVP se vyučuje od roku 2008-2009, od šk. roku 2008/09 – probíhá výuka zeměpisu v 9. roč. 

v AJ, rodilý mluvčí nasazen v hodinách konverzace AJ  

e) Údaje o vedení školy:
Ředitel: Mgr. Radomila Vaníčková od 1.8.2005
Statutární zástupce: Mgr. Jindřiška Blažková
Zástupce ředitele: Mgr. Iva Badurová
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Csatová
Metodik prevence: Mgr. Zita Kielarová 
Vedoucí ŠJ:             p. Stanislava Teichmannová
Vedoucí ŠD:             p. Jana Kaňová

f) Školská rada: 
Školská rada od 1. 1. 2006
Zřizovací listina škol. rady Nabyla platnosti 1.1.2006 - vydáno,  Havířov – Školská rada při

ZŠ Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564
Účel zřízení Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na 
správě školy.

Předseda školské rady Mgr. Kundel Aleš            – jmenován učit. sborem
Členové školské rady Mgr. Volfová Dagmar     – jmenovaná učit. sborem 

Mgr. Vonsík Milan          – jmenovaná rodiči žáků ZŠ
             p. Lucká Petra                  - jmenovaná rodiči žáků ZŠ         

p. Malátová  Kateřina     –  jmenovaná zřizovatelem - Stat. 
                                                     město Havířov

p.  Světlíková Jarmila      – jmenovaná zřizovatelem -Stat.     
                                                         město Havířov 

g) Žákovský parlament:
Vedoucí ŽP Mgr. Gabriela Plachtová

Bc. Kateřina Zechová
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h) o.p.s. „LEPORELO-children“:
předseda správní rady Mgr. Dagmar Csatová 
Členové Bc. Kateřina Zechová, Mgr. Aleš Kundel
Dozorčí rada Mgr. Jindřiška Blažková
Členové dozorčí rady Mgr. Kateřina Grygarová, p. Pavla Onderková

ch) Zařazení do sítě škol:  
poslední změna zařazení od 24.9.2004

i) IČ:  
709 581 14

j) IZO:
Ředitelství 600 136 507
školy           102 156 981
ŠD               119 700 646
ŠJ                119 700 638

k) Součásti školy:  Základní škola, školní družina, školní jídelna
Školní družina 
- je naplněna po horní hranici kapacity 120 žáků od 1.1.2007, provoz od 6:00 do 16:30 hod., 
- zabezpečuje a poskytuje dětem mravní, estetickou, tělesnou, ekologickou a sexuální 

výchovu v návaznosti na výuku
- při školní družině pracuje 5 kroužků (rukodělný, míčové hry, počítačový, výtvarný, 

dramatický) 
Školní jídelna
- je součástí školy a po rekonstrukci, vybavena novým nábytkem, splňuje podmínky 

hygienického zákona 
- nabízí žákům dvojí výběr jídel, včetně jídel s bezlepkovou, diabet. a vaječnou dietou 
- jídelna vaří i pro cizí strávníky
- připravujeme svačinky pro děti 1. a 2. stupně
- pitný režim zajištěn podáváním čaje v jídelně + školní bufet + automat   

Odloučená pracoviště:   nejsou

Kapacita školy:
 ZŠ  600 žáků
 ŠD  140 žáků  
 ŠJ   600 strávníků

l) Adresa www.stránek + e-mail:   www.zsmladeznicka.cz,  vedeni@zsmladeznicka.cz

m) Profilace školy
ZŠ se od roku 1990 profiluje jako škola s výukou cizích jazyků (RVCJ). 
Od roku 2006/2007 navyšuje počty hodin JČ, M a informatiky.
Vyučujeme podle programu 1. -  ZŠ                 č.j. 16847/96-2 

                                                    2. -  ZŠ + RVCJ   č.j. 16333/96-22-21
Od šk. roku 2008/09 - výuka Z v 9. roč. v anglickém jazyce (dle nového ŠVP) 
Od 6. roč. – biling, č.j.2522/2007-21 (TV v JA) 
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Od 9. roč. – biling, č.j. 2522/2007-21 (Z v JA)
Od 1. ročníku nabízíme výuku JA, JN. ( 2 hodiny týdně )
Od 3. ročníku navýšenou výuku hodin JA. 

n) Nadstandardní služby 
- Internetová škola – výuka probíhá formou e-learningu (tyto služby využili 2 žáci 

z 1.A třídy, kteří pobývají s rodiči dlouhodobě v zahraničí a tím si doplňují 
základní školní docházku v ČR)

- kurzy CJ pro veřejnost i žáky naší školy, možnost přípravy na certifikáty v CJ 
v nabízených kurzech

- nabídka hodin konverzace s rodilými mluvčími v hodinách AJ
- zahraniční výukové zájezdy (Francie, Německo,Osvětim, Vídeň, V.Británie)  
- účast v okresní soutěži CJ “ Škola hrou “ 
- ukázkové hodiny CJ pro rodiče v rámci „Dne otevřených dveří“ 
- nabízené aktivity podporující zdraví dětí a jejich zapojení ve volném čase (lyž. zájezdy, 

turistické zájezdy, zahraniční prázdninový tábor – Chorvatsko)
- na škole pracovalo 11 kroužků
- zajišťujeme LVVZ, plavání, školu v přírodě, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní

akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a učitele.
- pro realizaci těchto nadstandardních služeb škola spolupracuje s o.p.s. LEPORELO-

children, která některé akce financuje 
- zapojili jsme se do programu Debatní ligy v ČR podporované MŠMT ČR
- v kurzu Debatní ligy pracujeme s novými vyučovacími metodami, které vedou žáky 

k procvičování rétoriky, komunikace, konverzace a asertivnímu chování na veřejnosti, v
médiích
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2.  Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

2.1.  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ve šk. roce 2009/2010  
        Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

třída vzdělávací programy obor vzdělávání
1.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
1.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
1.C ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

2.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
2.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
2.C ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

3.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
3.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

4.A ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 79-01-C/001 Základní škola
4.B ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 79-01-C/001 Základní škola

5.A ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 79-01-C/001 Základní škola
5.B ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 79-01-C/001 Základní škola
5.B ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 79-01-C/001 Základní škola

6.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
6.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

7.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
7.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

8.A ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola
8.B ŠVP ZV „Jazyky – Brána do světa“ č.j.656/2007/ŘŠ 79-01-C/01 Základní škola

9.A ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 
                         + biling, č.j. 2522/2007-21 (Z v JA)

79-01-C/001 Základní škola

9.B ZŠ + RVJ 16847/96-2 + 16333/96-22-21 
                         + biling, č.j. 2522/2007-21 (Z v JA)

79-01-C/001 Základní škola

9.C ZŠ 16847/96-2 79-01-C/001 Základní škola

POZNÁMKA:
V šestém ročníku se biling týká žáků, kteří si zvolili ve volitelných předmětech druhý cizí 
jazyk. obor vzdělání pro ročník třetí, čtvrtý, pátý, osmý a devátý je 79-01-C/001. obor vzdělání 
pro ročník první, druhý, šestý a sedmý je 79-01-C/01.
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2.2.  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY   

Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ  

tematické bloky s dětmi, diskuze, tréninkové programy, besedy
-  projekt ,,Zdravé zuby“ 1.-5. r.       září-květen       
-  výukový program ,,Zdravý životní styl“ 1.-5. r.       září-květen      CP Havířov
-  projekt ,,Dej přednost životu“ 1.-9. r.       říjen       MP Havířov
-  beseda ,,Vztahy ve třídě“       prosinec       PPP Havířov
-  beseda ,,Láska ano, děti ještě ne“ 8. r.       listopad           MUDr. Kovář
-  práce s talentovanými žáky celoročně
-  práce s problémovými a integr. žáky celoročně
-  stmelení kolektivu-Mikulášská besídka,
   vánoční besídky, diskotéka                                    prosinec     
   výlety, exkurze květen, celoročně
-  olympiády M, Z, CH, Čj, B, F, D 2. pololetí
-  ostatní soutěže Hv, Tv, Vv, Čj, M dle nabídky
-  soutěž ,,Jazyk hrou´´                         květen
-  projekt ,,Škola bez drog a šikany´´ celoročně
-  návštěva kulturních akcí celoročně

akce mimo školu + akce s rodiči
-  Evropský den bez aut září
-  návštěva divadla, kina, koncertů dle nabídky
-  Drakiáda ŠD říjen
-  výjezd do Vídně říjen
-  Mikulášské radovánky ŠD prosinec
-  vánoční přání-Dům s pečov. službou prosinec
-  lyžařské zájezdy prosinec, leden, únor
-  akce ke Dni Země duben
-  Bambiriáda             květen
-  výjezd do Osvětimi červen
-  Rodinný kros             květen
-  cykloturistické zájezdy dle plánu ved. kroužku
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VÝUKA VOLITELNÝCH  PŘEDMĚTŮ                

Výuka volitelných předmětů v roce 2009/2010 

třída                    předmět                          počet hod.                       vyučující

9.A,B (skup. JF) JF 3 Mgr. Lukánková
8.A,B (skup. JN) JN 3 Mgr. Plachtová
7.A,B (skup. Info) CVM 1 Mgr. Škutová
6.A,B (skup. Info) CVJČ 1 Mgr. Kielarová
6.A,B (skup. Info) CInf 2 Mgr. Blažková
7.A,B (skup. Info) CInf 2 Mgr. Harok
8.A,B (skup. Info) CInf 3 Mgr. Skalková
9.A,B (skup. Info) CInf 3 Mgr. Hrabálek
6.A,B (skup. JR) JR 3 Mgr. Kielarová
6.A,B (skup. JN) JN 3 Mgr. Plachtová
7.A,B (skup. JN) JN 3 Mgr. Plachtová
7.A,B (skup. JF) JF 3 Mgr. Lukánková
9.A,B (skup. JN) JN 3 Mgr. Plachtová
9.A,B (skup. JN) JN 3 Mgr. Grygarová
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ŠD, ŠJ
Věková struktura pracovníků

ZŠ
pedagogičtí zam. ostatní zam. celkem ped. + ost. zam.

fyz.počet z toho
muži

přepočt.
počet

fyz.počet z toho
muži

přepočt.
počet

fyz.počet z toho
muži

přepočt.
počet

do 20 let

21-30 let 1 1 1 1 1 1
31-40 let 15 2 14,7 1 0 1 16 2 15,7
41-50 let 6 1 5,55 2 0 1,975 8 1 7,525
Nad 50 let do 
nároku na 
důchod

10 0 10 6 1 6,827 16 1

celkem 32 4 31,25 9 0 8,802 41 5 40,052
pracující 
důchodce

4 0 1,863 0 0 0 4 0 2,363
Zam., kterému
vznikl nárok 
na důchod
celkem důch. 4 0 1,863 0 0 0 4 0 1,863
celkem ZŠ 36 4 33,013 9 1 8,802 46 5 41,815

Věková struktura pracovníků ŠD:
ŠD fyz.počet z toho muži přepočt.počet

do 20 let

21-30 let

31-40 let 1 0 0,625
41-50 let 2 0 1,95
Nad 50 let 2 0 1,6
celkem

pracující důchodce
Zam., kterému vznikl nárok na důchod

celkem

celkem ŠD 5 0 4,175

Věková struktura pracovníků ŠJ:
ŠJ fyz.počet z toho muži přepočt.počet

do 20 let

21-30 let

31-40 let

41-50 let 2 0 2
Nad 50 let 5 0 4,8
celkem

pracující důchodce

Zam., kterému vznikl 
nárok na důchod
celkem

celkem ŠJ 7 0 6,8
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Počet fyzických zaměstnanců na ZŠ, ŠD, ŠJ  ve školním roce  2009/2010 dle členění 
ženy – muži a procentuální vyjádření

Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI
fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet %

ZŠ 45 79 39 76 6 100
ŠJ 7 12 7 14 0 0
ŠD 5 9 5 10 0 0
CELKEM 57 100 51 100 6 100

ZŠ ŠJ ŠD CELKEM
Přepočtený

počet zaměst.
41,815 6,8 4,175 52,79

3.2.  ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST
Základní škola – dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců

Dosažené vzdělání
  Pedagogičtí zaměstnanci

na 1. stupni na 2. stupni
přepočtený počet % přepočtený počet %

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 12,981 95
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 18,882 97,6
Speciální pedagogika
VŠ pedagogické pro jiný typ škol

VŠ
nepedagogické

DPS
bez DPS

Středoškolské
pedagogické
nepedagogické 0,7 5 0,450 2,4

Celkem 13,681 100 19,332 100

3.3.  ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ
Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni Základní škola 
Havířov - Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, příspěvková organizace

Dosažené vzdělání

Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ
JA JN

přepočtený
počet

% přepočtený 
počet

%

VŠ s aprobací cizího jazyka 1,543 68

Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,272 12

Vysokoškolské
pedagogické

státní jazyková zkouška
akreditovaný jazykový kurs
bez cizojaz.vzdělání

Vysokoškolské
nepedagogické

státní jazyková zkouška
akreditovaný jazykový kurs
bez cizojaz.vzdělání

Středoškolské
státní jazyková zkouška
akreditovaný jazykový kurs 0,454 20
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bez cizojaz.vzdělání
CELKEM 2,269 100 0

Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků  na 2. stupni Základní škola 
Havířov - Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, příspěvková organizace

Dosažené vzdělání

Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ
JA JN JF Jiné

p
ře

po
čt

en
ý 

po
če

t

%

p
ře

po
čt

en
ý

p
oč

et

%

p
ře

po
čt

en
ý

p
oč

et

%

p
ře

po
čt

en
ý

p
oč

et

%

VŠ s aprobací cizího jazyka 0,908 45 0,954 100 0,272 100

Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,545 27,5

Vysokoškolské

pedagogické

státní jazyková zkouška

akreditovaný jazykový kurs

bez cizojaz.vzdělání

Vysokoškolské

nepedagogické

státní jazyková zkouška

akreditovaný jazykový kurs

bez cizojaz.vzdělání

Středoškolské

státní jazyková zkouška

akreditovaný jazykový kurs 0,545 27,5

bez cizojaz.vzdělání

CELKEM 1,998 100 0,954 100 0,272 100

3.4.  KVALIFIKOVANOST VÝUKY 
Ve školním roce 2009/2010 byly odučeny plně aprobované  tyto předměty:
z toho JČ 100%

JA 100%
JN 100%
JF 100%
M 100%
Fyz 100%
Př 100%
D 100%

Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2009/2010 u těchto předmětů:INF, RV
Aprobovanost výuky :
Aprobovanost na 1. stupni: 100 %
Aprobovanost na 2. stupni:   65 %
Neaprobovanost předmětů na 2. st. OV, Vv, Inf, Rv, Pč, D, VZ, HV, TV
Aprobovanost - celkem 82,5  %
Kvalifikovanost ped. pracovníků 99,8 %
Poznámka :jeden učitel nesplňuje pedagogickou odbornost (kvalifikaci) v AJ a to p. uč. 
Strýčková, která je však plně pro AJ  aprobovaná (certifikát FC of English). 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k     povinné školní docházce a 
    následném  přijetí do školy

Zápis žáků do 1.tř. ZŠ ve šk. roce 2009 / 2010 pro šk. rok 2010 / 2011
Počet zapsaných 
žáků do 1.tř. pro
šk. r. 2010/2011

Počet přijatých
žáků do 1.tř.pro 
šk. r. 2010/2011

Počet žáků s odkladem
 povinné škol. docházky

pro šk. r. 2010/2011

Počet žáků, kteří ukončili šk. 
r. 2009/2010 zákl. vzdělávání

73 64 9 9. roč. – 72  s doložkou
7. roč. – 1 – bez doložky 
5. roč. – 20 – odchod na SŠ

Zápis žáků do 1.tř.ZŠ ve šk. roce 2009 / 2010  pro šk. rok 2010 / 2011 
 počet zapsaných žáků při zápisu pro šk.r.10/11          73
 počet přijatých  žáků  pro šk. rok 10/11                                64
 počet žáků s odkladem povinné šk. docházky10/11             9
 předčasný zápis (dop. lékařem a PPP)                                    0     
 převod z jiné školy                                    1
 nenastoupí- stěhování                                                1

celkem od 1. 9. 2010  nastoupí do 1. tříd                            65 žáků

Máme skupiny žáků s RVJ ve třídách, žáci jsou zařazováni na základě zájmu rodičů.

Přestup žáků do jiných ZŠ se speciálním výukovým programem
- do matematické třídy            - ZŠ 1. Máje - 0
- hokejová škola            - ZŠ V.Nezvala - 0
- do tříd zaměřených na TV    - ZŠ Kudeříkové - 0
                                                - ZŠ Pujmanové - 0

Přestupy žáků na jiné ZŠ        
- stěhování 1

- jiné důvody 3

4.1.  PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ
Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve šk. r. 2009 / 2010 k 30.9.2009

Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě
22 544 24,72

Počty k 30.9.2009
Ve školním roce 2009 / 2010 byla udělena výjimka z  počtu dětí a žáků ve třídě.

4.2.  PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN
Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost odd.  ve šk.r. 2009 / 2010
k 31.10. 2009

Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost 
5 140 28
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4.3.  PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ

Školní jídelna, školní rok 2009 / 2010  
Počet žáků ZŠ

celkem
Počet stravovaných

žáků na ZŠ
Počet nestravovaných

žáků na ZŠ
Počet stravovaných

žáků SŠ na ZŠ
544 417 127 0

Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2009 / 2010   76,00  %   žáků.
Svačiny odebíralo:     92 žáků
Školní mléko:       0 žáků
Dospělých strávníků:    100 (z toho 55 školských pracovníků a 45 cizích) 

4.4. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A ŽÁCÍCH
Přehled o žácích a třídách ve šk. roce 2009 / 2010 (viz příloha č. 8 str. 75)

Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu  
postižení  na  ZŠ ve školním roce 2009/2010

Mentální
postižení

Sluchové
postižení

Zrakové
postižení

Vady
řeči

Tělesné
postižení

Více
vad

Vývoj.poruchy
učení a
chování

CELKEM žáků se
zdrav.postižením

počet žáků
0 0 0 0 1 2 16 19

Údaje uvedené ve výše zpracovaných tabulkách je nutno uvést z výkonových výkazů pro školní  rok 2009/2010.

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
1.stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem
1 0 1 0 0 0 1 0 1

Jiný způsob plnění povinné školní docházky–žáci s individuálním vzděláváním plánem
1.stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem

0 3 3 2 0 2 2 3 5

Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR
Počet žáků, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce

2009/2010 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR
Ročník

6 1., 2., 3., 6.
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Dojíždějící děti a žáci  2009 / 2010    k  30.9.2009
Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí

název části města počet žáků název města - obce počet žáků
Havířov - Podlesí 243 Horní Bludovice 17
Havířov - Město 117 Stanislavice 1
Havířov - Bludovice 15 Horní Suchá 3
Havířov - Šumbark 43 Soběšovice 1
Havířov –Suchá 69 Dolní Domaslavice 0
Havířov - Životice 16 Orlová 0
Havířov – Dol. Datyně 2 Lučina 0

Těrlicko 11
Šenov 2
Albrechtice 2
Petřvald 0
Dobrá 1

Celkem dojíždějících žáků 301 Žermanice 1
Celkem žáků z Hav.-Podlesí 243
Celkem k 30. 9. 2009 544

Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 2009/2010        
Základní škola Počet Název města-obce
Přistěhovaní žáci z jiných měst a obcí 6 Č.Těšín, Červený Vrch (Praha), Lučina, Brno,

F.-Místek, Albrechtice

Odstěhovaní žáci do jiných měst a obcí 1 Čelákovice

Počet Důvod odchodu – příchodu Název školy

Přechod žáků   a) příchod  
v rámci města Havířova

17 6 - přistěhování 
11 - rozšíření znalostí CJ 

(na žádost rodičů)
Přechod žáků   b) odchod 
na jinou ZŠ v rámci města Hav.

16 1 - stěhování 
15 – na žádost rodičů 

Jiné (rozveďte v textu) 0 0 MŠ
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
    vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 
    výsledků závěrečných zkoušek

5.1.  KLASIFIKACE CHOVÁNÍ  žáků za 2.pol.šk. roku 2009/2010 stav k 30. 6. 2010 
Počet žáků - klasifikace chování

       ZŠ

P
oč

et
  ž

ák
ů

 c
el

k
em

ve
lm

i d
ob

ré

us
po

ko
ji

vé

ne
us

po
ko

ji
vé

ne
kl

as
if

ik
ov

án
o 

ce
lk

em

z 
po

čt
u 

ne
kl

as
if

ik
ov

án
o

žá
ci

 p
ln

íc
í p

ov
in

no
u

šk
ol

.d
oc

h.
 v

 z
ah

ra
ni

čí
 –

za
hr

. š
ko

le
 n

a 
úz

em
í Č

R

po
ch

va
ly

a 
ji

ná
 o

ce
ně

ní

na
po

m
en

ut
í T

U

dů
tk

a
T

U

dů
tk

a 
Ř

Š

TU / ŘŠ

1.stupeň 324 319 0 0 5 5 153+8 8 2 0

2.stupeň 222 221 4 1 1 1 54+10 43 22 11

ZŠ celkem
546 540 4 1 6 6 207+18 51 24 11

% vyjádření
za ZŠ celkem

98,90 0,73 0,19 1,10 1,10 37,91+3,30         9,34 4,40 2,01

Komisionální zkouška
Počet žáků Ročník Předmět

1 7. JA
1 4. JA
1 7. D, Ov, Z, Př, Fy, Hv 

Opravné zkoušky 
Počet žáků Ročník Předmět

1 7. KJA
1 7. M

Žáci opakující ročník v průběhu celé školní docházky
Počet žáků Ročník Počet let docházky

1 6. 8
1 7. 9
1 7. 8
1 8. 9

Klasifikace školy o prospěchu a chování ve šk. r. 2009/2010 
(viz příloha č. 13)
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5.2.  DOCHÁZKA ŽÁKŮ ve školním roce 2009/2010 – omluvené hodiny

Základní škola
Počet - škola celkem
omluvené

hodiny
průměr na

žáka
1. stupeň 11 912 37,342
2. stupeň 14 414 67,355
CELKEM ZŠ 26 807 49,643

Docházka žáků ve školním roce 2009/2010 – neomluvené hodiny

Základní škola
Počet - škola celkem

neomluvené
hodiny

průměr na
žáka

1.stupeň 0 0
2.stupeň 262 1,224
CELKEM ZŠ 274 0,507

5.3.  VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 
Počet výchovných poradců na škole: 2
dosažené vzdělání - 1. VP  spec. studium pro funkci VP na PF Ostrava-viz vyhl. MŠ 49/67 Sb.

       2. VP  kvalifikační studium VP na PF Olomouc
Ve školním roce 2009/2010 byla  věnována (výchovným poradcem, pracovníkem pro prevenci
závislostí a vedením školy) systematická pozornost. :
      -     prevenci

- metodické a pedagogické diagnostice
- práci s integrovanými žáky, nadaným žákem
- vzdělávání VP
- spolupráci s PPP, Centrem prevence, Policii ČR, soudy ČR, OSPOD
- volbě povolání

Nejčastější výchovné problémy: porušování školního řádu, neomluvená absence
Problematika násilí a šikany - řešené případy: 2
Schránka důvěry :    ANO
Zpráva výchovného poradce (viz příloha č. 3 )
Zpráva školního preventisty Mgr. Kielarové (viz str. 17) 

5.4.  PROSPĚCH ŽÁKŮ
Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2009 / 2010

Počet
žáků

celkem

s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen uvol.
1.st. 2.st. 1.st. 2.st. 1.st. 2.st.

Základní škola 546 280 76 39 143 0 1 0 0
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5.5.  PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA SŠ
Odchod žáků na víceletá gymnázia z 5. ročníků         Mgr. Harok 

Počet žáků - osmileté gymnázium 22
Z toho přijato – na osmileté gymnázium 
Počet žáků - konzervatoř 1

Údaje o umístění žáků po ukončení povinné školní docházky     
   Škola Počet žáků
Gymnázium 22
SOŠ 18
OA 2
SPŠ 12
Konzervatoř 1
Hotelová škola 7
SŠ Um. řem. 2
Učební obory 5
ŠŠ technické 4
CELKEM 73

ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA ŠKOLY

OA 2
Gymnázium 22
Hotelnictví 7
SPŠ 12
učební obory 5
SŠ technické 4
SŠ Um. řemesel 2
SOŠ 18

73
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ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA 8-LETÁ GYMNÁZIA 21
Konzervatoř z 5. roč. 1

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

6.1.  Zpráva metodika prevence za školní rok 2009/2010

1.- Byl vypracován plán preventivní strategie
- obnoven stálý informační panel
- schránka důvěry
- konzultace MP 1x týdně ( středa 12.35 – 13.30)
- kontakt metodika prevence s žáky ve třídách 
- spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy –konzultace 

problémových situací
- konzultace s rodiči i s problémovými žáky   viz. zprávy TU

sledování docházky - prevence záškoláctví / v 1.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 neoml. 
hodin, celkem 653 neoml. hodin za šk. rok

- 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:

Patronát žáků 9.tříd nad žáky 1.tříd celoročně
Den mobility 1.,2. a 9.C třídy 17.9.
Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.12.
Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden
Vánoční Vídeň 10.12.
Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou – Don Bosco 21.12.
Bleší trh 1.-9.třídy 18.12.
KD Radost 5.A, 5.C 21.12.
Tvořivé dopoledne 1.,2. a 9.třídy 21.12.
Vánoční besídky ve třídách 1.-9.třídy 22.12.
Celé česko čte dětem – čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 19.3.

- byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování
- byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku  

(řešeno ihned a v Th)

2. 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
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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
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 prvouky, 
přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy.

3. Projekty, besedy a jiné aktivity
Návštěva výstavy Krásná jako kvítka 2.A, 4.B, 5.C, 6.A,B, 8.B, 9.A,C září
Běh naděje 3.A, 4.A,B, 5.C, 8.B, 9.A,B 18.9.
Evropský den jazyků 3.- 9.r. 24.9.
Návštěva divadelních představení v KDPB 4.,5. a 9.r. celoročně
Návštěva divadla loutek v Ostravě 1.-7.r. celoročně
Besedy s CP 1.-5.r celoročně 
Besedy v knihovně 1.-9.r celoročně 
Planetárium Ostrava 5.A,B,C 26.10.

6.A,B 27.10.
1.A,B,C 27.4.

Beseda Čas proměn 6.A,B 26.10.
ENV program – VITA 2.B,C 12.11.
Návštěva vánoční Vídně 6.-9.r. 10.12.
Prohlídka vánočních betlémů 5.A,C, 6.A, 9.B,C prosinec
Vánoční  přání  pro  seniory  v Domě  s pečovatelskou  službou  (úcta  ke  starším)
prosinec
Beseda od Adventu do Vánoc 6.A 17.12.
Návštěva muzea s výrobou vánočních přání 4.B 17.12.
Exkurze do ČT Ostrava 9.A 16.12.
Výstava mincí 1.-9.r. 4.1.

5.A,B,C, 6.B, 8.B 9.2
2.A 31.5.

Vánoční povídání – Don Bosko 4.B 21.12.
Koncert německé skupiny Komekate 9.A,B 24.3.
Vyhodnocení školních časopisů 5.C, 6.B, 7.B 8.4.
Malování s ilustrátorem A.Dudkem 4. a 5.r. 19.4.
Projekt Den Země 2.C, 3.A, 4.A,B, 5.C, 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B 21.4.
Koncert „Děti dětem“ 1.B, 2.B 21.4.
Beseda Image a životní styl dívky 7. a 8.r. 30.4.
Projekt Doprava 1. a 2.r. 4.5.
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2.světová válka – film a beseda v KDPB 9.r. 7.5.
Hodina zpívání 2.A, 5.B 14.5.
Dopravní hřiště 4.A,B 19.5.,7.6.
IQ Park – Ostrava 8.A 21.5.
Bambiriáda 5.A,C 21.5.
Výjezd do VB – Student Agency 4.-9.r. 29.5.
Exkurze MP Havířov , HZS 5.A,B 1.6.
Exkurze Osvětim (PL) 9.r. 8.6.
Dinopark Doubrava 2.A 10.6.
ZOO Ostrava 7.A,B 10.6.
Vystoupení Limit Dance v KDPB 4.B, 5.A,B, 8.B 11.6.
Návštěva výstavy obrazů A.Dudka 5.C 16.6.
Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi 5.B 17.6.
Návštěva muzea Životice 5.C 18.6.

4. Soutěže
Bludiště (TV soutěž) 8.A, 9.A 8.-9.10.
Šachový turnaj Asterix 6.B, 9.C 21.10.
Debatiáda-krajské kolo 8.B 18.12.
Konverzační soutěž AJ 5.-9.r. 27.1.
Pěvecká soutěž 3.-5.r. únor
Dopraváček 5.A, 9.A 29.4.
Školní Superstar 3.-9.r. květen
Jazyky hrou – regionální kolo 8.,9.r. 5.5.
Městské kolo dopravní soutěže 5.A,B,C, 8.A 6.5.
Chytré hlavy 6.-9.r. 27.5.

5. Školní družina
Drakiáda  1.-3.r. 7.10.
Recitační soutěž 1.-3.r. 25.-26.11.
Vánoční besídka 1.-3.r. 7.12.
Pěvecká soutěž 1.-4.r. 27.-28.1.
Dramatický kroužek, představení Masopust ; 1.-5.r. 23.2.
Pexesoturnaj 2.r. 23.2.
Karneval 1.-4.r. 16.,23.3.
Turnaj ve vybíjené 1.-4.r. 26.4.
Kuličkovaná 1.-4.r. 26.5.
Veselá olympiáda 1.-3.r. 17.6.

6. Spolupráce s rodiči:
Lyžařská soustředění Pitztal 26.-31.10.

Kasárna 28.-31.1.
Nassfeld 27.2.-3.3.

Lyžařské výlety Oščadnica 10.1., 17.1., 24.1., 7.2., 14.2.
Lyžování – Bukovec 21.2.
Bambiriáda – prezentace školy a lyžařské školy 21.5.
Rodinný kros květen
Vystoupení na Havířově v květech – sbor fléten 19.6.
Sjíždění Moravice 20.6.
Tábor v Chorvatsku 10.-19.9.
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7. Přehled o volnočasových aktivitách žáků:
Žáci jsou zapojeni většinou v kroužcích mimo školu.
Ve škole 222 ž. 
Mimo školu 394 ž. 
Nikde 92 ž. 

Někteří žáci navštěvují více kroužků.
100%-ní zapojenost: 2.A
99%-ní zapojenost: 3.B, 6.B
Přehled jednotlivých tříd viz. odevzdaná zpráva TU.

8. Vzdělávání:
Schůzka MP s OMPA  Mgr. Marcelou Witovou      Mgr. Z.Kielarová celoročně
Školení Minimální preventivní program a příprava projektů Mgr. Z.Kielarová listopad
Informace z časopisu  Prevence a Bulletinu Národní protidrogové centrály    průběžně
Seznámení pedagogů s  Metodickým pokynem ministra školství ,,Šikana“ říjen

9. Organizační a lektorské zajištění:
PPP Karviná, PPP Havířov, CP Havířov, Policie ČR, MP Havířov,
K obsahovému a lektorskému zajištění nebyly připomínky.

10. Spolupráce metodika prevence:
- s vedením školy
- s výchovným poradcem
- třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky
- LEPORELO children - ZŠ Mládežnická
- PPP Karviná – OMPA Mgr. Marcela Witová
- PPP Havířov
- CP Havířov      
- Asterix Havířov – Mgr. Vladimírou Hoferikovou
- Policií ČR - Jaroslavem Kusem

11. Návrhy další práce pro školní rok 2010/2011:
- pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací
- dbát na stmelování třídního kolektivu
- do vzdělávacích oblastí zařazovat témata rodina, právní vědomí, šikana, 
   dospívání, drogy, rasismus, atd.
- prevence záškoláctví
- nabídka volnočasových aktivit pro žáky
- aktivity ve smyslu Zdravá škola
- projekt MP ,,Dej přednost životu“
- projekt CP Havířov ,,Zdravý životní styl“
- dotazníky ,,Klima třídy“, „Užívání omamných látek“, „Domácí násilí“
- konzultace a spolupráce s rodiči
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V Havířově 17.6.2010 Zpracovala: Z.Kielarová

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků 

7.1.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  (DVPP) 
(viz  příloha č. 1) 

Největší zájem měli pedagogičtí pracovníci o témata v oblasti informatiky, ŠVP, AJ a v oblasti
prohlubování vlastní aprobace.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2008/2009 
prostřednictvím: - KVIC Nový Jičín,Karviná

- PF Ostrava
- Centrum prevence
- vzdělávací agentury - FAKTA
- NIDV  Ostrava

Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků ve školním roce 2009/2010

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2009 / 2010
 

 22



8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.1.  Přehled školních a mimoškolních aktivit ve škol. roce 2009/2010     

Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2009/2010
1. Byl vypracován plán preventivní strategie

- obnoven stálý informační panel
- schránka důvěry
- konzultace MP 1x týdně ( středa 12.35 – 13.30)
- kontakt metodika prevence s žáky ve třídách 
- spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy –konzultace 

problémových situací
- konzultace s rodiči i s problémovými žáky   viz. zprávy TU

sledování docházky - prevence záškoláctví / v 1.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 
neoml.hodin. Celkem 653 neoml.hodin za šk.rok

- 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:

Patronát žáků 9.tříd nad žáky 1.tříd celoročně
Den mobility 1.,2. a 9.C třídy 17.9.
Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.12.
Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden
Vánoční Vídeň 10.12.
Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou – Don Bosco 21.12.
Bleší trh 1.-9.třídy 18.12.
KD Radost 5.A, 5.C 21.12.
Tvořivé dopoledne 1.,2. a 9.třídy 21.12.
Vánoční besídky ve třídách 1.-9.třídy 22.12.
Celé česko čte dětem – čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 19.3.

- byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování
- byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku  

(řešeno ihned a v Th)

2. 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
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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
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 prvouky, 
přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy.

3. Projekty, besedy a jiné aktivity
Návštěva výstavy Krásná jako kvítka 2.A, 4.B, 5.C, 6.A,B, 8.B, 9.A,C září
Běh naděje 3.A, 4.A,B, 5.C, 8.B, 9.A,B 18.9.
Evropský den jazyků 3.- 9.r. 24.9.
Návštěva divadelních představení v KDPB 4.,5. a 9.r. celoročně
Návštěva divadla loutek v Ostravě 1.-7.r. celoročně
Besedy s CP 1.-5.r celoročně 
Besedy v knihovně 1.-9.r celoročně 
Planetárium Ostrava 5.A,B,C 26.10.

6.A,B 27.10.
1.A,B,C 27.4.

Beseda Čas proměn 6.A,B 26.10.
ENV program – VITA 2.B,C 12.11.
Návštěva vánoční Vídně 6.-9.r. 10.12.
Prohlídka vánočních betlémů 5.A,C, 6.A, 9.B,C prosinec
Vánoční  přání  pro  seniory  v Domě  s pečovatelskou  službou  (úcta  ke  starším)
prosinec
Beseda od Adventu do Vánoc 6.A 17.12.
Návštěva muzea s výrobou vánočních přání 4.B 17.12.
Exkurze do ČT Ostrava 9.A 16.12.
Výstava mincí 1.-9.r. 4.1.

5.A,B,C, 6.B, 8.B 9.2
2.A 31.5.

Vánoční povídání – Don Bosko 4.B 21.12.
Koncert německé skupiny Komekate 9.A,B 24.3.
Vyhodnocení školních časopisů 5.C, 6.B, 7.B 8.4.
Malování s ilustrátorem A.Dudkem 4. a 5.r. 19.4.
Projekt Den Země 2.C, 3.A, 4.A,B, 5.C, 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B 21.4.
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Koncert „Děti dětem“ 1.B, 2.B 21.4.
Beseda Image a životní styl dívky 7. a 8.r. 30.4.
Projekt Doprava 1. a 2.r. 4.5.
2.světová válka – film a beseda v KDPB 9.r. 7.5.
Hodina zpívání 2.A, 5.B 14.5.
Dopravní hřiště 4.A,B 19.5.,7.6.
IQ Park – Ostrava 8.A 21.5.
Bambiriáda 5.A,C 21.5.
Výjezd do VB – Student Agency 4.-9.r. 29.5.
Exkurze MP Havířov , HZS 5.A,B 1.6.
Exkurze Osvětim (PL) 9.r. 8.6.
Dinopark Doubrava 2.A 10.6.
ZOO Ostrava 7.A,B 10.6.
Vystoupení Limit Dance v KDPB 4.B, 5.A,B, 8.B 11.6.
Návštěva výstavy obrazů A.Dudka 5.C 16.6.
Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi 5.B 17.6.
Návštěva muzea Životice 5.C 18.6.

4. Soutěže
Bludiště (TV soutěž) 8.A, 9.A 8.-9.10.
Šachový turnaj Asterix 6.B, 9.C 21.10.
Debatiáda-krajské kolo 8.B 18.12.
Konverzační soutěž AJ 5.-9.r. 27.1.
Pěvecká soutěž 3.-5.r. únor
Dopraváček 5.A, 9.A 29.4.
Školní Superstar 3.-9.r. květen
Jazyky hrou – regionální kolo 8.,9.r. 5.5.
Městské kolo dopravní soutěže 5.A,B,C, 8.A 6.5.
Chytré hlavy 6.-9.r. 27.5.

5. Školní družina
Drakiáda  1.-3.r. 7.10.
Recitační soutěž 1.-3.r. 25.-26.11.
Vánoční besídka 1.-3.r. 7.12.
Pěvecká soutěž 1.-4.r. 27.-28.1.
Dramatický kroužek, představení Masopust ; 1.-5.r. 23.2.
Pexesoturnaj 2.r. 23.2.
Karneval 1.-4.r. 16.,23.3.
Turnaj ve vybíjené 1.-4.r. 26.4.
Kuličkovaná 1.-4.r. 26.5.
Veselá olympiáda 1.-3.r. 17.6.

6. Spolupráce s rodiči:
Lyžařská soustředění Pitztal 26.-31.10.

Kasárna 28.-31.1.
Nassfeld 27.2.-3.3.

Lyžařské výlety Oščadnica 10.1., 17.1., 24.1., 7.2., 14.2.
Lyžování – Bukovec 21.2.
Bambiriáda – prezentace školy a lyžařské školy 21.5.
Rodinný kros květen
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Vystoupení na Havířově v květech – sbor fléten 19.6.
Sjíždění Moravice 20.6.
Tábor v Chorvatsku 10.-19.9.

7. Přehled o volnočasových aktivitách žáků:
Žáci jsou zapojeni většinou v kroužcích mimo školu.
Ve škole 222 ž. 
Mimo školu 394 ž. 
Nikde 92 ž. 

Někteří žáci navštěvují více kroužků.
100%-ní zapojenost: 2.A
99%-ní zapojenost: 3.B, 6.B
Přehled jednotlivých tříd viz. odevzdaná zpráva TU.

8. Vzdělávání:
Schůzka MP s OMPA  Mgr. Marcelou Witovou Mgr. Z.Kielarová celoročně
Školení Minimální preventivní program a příprava projektů Z.Kielarová listopad
Informace z časopisu  Prevence a Bulletinu Národní protidrogové centrály

průběžně
Seznámení pedagogů s  Metodickým pokynem ministra školství ,,Šikana“ říjen

9. Organizační a lektorské zajištění:
PPP Karviná, PPP Havířov, CP Havířov, Policie ČR, MP Havířov,
K obsahovému a lektorskému zajištění nebyly připomínky.

10. Spolupráce metodika prevence:
- s vedením školy
- s výchovným poradcem
- třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky
- LEPORELO children - ZŠ Mládežnická
- PPP Karviná – OMPA Mgr. Marcela Witová
- PPP Havířov
- CP Havířov      
- Asterix Havířov – Mgr. Vladimírou Hoferikovou
- Policií ČR - Jaroslavem Kusem

11. Návrhy další práce pro školní rok 2010/2011:
- pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací
- dbát na stmelování třídního kolektivu
- do vzdělávacích oblastí zařazovat témata rodina, právní vědomí, šikana, 
dospívání,
  drogy, rasismus, atd.
- prevence záškoláctví
- nabídka volnočasových aktivit pro žáky
- aktivity ve smyslu Zdravá škola
- projekt MP ,,Dej přednost životu“
- projekt CP Havířov ,,Zdravý životní styl“
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- dotazníky ,,Klima třídy“, „Užívání omamných látek“, „Domácí násilí“
- konzultace a spolupráce s rodiči

V Havířově 17.6.2010 Zpracovala: Z.Kielarová

8.2.  Kroužky
        Počty žáků zapojených  do sportovních a mimosportovních kroužků      

             sportovní 
název kroužku počet zapojených žáků 

Turistický (2 kroužky) 39
Volejbal (1 kroužek) 10

      
umělecky zaměřené 
název kroužku počet zapojených žáků 
Výtvarný (0) 0
Hudební (začátečníci) 0
Hudební (pokročilí) 0
Hudební (flétny) 0

      
ostatní 
             počet zapojených žáků 
Matematický 0
Mladí redaktoři (1 kroužek) 13
Kroužek JA (0) 0
Kroužek JN (1 kroužek) 12
Šachový  (1 kroužek) 10
Logopedický (1 kroužek) 10
Počítačový (1 kroužek) 10
Debatní liga (2 kroužky) 22
Čtenářský (1 kroužek) 12

Přehled počtu kroužků a žáků ve školním roce 2009/2010  na  ZŠ
Počet
sport.

kroužků

Počty žáků
ve sport.
kroužcích

Počet
mimosport.

kroužků

Počty žáků
v mimosport.

kroužcích

Počet
kroužků
celkem

Počty
žáků

celkem

ZŠ 3 49 8 89 11 144

Významné úspěchy školy, dětí a žáků na veřejnosti
Tvorba školního časopisu     ANO  
Vybrané úspěchy školy  v rámci mezinárodních přehlídek a soutěží 0
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8.3.  Soutěže a olympiády 2009/2010
Tomto roce byli žáci naší školy velmi úspěšní.             

MS, PK Název soutěže Jména žáků Umístění Připravoval
CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE
Postupové soutěže
VV Krásná jako kvítka Kristina Richterová 3.místo Mgr. Škutová 

VV Barevný svět Kristina Richterová probíhá Mgr. Škutová

REGIONÁLNÍ KOLO – MS   kraje
Postupové soutěže
M Matemat. olympiáda Martin Jurček                9.B

Erik Bubík                     9.A
Vít Polášek                    9.A

úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel 

Mgr. Škutová

Z Zeměpisná olympiáda Dominik Rose               6.A 7. místo Mgr. Vaníčková 

Fy Fyzikální olympiáda Jurček                            9.B
Polášek                          9.A   

9. místo
40. místo

Mgr. Harok
Mgr. Harok 

OKRESNÍ KOLO
JČ Olympiáda v Čj Patrik Gabryš                8.B 10. místo Mgr. Volfová 

OV Finanční gramotnost Lucie Ryšková               9.A
Tereza Bretzová            9.B
Kateřina Bonczková      8.B

1. místo Mgr.  Panagopulos.

M Matemat. Olympiáda
kat. Z6

Hana Jurčeková             6.A
Jakub Nierostek            5.C

5.-6. místo
7.-8. místo

Mgr. Škutová

M Matemat. Olympiáda
kat. Z8

Jakub Zecha                  8.B 6.-8. místo Mgr. Škutová 

M Klokan - Benjamín Daniel Skalík                   7.A
Dominik Ficek                 6.A
Jakub Nierostek               5.C

6. místo
10. místo
11. místo

Mgr. Petrovská

M Pythagoriáda Dominik Rose                 6.A 5. místo Mgr. Škutová 

Z Zeměpisná olympiáda Dominik Rose               6.A 2. místo Mgr. Vaníčková 

Př Přírodopisná olymp.  Patrik Gabryš               8.B 2. místo – postup
do kraj.kola  13.5.

 Mgr. Lušnáková

Ch Chemická olympiáda Erik Bubík                    9.A   
Marek Dvořák              9.B  

8.-9. místo
17. místo

Mgr. Bůžková 
 

Dě Dějepisná olympiáda Marek Dvořák              9.B 5. místo Mgr. Lukánková

VV 
nepostupové

„Malujeme Evropě“ Kristina Richterova      6.B 1. místo Mgr. Škutová
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Fy Fyzikální olympiáda Vít Polášek                     9.A
Martin Jurček                  9.B
Patrik Gabryš                 8.B

3. místo
4. místo
9. místo

Mgr. Harok

JA Konverzace v AJ
(1. kategorie)

Michal Lucký               7.B 3. místo Strýčková

JA Konverzace v AJ
(2. kategorie)

Erik Bubík                    9.A   7. místo Mgr. Ježová 

MĚSTSKÉ KOLO
1. stupeň
Vv Celé Česko čte dětem 2.C, 4.A, 5.C

6.A
Mgr. Ožanová
Mgr. Grygarová

Ekobus 4.A, 2.C Mgr. Ožanová

Spravedlnost očima 
dětí

2.C Mgr. Ožanová 

TV Přespolní běh Vojta Zecha                     3.A 4. místo Mgr. Kundel

TV Běh Havířova Vojta Zecha                     3.A 1. místo Mgr. Kundel

2. stupeň
Dě Permoníček (kat. 6.tř.) Dominik Ficek               6.A

David Lichosyt              6.A 
1. místo
5. místo

Mgr. Lukánková
Mgr. Lukánková 

Permoníček (kat. 7.tř.) Jakub Přikryl                   7.A 1. místo Mgr. Lukánková 

TV Mladý cyklista Kamil Worek                  8.A 3. místo Mgr. Ožanová 

TV Běh Havířova Karel Pinkas                    6.A 1. místo Mgr. Kundel

TV Přespolní běh Karel Pinkas                    6.A 1. místo Mgr. Kundel
Denisa Vápeníková         9.C 9. místo Mgr. Kundel
Radovan Bordovský        9.A 2.místo Mgr. Kundel
Martin Šurkovský            9.A 3. místo Mgr. Kundel
Jakub Zecha                     8.B 9. místo Mgr. Kundel
Denis Soukup                   9.C 14.místo Mgr. Kundel

TV Cyklistická soutěž Viktorie Mrázová           5.B Mgr. Adamková 

ŠKOLNÍ KOLO
OV Finanční gramotnost Lucie Ryšková               

Tereza Bretzová            
Kateřina Bonczková      

1. místo
2. místo
3. místo

Mgr. Vaníčková 

M KLOKAN - Benjamín Daniel Skalík              7.A 
Dominik Ficek            6.A
Jakub Nierostek          6.A

1. místo
2. místo
3. místo

Mgr. Škutová 

M Cvrček Jan Ryška                   3.B
Martin Stropnický      3.B
Natalie Kutějová        2.A

1. místo
2. místo
3. místo 

Mgr. Skalková
Mgr. Skalková
Mgr. Tief 

M KLOKÁNEK Natálie Dobešová      5.C
René Chovanec         5.B
Jan Hýl                      5.A

1. místo
2. místo 
3. místo

Mgr. Králová
Mgr. Adamková
Mgr. Kielarová 

M PYTHAGORIÁDA David Lichosyt             6.A   12 b. Mgr. Škutová 
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Dominik Rose              6.A
Veronika Kijonková     6.A
Jakub Nierostek            6.A
Hana Jurčeková            6.A
Adam Pustówka            6.B

12 b.
10 b.
10 b.
9 b.
9 b.

M Matemat. olympiáda Jakub Nierostek              5.C
Jurčeková Hana               6.A
Bonczková Kateřina        8.B
Patrik Gabryš                  8.B
Jan Šmíd                         8.B 
Jakub Zecha                    8.B
Erik Bubík                      9.A
Vít Polášek                     9.A
Martin Jurček                  9.B

úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel

Mgr. Škutová 

M Klokan – Kadet Bonczková Kateřina       8.B 
Martin Jurček                 9.B
Michal Přikryl                9.B
Tomáš Chroboček          9.C 

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Mgr. Škutová 

Šachy Šachový turnaj (sk.A)

JF Jazyk hrou Patrik Gabryš                 8.B  
David Pakši                    8.B
Klára Czerepaková         8.A
Klára Koutníková           8.B

1. místo
1. místo 
3. místo
3. místo 

Mgr. Lukánková

JN Jazyk hrou Erik Bubík                     9.A
Marek Dvořák               9.B

1. místo
1. místo 

Mgr. Plachtová 

JA Jazyk hrou Mgr. Jurčková

JA konverzační soutěž 
(2.kategorie)

Erik Bubík                     9.A 
Radovan Bordovský      9.A
Kamil Peřka                  9.A
Denisa Kuzmíková        9.B 

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Mgr. Ježová 

Tv O pohár skřítka 
Dopraváčka 

Kamil Worek                8.A
1. místo Mgr. Ožanová 

TV Běh naděje 3.A,  4.A,  4.B Mgr. Petrovská 
Mgr. Grygarová 
Mgr. Zedková
Mgr. Králová  

TV Cyklistická soutěž Dan Bordovský             5.B

Alex Dehier                  4.A
Sejkorová Kristýna       4.B

1. místo

2. místo
3. místo 

Mgr. Ožanová
Mgr. Adamková
Mgr. Grygarová
Mgr. Zedková  

TV Vánoční turnaj – 
vybíjená 

3.-5. roč. TU 
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8.4.  Prezentace školy na veřejnosti
Havířov v květech
Internetová škola
Ukázka Debatní ligy pro veřejnost
Ukázkové hodiny pro veřejnost
Články do školního časopisu „Kamarádi“
Články do Radničních listů – reklamy
Sportovní soutěže a olympiády 

Spolupráce školy:
Zřizovatel - Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury

- Finanční příspěvky na mzdy vedoucích kroužků
- Zajišťuje pravidelnou údržbu hřiště, opravy budovy

p. Renáta Vlasáková - zpracování mezd, mzdové účetnictví Karviná
ZUŠ - návštěva koncertů, nábory žáků do pěv. a hudeb. oborů
SŠ Havířov-Pros.Suchá - odborná praxe studentů
ÚP Karviná - rekvalifikační  praxe,  administrativa školy
Rodiče - OPS - za ped. prac. ZŘ p. Blažková – předseda, ŘŠ p. Vaníčková - člen spr.  

            Rady ZŘ - p. Badurová a p. Jůzová - za rodiče - p. Malátová,.p. Světlíková
            MŠ - Den otevřených dveří pro MŠ Horymírova, Švabinského, Resslova, Balzacova 
 Městská knihovna - knihovnické lekce

Městská policie - besedy o bezpečnosti a chování
Měst. kulturní středisko - návštěva koncertů
ZŠ Frýdecká -  návštěva výstav
Závodní doktorka - p. MUDr. Chrobáková

TJ - pronájmy tělocvičen - oddíl karate, volejbal
PPP Karviná - akce pro vých. poradce, spol. s integrovanými žáky
Lékaři - zubní preventivní prohlídky žáků

- omluvenky problémových žáků
Sponzoři - rodiče, NaturProduct
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9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekci

(viz příloha č. 14)
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10. Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy 

Celkové výnosy v Kč    26 709 602,00
Příspěvek MŠMT    20 077 000,00
Příspěvek od zřizovatele      3 718 740,00
Vlastní příjmy      2 913 862,00
z toho: školné ŠD         202 390,00
            úroky             2 569,00
            náhrady pojišťovny                    0,00
            zapojení fondů         193 739,00
            příjmy z doplňkové činnosti         806 426,00
            z toho: nájmy         219 980,00
                        školné         206 691,00
Celkové náklady v Kč    26 709 602,00
Investiční výdaje                    0,00
Mzdové náklady    14 562 177,00
z toho: státní rozpočet    14 384 000,00
            zřizovatel           76 987,00
            vlastní zdroje           15 309,00
            doplňková činnost           85 881,00
OPPP         336 738,00
z toho: státní rozpočet                    0,00
           zřizovatel           63 580,00
           vlastní zdroje         113 430,00
           doplňková činnost         159 728,00
Zákonné odvody      4 842 605,00
FKSP         292 994,00
Náhrady mzdy za pracovní neschopnost           18 795,00
Zákonné pojištění           59 492,00
Spotřeba energie      1 730 541,00
Opravy a udržování         499 191,00
Cestovné           19 453,00
Odpisy doplňková činnost             8 176,00
Spotřeba materiálu      3 509 703,00
z toho: učební pomůcky         395 276,00
Služby         768 351,00
z toho: DVPP           50 862,00
Ostatní provozní náklady           61 386,00
Hospodářský výsledek                    0,00
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11. 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 Mgr. Harok 2008-2011 MU Brno chemie škola

Dějepis
Mgr. Plachtová Gabriela 2007/2010 PfMU Brno dějepis pedagog

(přerušeno)

 Bc. Zechová Kateřina 2009-2011 Univ.Opava Magistr. JA pedagog

Zeměpis
Mgr. Csatová Dagmar 2007-2009 OU zeměpis Škola

(přerušeno)
1.2 Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů
a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky

b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů

Mgr. Badurová ŠVP škola 

d) Specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů
e) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost

Mgr. Petrovská Ivana 2008-2011 OU Speciální 
pedagogika

Škola

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy

g) Studium vychovatelství Zuzaníková Alice 2009-2010 vychovatelství pedagog

h) Koordinátor spec. činnosti Mgr. Skalková Helena 2009-2010 ICT škola

Mgr. Hrabálek David 2009-2010 ICT škola 

1.3 Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace

Psychologie a sociologie
Mgr. Kundel Aleš 2006/20010 MU Brno Psych. a soc. pedagog

(přerušeno)

2 Samostudium Viz . tabulky

Prevence soc.- patolog. jevů Mgr.Kielarová Zita 2009-2011 OU Prevence soc-
patolog. jevů

Škola
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
      z     cizích zdrojů

Seznam projektů ZŠ Mládežnická Havířov-Podlesí

 Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve 
školách v roce 2007 
(neproběhlo – nebylo schváleno)

 Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO ve 
školách v roce 2008  
(neproběhlo – nebylo schváleno)

 Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008  
(neproběhlo – nebylo schváleno)

 Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008
(neproběhlo – nebylo schváleno)

 Program: Pro radost a vzdělání – 2. grantové kolo – podzim 2008
(neproběhlo – nebylo schváleno)

 Internetová škola  
(probíhá ve vlastní finanční režii školy) 

 Projekt: Den Země        (realizován)

 Projekt: Zdravé zuby     (realizován)

Projekt z     MŠMT:

 Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 – „Jazyk hrou“
(získali jsme 54.000,-Kč)       (realizován)

Projekty z     EU:

 Připravuje se projekt pro vybudování internetové učebny, fyziky, chemie a jazykové 
učebny. Projekt byl předložen k výzvě EU v lednu 2009. 
Předpokládaná cena projektu 10 mil. Kč.        (přípravné práce)

 Realizace projektu Školní hřiště bude realizováno v roce 2011. Školní hřiště bude 
vybudováno v ceně 15 mil. Kč.                        (přípravné práce)

Partnerské školy:

 The International Schoul Kraków – Polsko
proběhlo setkání s vedením školy, kde byla dohodnuta výměna učitelů AJ i žáků mezi 
našimi školami.

 Probíhá jednání s partnerskou školou Harlow – Velká Británie
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 Pokračuje spolupráce s partnerskou školou v IOWĚ stát USA
již 3 rokem probíhá vzájemná výměna učitelů AJ

13. Údaje o spolupráci s     odborovými organizacemi, organizacemi 
      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupráce o.p.s. „LEPORELO-children“

Spolupracuje se školou, zajišťuje akce pro žáky v rámci mimoškolních aktivit, podporuje 
jazykovou výuku. Finančně je podporována rodiči a sponzory .

Škola úzce spolupracuje s odborovou organizací při řešení organizačních problémů a 
pracovně-právních vztahů. 
Předseda odborové organizace: p. Stanislava Teichmanová je pravidelně zvána 
k čtvrtletním provozním poradám rozšířeného vedení školy.  
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14.  Závěr

Datum schválení výroční zprávy

S výroční zprávou byli ped.pracovníci seznámeni 31. 8. 2010 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na Pedagogické radě dne 31. 8. 2010

Výroční zpráva předložena Školské radě při ZŠ Mládežnická dne 27. 9. 2010, schválena dne 
27.9.2010.               

……………………………………..
Mgr. Radomila Vaníčková
          ředitelka školy 
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15. Seznam příloh           

                     

Příloha č. 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Příloha č. 2 Environmentální výchova

Příloha č. 3 Zpráva  výchovného poradce  / za 4. čtvrtletí /

Příloha č. 4 Zpráva ŠD 

Příloha č. 5 Zpráva koordinátora ŠVP za šk. rok 2009/2010

Příloha č. 6 Zpráva PK cizích jazyků

Příloha č. 7 A - Plán pedagogických rad a porad + program 
B – Zápisy z pedagogických rad a porad 

Příloha č. 8 Přehled o žácích a třídách ve šk. r. 2009/2010

Příloha č. 9 Zápis o prověrce bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

Příloha č. 10 Výsledky SCIO testů 6.,7, 8. a 9. tříd 

Příloha č. 11 Zpráva Žákovského parlamentu – šk. rok 2009/2010   

Příloha č. 12 Kroužky ve šk. roce 2009/2010

Příloha č. 13 Klasifikace školy o prospěchu a chování ve šk. roce 2009/2010

Příloha č. 14 Zpráva České školní inspekce
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Příloha č. 2
Zpráva Environmentální výchovy za 2. pololetí šk. r. 2009/2010

Práce na ekologických programech :
Projekt „Zdravé zuby“ říjen – květen 1. st.
Projekt „Zdravý životní styl“ - celoročně 1. – 3.tř.
cyklus přednášek
Projekt „Týden Země“ 
(zpracováno v plánech MS a PK) duben 1.-9.třídy
Projekt „Bambiriáda“                        červen

Akce školy v k prohlubování environmentální výchovy : 
- úklid kolem školy duben,červen            TU a žáci
- péče o travnaté plochy a šk. zahrady celoročně                        TU a žáci
- akce s Popelou, sběr starého papíru leden - květen Žákovský parlament
- lyžařský výcvik únor 7. roč.
- péče o květinovou výzdobu ve třídách 
  a na chodbách celoročně žáci, TU
- šetření elektrickou energii a vodou celoročně                                všichni
- využívání materiálů s ekol. tématikou ve    celoročně                                zájemci
   šk. knihovně
- tvorba referátů s ekol. tématikou celoročně Př, Vl, Z, Ch
- zhotovení výrobku z přírodnin březen - červen Rv, Pč, Vv
- péče o životní prostředí tříd, čistota            průběžně                                 všíchni
- Velikonoce svátky jara, nový život v přírodě   duben Rv, Prv, Př, Pč, Vv
- školní výlety – ekosystémy, ochrana 
   životního prostředí, zásahy člověka             květen – červen                      TU a žáci
meandry Lučiny. Kulturní památky – 
život našich předků, tradice květen , červen 1.-9. třídy
 
- Den Země, městská akce duben 6.A,7.A,B,
                                                                       8.A,B, 9.A,B 3.A,4.A,B,5.C,1.A,B,C
- škola v přírodě Horní Lomná 
(ekol. program VITA) květen 2. B,C
- rodinný kross květen 1.-3. roč
- využívání učebny u přírodě květen, červen vyuč.
- pobyt žáků ve školních zahradách květen, červen 1.-9- třídy
  o přestávkách
- plavecký výcvik                                          leden – červen                         3. roč.
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- vycházky do okolí školy                             duben- červen                          1. – 3.roč
-sběr baterií                                                    celoročně                                 žák. parlament
-kreativní dílny                                                                                               1.A,B, C,2.A,B,

Exkurze
- Planetarium                 duben, květen     1.A,B
- Osvětim, Krakov      červen      9.A,B

Soutěže
- biologická olympiáda, školní a 
   okresní kolo, krajské kolo                                                      zpráva PK
- chemická olympiáda                                                                                        zpráva PK
- cyklistická soutěž, školní a městské kolo        duben      1.-5. roč.

DVVP
- ekologická konference (Ostrava)                                                                     Bednarzová
- Zdravé zuby  ( Frýdek Místek)                                                                        Bednarzová

Návrhy pro příští školní rok:
1) Zaměřit se na udržování pořádku v budově školy a v okolí školy
2) Využívat výukové hodiny v ZOO

Teoretická část v odborné učebně, praktická část v terénu ZOO       
3) Doplňovat a inovovat  letošní projekty
4) Připravit projekt ke Dni Země pro 1. stupeň a do jeho přípravy i organizace zapojit 

deváté ročníky.
5) Práce s talent.žáky – soutěže a olympiády.

Environmentální výchova probíhá celým výchovným působením. Je zhodnocena ve zprávách 
MS a PK. 

Zpracovala: Mgr. Marcela Lušňáková
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Příloha č. 3
Zpráva výchovného poradce za školní rok 2009/2010

I. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
A/    S navrženou hodinovou dotací :  10
B/         Bez navržené hodinové dotace :  8

 C/    Individuální výuka :  8 (sportovní talent s IVP, bez integrace)
                                                                        1 (nadaný žák s IVP, bez integrace)

  Žáci zdravotně znevýhodnění (s IVP)    1
 2 asistenti pedagoga u žáků s SPUCH
  

            Stav k 30.6.2010

II. Spolupráce s PPP/ SPC
Vyšetření žáci :  26

III. Výchovné komise :  14     Pohovory s rodiči :  27

IV. Sebevzdělávání 
IVP plán  - na PPP Havířov 
Multikulturní výchova – na PPP Havířov
Supervize do škol - seminář
VP v praxi na ZŠ – dostupné dokumenty
Příslušná legislativa
Odborná literatura – např. Typologie osobnosti (Čakrt Michal), Jak řešit konflikty na
pracovišti  (nakl.Grada),  Rozvoj  dovedností  nadaného  žáka  (Portál),  Mentální
mapování (T.Buzan, Portál)

V. Oblast metodické a pedagogické diagnostiky
Vypracování přehledu o zdravotně postižených žácích
Přehled o zdravotně znevýhodněných žácích
Přehled o integrovaných žácích a žácích vyžadujících individuální přístup
Přehled o talentovaných žácích a žácích s výchovnými problémy
Nástěnka VP ve sborovně – informace učitelům, pravidelná aktualizace
Informační schůzky s novými TU a s TU 1. a 6.tříd
Výchovné komise, pohovory s rodiči
Konzultace s TU o problémových žácích
Přehled žáků – cizinců
Vypracování plánu výchovné práce pro TU
Cíle pro diagnostikování, plány TH – umístěno na webových stránkách školy
Individuální vzdělávací plány – konzultace s TU a vyuč.
Poradenská a informační činnost
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Individuální pohovory s rodiči, žáky,pedagogy
Kontrola KL
Pravidelná měsíční kontrola TK reedukační péče
Tabulka k romské komunitě, statistické výkazy
Hodnotící zprávy VP1,VP2, MP, TU
Spolupráce se žákovským parlamentem
Výstupní hodnocení žáků – schůzky a pokyny (5., 9. ročníky)
Beseda s Městskou policií, Besip apod.
Dokumentace z PPP – odborné posudky žáků – kontrola platností posudků, iniciace 
nových PZŠ
Vyhodnocení spolupráce VP – s vedením školy, MP, TU, pedagogy a spolupráce 
s dalšími složkami
Podklady VP pro tvorbu ŠVP
Zapojení do projektu z OPVK 1.2. Stejná šance – zacílena žákům s SPU a sociálně 
znevýhodněným žákům
Spolupráce s kurátorem – problémoví žáci, spolupráce s přidělenou sociální pracovnicí
z MMH
Pohovory u ŘŠ – žáci s poruchou chování 
Dělení žáků v nových 6. třídách
Problémové třídy (sociogramy) – šikana
Zajišťování pedagogických asistentů ke zdravotně postiženým žákům 
Spolupráce s pracovnicemi PPP/SPC  – náslechy ve výuce
Návštěva předškolních dětí ve výuce
Řešení záškoláctví – spolupráce s kurátorem, rodiči žáků a metodikem prevence
E- learning  ( žáci v zahraničí)
Pedagogické deníky ped. pracovníků – kontrola
Hodnotící zprávy u pedagogů, kteří reedukují žáky s SPUCH
Sešity TU se zápisy s TH – pravidelná měsíční kontrola
Hlášení na OSPOD a Policii ČR k neomluvené absenci žáků
Umístění žáka do diagnostického ústavu
Vyplňování dotazníků a statistických výkazů pro MMH
Závěrečné hodnocení péče o žáky s SPUCH s pracovnicemi PPP Havířov
Hodnotící zprávy asistentů pedagoga

VI. Volba povolání
Zajištění a prodej brožurek k volbě povolání, Atlas školství (8.tř)
Dotazníky v 5., 9. třídách – budoucí studium
Návštěvy náborových pracovníků ze SŠ,SOU
SCIO testy 
Informace žákům, rodičům o SŠ, Dny otevřených dveří, nástěnky
Informace o přijímacích zkouškách 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
Mini burza povolání ve vestibulu školy na TS
Informace žákům – koupě tiskovin s přehledy středních škol
Info schůzka s rodiči žáků 9. ročníků k novému systému přijímacího řízení
Vyhledávání aktuálních informací na internetu – SŠ, SOU atd..
Zpracování přihlášek žáků
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Odvolací řízení, další kola přijímacích zkoušek
Vypracování závěrečných přehledů o umístění žáků

VII. Administrativní činnost
Spolupráce s PPP Havířov -    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 – pozorování žáka ve vyučování
Spolupráce s Okresním soudem (posudky) : 5
Spolupráce s OSV (zprávy) : 16
Spolupráce s odb.lékaři/nemocnicemi  a klinickým psychologem : 3
Spolupráce s Policií ČR : 2
Spolupráce s kurátory – dohled nad žáky  
Spolupráce s Policií ČR 
Spolupráce s Městskou policií 
Spolupráce s MP,TU, vyučujícími a vedením školy

V Havířově, dne 30.6.2010
Zpracovala :  VP   Mgr.  Csatová Dagmar
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Příloha č. 4
Výroční zpráva ŠD za školní rok 2009/2010

Vedoucí vychovatelka Kaňová Jana
Vychovatelky Motyková Naděžda

Sedláková Alexandra
Šrámová Jana
Pancová Marie

Školní družinu navštěvovalo v průměru 140 žáků měsíčně.
Přešli jsme na bankovní hrazení platby za ŠD. 

Kroužky 
Počet žáků :

Rukodělný Kaňová 16
Výtvarný Sedláková 10
Dramatický Sedláková 16
Míčové hry Motyková 18

Kroužky navštěvovalo 60 žáků.

Aktivity
viz.přílohy „ Akce ŠD za měsíc září 2009 - červen 2010“

Hodnocení
Plánované akce dle ŠVP se podařilo realizovat. – viz.příloha
Neplánované akce : 
Literární a výtvarná soutěž - Podzimní téma - Knihkupectví Svět dětské fantazie Jeseník,
Divadelní představení – Bambula, Počtářská soutěž, Turnaj v PEXESU, Výtvarná soutěž 
Ekologická doprava v našem městě, pořádá ČSAD a  město Havířov, odb.kultury ke Dni Země
Výroba Velikonočních přání do Domova důchodců, Výtvarná soutěž Máme rádi zvířata, 
pořádá ZŠ Mánesova, 1.ročník, Návštěva KDLJ - výstava E.F.Buriana, již několikátá Burza 
dětského oblečení .

Spolupráce
s třídními učiteli 1.- 4.tříd. formou schůzek, konzultací ( chování žáků, docházka žáků )
s vedením školy (zástupy za časté nemocenské, zkrácené vyučování,nákupy vybavení, 
pomůcek, hraček, )
s OPS ( nákupy odměn a diplomů za soutěže)
s rodiči, výchovným poradcem ( chování žáků, integr. žákyně )
s městskou policií, úřadem města Havířova ( soutěže, vystoupení )
se střediskem volného času Asterix ( informace pro rodiče ohledně prázdninových aktivit )
Provedli jsme novou estetizaci 4 ks nástěnek u hlavního vchodu do ŠD – fotodokumentace 
z akcí ŠD. Zasíláme fotodokumentaci z akcí na internetové stránky školy.

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2009 / 2010
 

 44



Vychovatelky ve spolupráci s p.školníkem vyklidily sklad a provedly úklid spotřebního 
materiálu do nových polic. Nárokujeme nákup ledničky do skladu.
Škola v přírodě – účastnily se 2.tř. ( 2.B,C )
V měsíci květnu jsme provedli hodnocení ŠD pomocí „Dotazníku pro rodiče a žáky“ – 
autoevaluace školní družiny – dotazník byl anonymní – viz. Příloha

Návrhy do plánu v příštím školním roce:
Nadále se zúčastňovat výtvarných soutěží pořádaných organizacemi (vyhledat na internetu)
Akcí pořádaných úřadem města, akcí pořádaných střediskem volného času Asterix.
Pokračovat v kroužcích při ŠD, přidat taneční a sportovní kroužek .
Pro velký zájem o ŠD  došlo k navýšení na 170 žáků (tj. na 6 odd.) 
Přijmeme dvě vychovatelky, přibudou dvě nová oddělení v pavilonu 1.tříd.
Všechny vychovatelky si budou prohlubovat vzdělání (samostudiem, dle nabídek DVPP).
Provoz školní družiny o prázdninách – v důsledku čerpání dovolených ped. pracovníky, není 
provoz zajištěn, zájem mělo 6 žáků, rodiče byli informováni na třídních schůzkách o možnosti 
využívání prázdninových aktivit ve středisku Asterix. Provoz začíná se začátkem školního 
roku.

Zpracovala : Kaňová Jana, ved.vych.

Příloha č.2
Bylo rozdáno 140 dotazníků, zúčastnilo se 99 rodin.
Pohodová školní družina při ZŠ Mládežnické, Havířov

DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY anonymní

1. Jste spokojeni s tím, že Vaše dítě navštěvuje tuto školní družinu? ANO 99 NE 0
2. Jste spokojeni s kvalitou práce ve ŠD? ANO 99 NE 0
3. Cítí se Vaše dítě ve ŠD bezpečně? ANO 98 NE 1
4. Máte dostatek informací o Vašem dítěti a dění ve ŠD? ANO 87 NE 12
5. Je podle Vás nabídka akcí ( pěvecké, recitační, divadelní,maškarní, ANO 93 NE 6

Drakiáda, Mikulášská besídka apod.) dostačující?
6. .Jste spokojeni s prostorami družiny a jejím vybavením? ANO 82 NE 17
7. Máte důvěru ve vychovatelku Vašeho dítěte? ANO 97 NE 2
8. Myslíte si, že vychovatelky uplatňují individuální přístup k dětem? ANO 83 NE 16
9. Chybí Vám něco v nabídce služeb školní družiny? Pokud ano, uveďte co : ANO13 NE 86

Pitný režim, tekutiny, kroužky od 13,00, větší prostory, vybavení hračkami, sport.kroužek, taneční 
kroužek, provoz do 17,00 hod.

10. Vyhovuje Vám doba provozu ŠD? 6,00 – 8,45hod., 11,30 – 16,30 hod   ANO 97 NE 2

ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK 
1. Chodíš do školní družiny rád? ANO 95 NE 4
2. Vyhovuje Ti nabídka zájmových činností ? ANO 89 NE 10
3. Máš pocit, že paní vychovatelce na Tobě záleží, pomáhá Ti

a má k Tobě hezký vztah? ANO 98 NE 1
4. Porušování pravidel je řešeno spravedlivě .                   ANO 92 NE 7
5. Všechny děti se k sobě v oddělení chovají hezky. ANO 57 NE 42
6. V družině se cítím bezpečně. ANO 96 NE 3
7. Moje oddělení se mi líbí. ANO 94 NE 5
8. Vybavení družiny je dostačující ( hračky, hry, tělocvična, počítače) ANO 94 NE 5
9. Ve školní jídelně mi chutná ANO 90 NE 9
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AKCE ŠD 2009/2010
Poř.číslo Datum Název akce

1 7.10. DRAKIÁDA celodružinová akce

2 15.11. Literární a výtvarná soutěž 2.- 5.odd.

Podzimní téma

Knihkupectví Svět dětské fantazie Jeseník

3 listopad Nákup odměn, hraček do ŠD

4 2.12. RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1.TŘ. 1.a 5.odd.

3.12. RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2.,3.TŘ. 2.,3.,4.odd.

4.12. Vyhodnocení recitační soutěže celodružinová akce

5 11.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA celodružinová akce

6 18.12. Posezení u vánočního stolu 2.,3.,4.odd.

7 17.12. Divadelní představení - Bambula 1.,2.,3.,5.odd.

8 stále Sběr plastových víček - Ostravská celodružinová akce

diakonie - postižené děti

9 stále Soutěž o nejlépe uklizenou šatnu

10 11.- 15.1 Výroba dárečků pro prvňáky všechna oddělení

11 12.1. Počtářská soutěž 2.,3.odd

12 27.1. PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1.,5.ODD

28.1. PĚVECKÁ SOUTĚŽ 2.,3.,4.ODD

29.1. Vyhodnocení pěvecké soutěže 1. a 2.odd.

13 Turnaj v PEXESU 2.,3.odd.

14 23.2. Masopust - tradice, písničky dram.kroužek

15 16.3. Karneval 1.,4.,5.odd.

18.3. Karneval 2.,3.odd.

16 29.3. Výtvarná soutěž Ekologická doprava v našem městě

pořádá ČSAD a  město Havířov, odb.kultury ke Dni 
Země

17 Nákup a šití záclony do ŠD Káňová

18 Úklid v kabinetě ŠD - stěhování, rovnání věcí všechny vychovatelky

19 31.3. Výroba Velikonočních přání do Domova důchodců 
(130 kusů)

všechny vychovatelky
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20 květen Výtvarná soutěž Máme rádi zvířata všechny vychovatelky

pořádá ZŠ Mánesova, 1.ročník

21 26.4. Turnaj ve vybíjené - kroužek Míčoých her mezi odděleními

22 26.5. Kostkovaná - sportovní akce celodružinová akce

Příloha č. 5
Zpráva koordinátora ŠVP pro realizaci školního vzdělávacího programu za 
školní rok  2009/2010

Hlavní cíl, plnit cíle vzdělávání závazně uvedené v RVP ZV a výstupy a učivo ze školního 
vzdělávacího programu naší školy, byl ve školním roce 2009/2010 splněn.
Další cíle:
motivovat pedagogický sbor a získat kolegy pro inovativní výuku 

- školení  z  24.8.  lektora  p.  Haldy  z  Dapu  o  dynamice  třídního  kolektivu  všechny
pedagogy motivovalo do nového školního roku

- soustředili  jsme  se  v letošním  roce  na  práci  s třídními  kolektivy  –  což  je  zřejmé
především z programu třídnických hodin, navíc bylo přetestováno pět třídních kolektivů
na  krizové  jevy:  6.A,  6.B,  8.A,  8.B  z důvodu  nově  sestavených  kolektivů  a  4.B
z důvodu stížnosti rodičů ( všechny problémy byly uspokojivě vyřešeny a žáci osmého
ročníku si dokonce nové kolektivy spíše pochvalují)

- nepodařilo se zorganizovat přednášku pro rodiče především z důvodu zaneprázdněnost
vyžádaného  lektora,  ale  potýkáme  se  i  s nedostatkem  času  ze  strany  rodičů  –  této
problematice se budeme dále věnovat ve školním roce 2010/2011

- vzájemné hospitace soužily k  předávání zkušeností a nápadů: z hospitačních zpráv je
zřejmé,  že  pedagogové  pracují  na  svém  rozvoji  a  následně  díky  nově  osvojeným
aktivním metodám rozvíjejí klíčové kompetence žáků ( sledované jevy: aktivní metody,
využití  ICT,  rozvoj  funkčních  gramotností  –  čtenářské,  finanční,  matematické,
komunikační dovednosti, spolupráce...)

- zorganizovat  exkurzi  pro  celý  sbor  na  mezinárodní  školu  v Krakově  se  nepodařilo,
jednání  se  školou  po  výměně  vedení  pokračují  a  plánujeme  exkurzi  na  školní  rok
2010/2011,  rovněž  jsme  obnovili  jednání  o  amerických  lektorech  do výuky (  tento
atraktivní projekt zbrzdila celosvětová finanční krize)

- v letošním  školním  roce  jsme  zaznamenali  pokles  DVPP  ve  formě  průběžného
vzdělávání,  což je především následek sníženého množství  finančních prostředků na
DVPP, ale  i  tím,  že v rámci  dlouhodobého plánování  se škola finančně podílela  na
koncepčních  studiích  vybraných  pedagogů  (  školský  management,  spec.  pedagog,
rozšíření aprobace o chemii a zeměpis), dalším pedagogům bylo studium umožněno
 ( rozšíření aprobace o dějepis, magisterské studium, studium vychovatelství)

- pedagogové školy jsou motivováni ke sledování zajímavých materiálů pro školní práci (
projekty,  aktivní  metody,  možnosti  hodnocení  kompetencí,  možnosti  realizace
průřezových témat, legislativu, odborné publikace...), předávají si zkušenosti, rozjela se
práce na projektech, která je mnohdy velmi náročná!

metodická činnost
- metody hodnocení kompetencí  zůstaly pro letošní školní rok beze změn
- velmi  dobře  proběhlo  zapojení  dvou nových pedagogů do kolektivu,  ale  především

problematiky školské reformy, do školních projektů atd.
- metody vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí byly zakomponovány do časových a

tematických plánů pro první,  druhé,  třetí,  šesté,  sedmé a osmé ročníky,  tyto  časové
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plány a rovněž celé  RVP jsou místěny na školním serveru,  aby byly  všem kdykoli
dostupné

- v nových třídních knihách realizujeme principy týdenních plánů
- do  ŠVP  byly  závazně  zakomponovány:  čtenářská  a  finanční  gramotnost,  etika

především do plánu práce TU
- zrealizovali jsme ukázkové hodiny zaměřené na metody vedoucí k rozvoji KK–viz výše
- podporovali jsme vzájemné hospitace a konzultace – viz záznamy v TK
- podporovali jsme aktivity učitelů metodiků a zlepšovali podmínky pro jejich práci

(  metodické  vedení  ostatních  učitelů  –  učící  se  škola,  dva  učitelé  JA pracují  nejen
v KPS, ale metodicky spolupracují i s VUP Praha, v KPS pracuje i učitel matematiky)

autoevaluační činnosti
- autoevaluace byla  legislativně určena na období 3 let,  probíhá dokončování  sběru a

vyhodnocování výsledků předchozí autoevaluace ( podpora týmové spolupráce, dbát na
nepřetěžování  žáků  především v naukových  předmětech  –  viz.  statistiky  Bakaláře  a
důvody přechodů na jiné školy, ale i úspěchy našich žáků a zájem o naši školu ) a bude
sepsána a vyhodnocena Zpráva z vlastního hodnocení školy

- podporovali jsme rozvoj zavedeného učitelského portfolia a pedagogického deníku za
účelem profesního růstu učitelů

- systematicky  jsme  evidovali  a  vyhodnocovali  připomínky  kolegů  na  chod  školy,
přijímali závěry, následné praktické kroky

- zavedli jsme funkci mediálního mluvčího, který má za úkol mapovat projekty a akce
školy a informovat na školním webu i v místním tisku, tato zpětná vazba vzbuzuje u
žáků pocit hrdosti na svou práci i školu, radost z práce a chuť do dalších aktivit

- proběhlo sledování klimatu školy a třídy nejen vlastními silami ( práce TU, VP, MP..),
ale spoluprací s komerčními firmami při zjišťování problematiky ( DAP pomohla při
pochopení struktury třídního kolektivu a prací s ním, SCIO nám odhalilo nedostatky ve
čtenářské  gramotnosti  ve  čtvrtém  ročníků  a  nevysokou  úroveň  aplikace  klíčových
kompetencí  v sedmém  ročníků,  s čímž  kontrastují  mimořádné  úspěchy  v množství
olympiád v okresních i krajských kolech a vysoké procento nadprůměrně inteligentních
žáků, které u nás při testování odhalila Mensa)

- zpracovali jsme podněty k nově vydané verzi ŠVP s číslem jednacím 13/2009/ZŠ ŠVP
platné od 1.9.2009, kde došlo k drobným úpravám učebního plánu a osnov tak,  aby
nedocházelo  k přetěžování  dětí  ve  vyšších  ročnících,  zároveň  byly  lépe  zohledněny
potřeby žáků

- pro  zlepšení  podmínek  práce  třídního  učitele  byly  pro  příští  školní  rok  zohledněny
struktury úvazků tak, aby třídní učitel mohl své žáky poznávat při rozličných aktivitách,
rovnoměrně zapojovat žáky do kolektivu a předcházet sociálně patologickým jevům,
rovněž tomuto účelu slouží celé spektrum projektových aktivit,  které sice mají svoje
sjednocující  téma  (  Vánoce,  Cvičení  CO,  Den  bez  aut,  Týden  Země...),  ale  plní
významnou sociální funkci

ostatní úkoly
- věnovali  jsme  se  projektovému  vyučování,  zrealizovali  projekty  s účastí  více  tříd  i

projekty ve spolupráci s jinými subjekty (např. školami a školkou) ( adaptace Česko čte
dětem, Dopravní dopoledne, Superstar, Jazyk hrou, Chytré hlavy, Rodinný kros...

- je třeba  více se věnovat  se hodnocení  průřezových témat  – konzultace,  podrobnější
zdokumentování,  tvorba  metodiky  a  dále  sociálně  handicapovaným  a  studijně
neúspěšným žákům

- převážně  kladně  hodnocený  kreditní  systém se  stabilizoval  jako alternativní  způsob
hodnocení žáků, který nenásilně integruje do hodnocení i indiv. rozvoj KK a plnění PT
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- koordinátor ŠVP spěšně absolvoval studium v   oblasti managementu, které uplatní ve
svých koordinačních činnostech, managementu a legislativě

               
V Havířově dne 15.6.2010
zpracovala    Mgr. Iva Badurová 

koordinátorka ŠVP

Příloha č. 6
Zpráva PK cizích jazyků za šk. rok 2009/2010

Zpráva o činnosti PK Cizí jazyky za 1. pololetí ve školním roce 2009/10

Termíny schůzek: 27.8.2009, 7.1.2010
Předseda: Mgr. Jindřiška Jurčková 
Členové: JA - Mgr. Alena, Ježová, Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Dagmar Csatová, Bc. 

Kateřina Zechová, Irma Strýčková, Mgr. Ivona Ožanová
JN -  Mgr. Gabriela Plachtová (předseda JN), Mgr. Kateřina Grygarová
JF – Mgr. Irena Lukánková (předseda JF)

Aktivity PK
1. Schůzky PK + organizační schůzky k soutěžím a projektům

2. Realizace ŠVP :    
- mezipředmětové vztahy: HV, VV, Z,M,ČJ , D+ v nové učebnici Project 1 mají žáci stránky 

určené k rozvoji mezipředmětových vztahů
- žákovská portfolia: v ročnících 1.-7.
- průřezová témata 6., 7.,8. ročníky: viz TK (zejména OSV, VDO, VGE, MUV)
- tvorba materiálů: vyučující tvoří nové materiály, pracovní listy, prezentace, materiály pro 

interaktivní tabuli,  pracovní listy zejména pro žáky s SPU.

3. Vzájemné hospitace (zápisy v TK)
1.A u Jurčkové (Chlebíková)
1.B u Csatové (Baránková)6.1.2010
2.B u Strýčkové (Csatová) 4.12.2009
4.A u Grygarové (Jurčková) 3.12.2009
6.A u Jurčkové (Strýčková)12.10.2009
9.A u Plachtové (Grygarová)7.1.2010

4. Nové pomůcky, učebnice 
– nákup nových učebnic Project 
- nákup pracovních sešitů 
- PC program Terasoft 4
- nové učebnice pro 1. ročník + doplňkové materiály pro učitele
- gramatické mapy, mapy se slovní zásobou
- knihy: Pronunciation Box, Reading Box, Communication Box

5. Konzultační hodiny
- pro žáky určený den, pro rodiče dle osobní domluvy

6. Priority školy:   
- práce s informační technikou: počítačovou učebnu využívají všichni vyučující
- práce s interaktivní tabulí
- příprava Den Země: všichni vyučující budou pracovat na projektech
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- enviromentální výchova, etická výchova, výchova ke zdraví – rozvíjeny a začleňovány podle 
probíraných tématů

- rozvoj čtenářské gramotnosti (práce s texty v učebnicích, i s další cizojazyčnou literaturou – 
knihy, časopisy)

- rozvoj finanční gramotnosti (vývoj jednotlivých měn)

7. DVPP
Uskutečněné:     
Jurčková: 4.11.2009 – seminář Anglicky tvořivě a s důvtipem, Konrádová, KVIC Ostrava
Grygarová: 26.11.2009 – společnost Menza, Praha
Csatová: 16.-26.11.2009 – Oxford House College, Londýn
Plánované:všechny semináře jsou financovány z projektu Dialog, a jsou zdarma
Náslechová hodina JA, ZŠ Ostrčilova- Csatová, Strýčková, 15.5.2010
Konverzace v JA, Mostař, Lučina: Jurčková, Grygarová, Zechová, Csatová, 9.-10.4.2010
Minikonference JA, KVIC, Ostrava: Grygarová, Zechová, Jurčková, 11.5.2010
Letní škola JA, Mostař, Lučina: Jurčková, Csatová, Grygarová, srpen 2010

8. Kontrola časových plánů  – vzhledem ke chřipkovým prázdninám jsou  někteří vyučující v mírném, 
max.  týdenním skluzu

9. Kreditní systém  -  žádný z vyučujících AJ nepoužívá kreditní systém.

10. Soutěže:
- Konverzační soutěž v     JA, školní kolo se uskuteční  27.1. 2010 od 12.00, vítězové každé 

kategorie se zúčastní okresního kola (únor 2010)
1. kategorie:  6,7. ročníky – Zechová, Grygarová, Strýčková
2. kategorie: 8,9. ročníky -  Csatová, Jurčková

- Jazyky Hrou se uskuteční ve středu  5.5.2010, Mgr. Csatová bude informovat NIDV a KVIC, 
informace umístit i na web stránkách školy

- Kinder certifikát, jazyk německý: uskuteční se v červnu 2010
- Certifikáty PET, KET, jazyk anglický: uskuteční se v červnu 2010

 
11. Péče o integrované žáky – vyučující uplatňují individuální přístup

12. Projekty 
- práce  na menších projektech podle aktuálních tématů
- Evropský den jazyků: uskutečnil se 24.9.2009, byl určen žákům 3.-9. ročníků, připravili všichni

vyučující jazyků JA, JN, JF
- projekty 1.1, 1.2: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

13. Navázání kontaktů se školou v Harlow – Mgr. Jurčková kontaktovala několikrát, prozatím bez 
odpovědi

154 Praxe studentů s ISU, USA – kontaktuje: Csatová, termín posunut z důvodu hospodářské krize, jaro
2010?

15. Ukázková hodina 
JA: Mgr. Jurčková, 6.A, 12.10.2009, Mgr. Grygarová, 4.A, 2.12.2010

16. Konverzace s     rodilým mluvčím
- výuka probíhá ve čtyřech skupinách, pro 4., 6.,7.,8. a 9. ročník, vždy v pondělí, úterý a čtvrtek
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17. Lektorování pro aprobované i neaprobované učitele  AJ (KVIC, NIDV – Csatová, Jurčková), 
členství v KPS (Jurčková, Grygarová, Csatová), členství v expertním týmu pro JA Výzkumného ústavu 
pedagogického v Praze (Csatová, Jurčková)

18. Biling: Výuka Zeměpisu dvojjazyčně: Csatová, příprava bilingu na 1. stupni  (Vv, Pč – Ožanová, 
Grygarová)

Jiné
1. klasifikace za 1. pol:  

- nedostatečný prospěch žákyně Ferková (7.B)
- srovnávací testy v 9. ročnících (Mgr. Ježová, Bc. Zechová)
- srovnávací testy v ostatních ročnících budou v 2. pol., a to v 4. – 8. ročnících
- - témata slohových prací: 6. ročník – My life

7. ročník – My meals and meal times
8. ročník – My future
9. ročník -  Jobs

Usnesení
Po předložení všech informací souhlasila většina členů PK s aktivním zapojením do obou projektů (1.1, 
1.2) Z:Csatová, všichni

Všichni vyučující se shodli, že pro jazyk anglický bude srovnávací test pro 9. ročníky proveden v 1. 
pololetí, pro ostatní ročníky pak v 2. pololetí. Z: Jurčková, vyučující

Příprava soutěže Jazyky Hrou, Konverzační soutěže JA Z: všichni, vyučující JA
Příprava žáků pro okresní kolo konverzační soutěže, odeslání přihlášek Z: Jurčková
Příprava ukázkové hodiny na Den otevřených dveří Z: Jurčková, Csatová, Zechová
Tvorba nových materiálů do výuky Z: všichni

Zpracovala: Jurčková
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Příloha č. 7
A) Plán pedagogických rad pro rok 2009/2010

Pedagogická rada č. 1 29.8. 2009
9:00 – 12:00
25.9.2009

Pedagogická rada č. 2 26.11. 2009
14:00-16:00 - Pedagogická rada
16:00-16:30 - Schůzka třídních důvěrníků se Školskou radou 

   a ved. školy
16:30-18:00 - Třídní schůzky ve třídách 

Pedagogická rada č. 3 21.1. 2010
1. část 7:00  - Klasifikační porada
2. část 13:00-16:00 - Pedagogická rada 
Pedagogická rada č. 4 27.4. 2010    
1. část 7:00  - Klasifikační porada 
2. část 12:30-14:30 - Pedagogická rada  

16:00-16:30 - Schůzka třídních důvěrníků I. st. s ved. školy
16:30-18:00 - Třídní schůzky ve třídách  

Pedagogická rada č. 5 17.6. 2010
1. část 7:00  - Klasifikační porada
2. část 13:30-16:00  - Pedagogická rada - hodnotící

16:00-17:00 - Schůzka Školské rady s ved. školy, schválení  
   organizačního plánu školy 09/10, Výroční zprávy

   školy 

B) Zápisy z pedagogických rad   2009/2010

PEDAGOGICKÁ RADA Č. 1 
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY Č. 1
Dne: 28.8.2009
Místo: sborovna
Přítomno:    viz prezenční listina
Omluveno: viz prezenční listina 
Program:
I. Kultura školy (viz článek)
II. Cíle a úkoly školy (viz přílohy)
III. Nové předpisy a řády

BOZP - seznámení s riziky žáků na škole
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IV. Organizační záležitosti (schválení Výroční zprávy 08-09, Plánu školy 09-10) 
V. Různé
VI. Diskuse
VII. Usnesení
I. Kultura školy – příloha článek
- Pojem kultura, hodnoty lidí, jejich přesvědčení o sobě a druhých, v organizaci práci v tom, co je přijatelné a 

nepřijatelné oblečení, způsob rozhovoru, co si kdo ke komu dovolí, forma komunikace, stanovené cíle a jejich
priority, otevřenost, na hlavních cílích, aby se shodla většina atd.

- Kultura firmy a její tradice
II. Cíle a úkoly školy – viz příloha
III. Nové předpisy:

1. 1. Soubor pedagogicko – organizačních informací MŠMT na školní rok 2009/2010   byl zveřejněn ve 
Věstníku č. 6/2009 a je vyvěšen na místě veřejně přístupném. .
1.2. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
1.3.   Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby   
Velká změna spočívá ve stanovení  podmínek pro archivaci dokumentů v elektronické, digitální podobě – nově se 
budou archivovat i skartovat dokumenty v digitální podobě. 
1.4. Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006  o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. Pro zdravotnické zaměstnance je vytvořena nová tarifní tabulka. 
1.5. Vyhláška č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze     dokumentů
1.6. Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 
datových schránek
Tyto právní normy se týkají nového způsobu zasílání úředních dokumentů školám prostřednictvím datových 
schránek.
1.7. Zákon č. 198/2009 Sb.  o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Definuje přímou a nepřímou diskriminaci, co je a co není diskriminace. 
1.8. Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o 
předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol
a školských zařízení)
Týká se výrobců software, u škol se bude jednat jen o některé údaje získávané od žáků do školní matriky
1.9.   Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy byla novelizována k 1.8.2009
1.10. Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se vydává katalog prací. Tento katalog prací se obsahově zcela 
shoduje s katalogem prací dle nařízení vlády č. 469/2002 Sb.
1.11. Organizace školního roku 2010/20011 (Věstník č. 8/2009) 
1.12. Novela zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti – od 1.8.2009 lze pro určité zaměstnance získat slevu na pojistném na sociální zabezpečení – 
prověří mzdová účetní. 
MŠMT - metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), Č. 
j. 16745/2008 – 22, ze dne 27.října 2008
Nejdůležitější informace pokynu: - školy musí podle něj dopracovat svůj ŠVP, nebo vytvořit další dokument školy
- "školní program EVVO" - uvádí kompetence, které EVVO rozvíjí, - postavení a úkoly koordinátora EVVO - 
doporučené metody, nástroje a prostředky EVVO na škole, - instituce zajišťující EVVO, - slovníček pojmů  - 
pokyn ruší předchozí pokyn z roku  2001
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách, ve znění poslední změny č. 394/2008 Sb. (říjen 2008) 
Základní škola pouze potvrzuje správnost známek na přihlášce a vydává zápisový lístek, vydává žákům výstupní 
hodnocení  podle § 51 školského zákona. 
BOZP 
Seznámení s riziky žáků na škole – žádám učitele, aby poučili žáky s riziky, se kterými se 
mohou setkat při různých akcích školy. 
IV. Organizační záležitosti
2.1. Kontrola přidělení tříd a úvazků na další školní rok, pověření pedagogických zaměstnanců úkoly, přidělení 
funkcí. Rozvrh výuky, jeho projednání s odbory jako rozvržení pracovní doby podle ZP.
2.2. Kontrola změny v počtu pracovních míst, ve stavu zaměstnanců, stanovení uvádějících učitelů. 
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2.3. Kontrola nových formulářů (nové TK, TV) platnými od školního roku 2009/2010, pokyny k vyplňování 
(zejména vysvědčení pro slovní hodnocení). 
2.4. Odsouhlasení návrhu výroční zprávy za školní rok 2008/2009 včetně zprávy o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 
2.5. Odsouhlasení návrhu plánu práce pro školní rok 2009/2010 a plánu DVPP. Plán porad, schůzí, hovorových 
hodin.
2.6.  Informace strategický rozvoj školy a hlavní cíle školy.
2.7. Závodní preventivní péči zajišťuje zdravotnické zařízení MUDr. Chrobákové + individuální lékaři. 
Preventivní prohlídky zde musí do konce kalendářního roku absolvovat tito zaměstnanci – viz Plán práce:
(Nejpozději do tří let od poslední prohlídky).
2.8. Na DVPP zbývá částka 2.100,-Kč. Zaměstnanci předloží své požadavky do 15.9. Doporučuje se bezplatné 
vzdělávání – viz nabídka DVPP.
2.9. Opravné zkoušky žáků, schůze předmětových komisí. 
2.10. Vstupní a periodické školení BOZP a PO zaměstnanců – provedla Mgr. Panagopulosová. 
Připojit osnovu školení. Byli proškoleni noví zaměstnanci Mgr. Adamková, Mgr. Ptáková.
2.11. Informace z porady ředitelů, z krajského úřadu:

- končí soukromá školka na Sadové v Havířově k 31.12.2009
- zesílit protidrogovou prevenci, navázat kontakty se střediskem protidrogové prevence a sjednat s nimi 

smlouvu 
- sjednat spolupráci s knihovnou, zapojit se do projektu, „Jak porozumět textu“ – Z: MS 3.-5. tříd 

- kompetence učitelů a jejich právní myšlení, kompetence ved. pracovníků a jejich právní myšlení (zaznět
tam problém s přijetím učitelky na naší školu = pracovní smlouva)  

-
2.12. Informace o ekonomické a finanční situaci školy. Stav čerpání prostředků státního rozpočtu, výhled do 
konce roku, prostředky na DVPP. Čerpání příspěvku zřizovatele, zásady pro čerpání do konce roku. - informace 
byla podána dne 26.8.2009.
2.13. Při organizování školních výletů a mimoškolních akcí jde na naší škole maximálně o  jednodenní akce. 
Výjimku tvoři LVZ, škola v přírodě a výukové akce v zahraničí (Velká Británie). Vedoucí těchto akcí projednají 
vždy před touto akcí s ŘŠ organizační zajištění akce, finanční zajištění, průběh pracovní doby, aby nároky 
zaměstnanců byly zřejmé před zahájením pracovní cesty. 
2.14. Organizace škol v přírodě, lyžařských kurzů.
Vzhledem k náročnosti na prostředky na platy se tyto akce konají jako pětidenní, mimo soboty, neděle a státní 
svátky. Pro zajištění akcí jsou využíváni externí pracovníci na dohody o provedení práce.
2.15. Plán dovolených. Zaměstnanci, kteří přerušili čerpání dovolené o prázdninách pro nemoc nebo úraz, budou 
čerpat tuto dovolenou o vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční), podle individuálního rozvržení 
zaměstnavatelem. 
Ve školním roce mají pedagogičtí zaměstnanci nárok na 12 dnů pro samostudium (při plném úvazku). Tyto dny 
budou čerpat ve dnech podzimních prázdnin (2 dny), vánočních (2 dny), pololetních (1 den), jarních (5 dnů) a 
velikonočních (2 dny), pokud tomu nebudou bránit provozní důvody. 
2.16. V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z vysvědčení (zvolte jednu z variant). 

2.17. Záškoláctví. Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, §
50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
třetí kalendářní den. Po návratu dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci nebo zletilý žák bez zbytečného prodlení,
nejpozději  třetí kalendářní  den  doložit  důvody  nepřítomnosti  s přesným  vymezením  její  délky.  Pozdější,
dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

2.17. Seznámení s dokumentem soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT na šk.r rok 2009-2010.
2.18. Inventarizace majetku školy proběhne podle směrnice k inventarizaci
2.19. Rozbor školní úrazovosti za školní rok 2008/2009 – zaměřit se na snížení úrazů v Tv – pečlivá kontrola 
nářadí + školního hřiště.

V.  Různé
- ŘŠ znovu připomněla všech vyučujícím, že akce tříd se zapisují do akcí plánu na nástěnce ve sborovně a

zároveň se kontroluje, zda-li je akce zapsána v týdenním plánu. Upozorňuje, pokud akce není zapsána v plánu
není považována za školní akci. 

VI.  Diskuse 
- Kritérium pro odměny 
- Jedno z kritérií pro odměny je práce vedoucího předmětu
VII.  Usnesení
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Pedagogická rada projednala, schvaluje, seznámila se a bere na vědomí:
- Výroční zprávu za školní rok 2008/2009.
- Plán práce pro školní rok 2009/2010. 
- Cíle a úkoly školy v roce 2009/2010
- Cíle a kultura školy
- Osnovu pro vlastní hodnocení školy, které bude zpracovávat v září 2010. 
- Návrh strategického rozvoje školy
- Zprávu z porady ředitelů
- Opravy vzdělávacího programu ŠVP a učebních osnov plánů
- BOZP – seznámení žáků s riziky na škole a školních akcích  
Pedagogická rada navrhuje:
Ředitel školy ukládá:
- Pověřené osobě Mgr. Panagopulosová, aby dopsala do TK poučení rizika žáků ve škole a na školních akcích. 
- Všem správcům sbírek a místností provést kontrolu majetku školy, zvláště pokud byly ve třídách a kabinetech

prováděny práce cizími firmami.
- Ohlašovat zaměstnavateli změny v osobních údajích. 
- Předmětové komise projednají nabídku nepovinných a volitelných předmětů, kroužků, účast žáků školy na 

soutěžích,
- Všichni pedagogičtí pracovníci provedou v prvním dnu školního roku nebo v první hodině výuky předmětu 

poučení žáků o BOZP a PO podle schválené osnovy. Záznam o poučení zapíší do třídních knih. 
- Podrobně seznámí žáky s riziky na škole a školních akcích.
- Zaměstnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu č. 1 tohoto zápisu. Tyto texty 

jsou uloženy na web. stránkách MŠTM – dokumenty 
- Připravit hodnocení výchovně-vzdělávacích výsledků za rok 2008-2009.
- Seznámit se s vnitřními předpisy, směrnicemi, Řádem školy, Výroční zprávou, Organizačním plánem školy, 

dlouhodobý strategickým plánem rozvoje školy. 
- PK, MS zařadit do ročních plánů čtenářskou a finanční gramotnost
- Pracovat s nadanými a talentovanými žáky – začleňovat individuální výuku 
- Zařadit do třídnických hodin informace o násilí a šikanování mezi žáky, seznámit se s Met. pokynem MŠMT 

č.j. 28275/2000-22 a připravit plán opatření vůči násilí a šikaně pro jednotlivé třídy. 
- Seznámit žáky s nebezpečím „chatu“ přes internet.
- Seznámit žáky s novým pojmem „kyberšikana“, kterou najdete na web. stránkách www.e-bezpeci.cz,  

www.minimalizacesikany.cz , www.seznamsebezpecne.cz  (kyberšikana je šikanou, která se děje 
prostřednictvím informačních technologií – urážení, napadání, vydírání, vyhrožování,…

Zapsala: Mgr. Radomila Vaníčková
                      ředitelka školy

PEDAGOGICKÁ RADA Č. 2
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY Č. 2  
Dne: 26.11.2009
Místo: sborovna
Přítomno: viz prezenční listina
Omluveno: viz prezenční listina
Program:

1. a) Zprávy TU o prospěchu a chování žáků
b) Shrnující zpráva ŘŠ za 1. čtvrtletí o prospěchu a chování žáků 
    - hodnocení prospěchu a chování tříd
    - statistika školního roku
    - kontrola nesplněných úkolů z minulé pedagogické rady
    - schválení kreditního systému
    - schválení vize školy

2. Soubor pedagogicko-organizačních informací
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a) Kontrola přípravy přednášek pro 1. a 2. st.
   - kontrola přípravy vestibulu pro VP střed.škol. 
   - počty žáků ve třídách – celkový počet žáků ve škole je ……………

b)Program třídních schůzek viz.prezenční listina –program tř. důvěrníků:
- třídní schůzku nemá třída: 1.B z důvodu nemoci TU (náhradní termín ………)
- dotazník „Mapa školy“ - vyhodnocení s komentářem ŘŠ je na webu školy 

(poděkovat rodičům za spolupráci)
- vulgarismus a vandalismus ve škole – řešeny v tříd. hod. a OV (žádáme rodiče, aby 

pomohli tento problém společně s námi řešit)
- vyhodnocení dotazníků – šikany ve škole ( zhodnotí TU na tříd. schůzkách)
- 5. roč. přijímací řízení na 8-letá gymnázia  (TU doplní)
- konzultace pro rodiče a žáky (TU informují rodiče o zrušení konzult. hodin pro 

rodiče z důvodu malého zájmu rodičů. Rodiče se mohou kdykoliv s učitelem 
telefonicky domluvit na konzultaci.)

- sponzorství (zdůraznit význam, poděkovat jménem vedení školy rodičům, kteří 
pomohli zakoupit PC do třídy, případně požádat rodiče dalších tříd o příspěvek na 
PC)

c) Informace Mgr. Blažkové

- Uskutečněné investice:
Plán investic školy ve spolupráci se zřizovatelem města Havířova:
a) příprava projektu na vybudování 4 učeben: učebna F+Ch, 2 jazyk.učebny, 
1 poč.učebna,    
v přibližné hodnotě 10 mil.)
b) schválený plán výstavby nového hřiště v přibližné hodnotě 15 mil. (2010)
c) schválený plán investic na vybudování nových sociálních zařízení ve škole 
(červen 2009)
d) škola je zařazena do plánu výměny oken (2011)

d) Informace Mgr. Badurové

      - informační cyklus o reformě
            - sjednocení Bakaláře

e) Zpráva VP za 1. čtvrtletí  Mgr. Csatové     
- žáci integrovaní s vývojovými poruchy učení a chování - viz zpráva VP

f) Zpráva VP Mgr. Haroka

      - průzkum zájmu vycházejících žáků na -TU
- průzkum zájmu žáků o 8-leté gymnázia – TU

           - seznámení s novým postupem přijímacího řízení na stř.škole

g) Zpráva metodika prevence za 1. čtvrtletí  Mgr. Kielarové

- shrnutí dotazníků – šikana na škole  

3. Různé    

4. Diskuse

5. Usnesení
Pedagogická rada projednala, schválila, seznámila a bere na vědomí:
- zprávy TU o hodnocení prospěchu a chování tříd a jejich návrhy výchovná opatření za 
kázeňské 
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  přestupky
- program třídních schůzek 
- plán investic školy 
- zprávu VP 
- kriteria vlastního hodnocení, portfolia
- přijímací řízení na stř. školy

ŘŠ ukládá:
- sjednotit klasifikaci žáků
- podrobně informovat rodiče o programu třídních schůzek
- rodičům si neztěžujeme, nabízíme pomoc a řešení při problémech jejich dětí
- zintenzívnit žákům nabídku konzultačních hodin s možností opravy známek  
- zápis výchovných opatření do ŽK, informovat prokazatelně rodiče o prospěchu a chování 
žáků
- TU – bezchybný zápis záznamů a údajů o žákovi do školní matriky a bakaláře
PR navrhuje:  

PEDAGOGICKÁ RADA Č. 3
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY Č. 3  
Dne: 21.1.2010
Místo: sborovna
Přítomno:  viz prezenční listina (32)
Omluveno: Mgr. Bůžková, Mgr. Ptáková, Mgr. Chlebíková  
Program: 

I. část – klasifikační a výchovné zprávy TU (7:00-7:45)
II. část – hodnotící zprávy PK, MS, VP, EV, MP, ŘŠ (14:00-16:00)

III. část -  Pedagogická rada projednala
IV. část – organizační část - různé

I. Klasifikační a výchovná část tříd viz.  zprávy TU za 1. pol. (7:00-7:45)
   A) Klasifikace – prospěch

1. Prospěchově problémoví žáci (viz tabulky z Bakaláře)
1. stupeň – hodnocení 
a) nedostatečné známky = 0
b) dostatečné známky = 1
c) dobré známky = 3.A, 4.A, 5.A     
d) neklasifikování žáci = 0
e) integrovaní žáci s indiv.plánem + nadaní žáci s ind. plánem + sportovně talent. 
žáci – viz zpráva VP
2  . stupeň – hodnocení  - viz tabulky z Bakaláře + integrovaní žáci 
návrhy na nedostatečné známky – 3

2. návrhy na komisionální zkoušky - 4
Žáci uvolnění, nehodnocení
1.st. - uvolnění z TV – 4
  - nehodnocen = 0

  - slovní hodnocení – 1 (na doporučení pracovníků PPP)
                 2.st. - uvolněn = 0

  - nehodnocen = 1       
3. Žáci s odkladem klasifikace ke dni…

a) z důvodu nemoci - 1.a 2.st. = 0
b) odklad klasifikace žáků, kteří pobývají v cizině dle § 38 = 5 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2009 / 2010
 

 57



      Informovat rodiče: - o postupu získání hodnocení na vysvědčení
                                       - upozornit je na český překlad vysvědčení z ciziny    
4. Žáci s výrazně zhoršeným prospěchem – viz Bakalář 

sólo známkami (4-5 z předmětu) – viz Bakalář
Pozn.: zde se projevuje práce TU (včasné hlášení problému žáka rodičům)

5. Žáci, kteří opakovali ročník:  5
6. Průměrný prospěch tříd  

1.st. – nejhorší průměry tříd:  4.A = 1,33
         4.B = 1,31
       5.A = 1,25
2.st. – nejhorší průměry tříd:  9.C = 1,83
         7.B = 1,82
          7.A = 1,80
          8.A = 1,73
             8.B = 1,66
            6.B = 1,61
            6.A = 1,53
            9.A = 1,45
            9.B = 1,35  

7. Průměry v jednotlivých předmětech 
CH, Př, M

   B) Absence na žáka
1. stupeň 
- omluvená absence - neomluvená absence = 0
5.C = 53,3 – zdůvodnit
4.A = 47,6
3.A = 40,9
2. stupeň
- omluvená absence - neomluvená absence  
9.B = 70,52 8.B = 0,07   ………………………..
8.B =60 7.A = 18,5   
9.C = 57 7.B = 1,14   
7.B = 51
9.A = 50,5

   C) Výchovná opatření - návrhy  - Mgr. Bad. 
1. Jmenovitě důtka ŘŠ – viz Bakalář
2. Jmenovitě návrh na 2. st. z chování – viz Bakalář
3. Jmenovitě návrh na 3. st. z chování – viz Bakalář
4. Počet důtek TU
5. Jmenovitě jednání s vých. komisí
6. vztahy ve třídě 

- kolektiv nestmelený
- problémové třídy

7. z charakteristiky tříd 
- projevy šikany a vandalismu (shrnutí dotazníků MP)

   D) Přehled pohybu žáků za 1. pololetí 
1. Změna třídy v rámci ročníku
2. Změna třídy v rámci opakování ročníku
3. Změna třídy z JT do NT a opačně
4. Přestup z jiné školy
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5. Odchod na jinou školu
6. Celkový počet žáků ve třídách chl.+dívky+celkem 
7. Celkový počet žáků ve škole k 31.1.2010                                                                     

Závěr
Hlasování učitelů o hodnocení prospěchu a výchovných opatření žáků
- PR projednala a schválila – zprávy TU o hodnocení prospěchu a chování tříd a 

s udělením výchovných opatření TU a ŘŠ ve třídách 1.- 9. ročníku  
II. Celkové hodnocení zpráv TU, PK, MS, VP, EV, MP – ŘŠ   za 1. pol. 
           (14:00-16:00)
1. Hodnocení zpráv: TU, EV, MP, VP, koordinátora ŠVP
1.1 Hodnocení zpráv TU   

- výchovná práce TU se třídou a rodiči (třídnické hodiny)
1.2 Zpráva EV

- příprava Projektu Den země
- ekologické programy (5) – exkurze: (6) – akce školy k environment. výchově 
- Den Země – duben – připravit harmonogram výuky ekol. dle ročníků Z: Bednar. + před. PK, M

1.3 Zpráva MP
- příprava dotazníku k šikaně

1.4 Zpráva VP 
- PK třídních učitelů (cíl a smysl, projekty) 
- individuální plány žáků – školení ke tvorbě IVP            

1.5      Hodnotící zpráva koordinátora ŠVP 
- Hodnocení SCIA
- Hodnocení ŠVP

1.6      Příprava školení - DVPP

Pedag. rada projednala a seznámila:
1. Učitele s čerpáním státního rozpočtu v roce 2009 dne 14.1.2010
2. Úrazovost na pracovišti v roce 2009. Na pracovišti byl žádný pracovní úraz  (1).
Kolektivní smlouva/vnitřní platový předpis na období (např. 1.1.-31.12.2010) – nebyla 
změněna.
3. Učitelé byli seznámení s novými právními předpisy, změny od poslední porady:
S novelou zákona č. o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. zákonem č. 306/2008 Sb.
- Studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole již nebude náhradní dobou 

pojištění. 
Studenti, kteří dosáhli věku 18 let, mají od 1. 1. 2010 možnost být účastni důchodového 
pojištění dobrovolně

- Prodlužuje se období pro předčasný odchod do starobního důchodu – 3 roky.
PR navrhuje:   0
PR ukládá:   0
ŘŠ ukládá:

- Zaměstnancům školy seznámit se všemi novými směrnicemi a právními normami a 
seznámení potvrdit svým podpisem. – viz web.stránky 

- Vedoucí vychovatelce školní družiny – vybrat poplatky za pobyt dětí ve školní družině 
za období leden – červen 2010.

- Třídním učitelům – žákům, kteří podávají přihlášky na střední školy, zpracovat 
výstupní hodnocení.

- PK, MS – připravit na nejbližší poradu návrhy na nové příspěvky k dodatku Řádu školy
- Všem učitelům, kteří používají kreditní systém – opětovně seznamovat žáky s kreditním

systémem 
- Ukládá TU 

V Ý R O Č N  Í    Z  P R  Á V A  o činnosti školy za školní rok  2009 / 2010
 

 59



- Opětovně seznámit rodiče s cíli u kreditního systému 
- Zvýšit větší informovanost třídního kolektivu, seznamovat žáky s měsíčním plánem 

školy a třídy na třídnických hodinách – zkvalitnit zápisy z TH, důsledněji a lépe 
spolupracovat s předsedy třídy

- Seznámit žáky se šetřením elektřiny a vody, se způsobem větrání pod dohledem učitele 
v hodinách 

- Seznámit žákyně, že hygienické potřeby nepatří do záchodů, ale do koše – opět 
ucpané záchody

- Učitelům 
- ihned řešit kázeňské problémy ve třídách s týmem učitelů a vedením školy
- Zintenzívnit žákům nabídku konzultačních hodin s možností opravy známek

IV. Organizační část – různé 
4.1. Organizační informace ŘŠ

1. Ředitelské pochvaly – návrhy (odevzdat návrhy na ředit. pochvaly = 1  v 1.A)
2. Organizace cvičení PO, CO je velmi podrobně a kvalitně připravena Mgr. Kundelem a 

Mgr. Zedkovou
3. příprava zájezdu LVVZ, Rakousko, V.Británie, Osvětim, Vídeň - bylo 
4. příprava dat výletů tříd, TU odevzdají do konce února
5. Směrnice k prevenci šikany. Původní metodický pokyn MŠMT byl zrušen, nový 

pokyn je závazný pouze pro školy zřizované MŠMT, takže škola vydává vlastní 
směrnici.  Z: Kiel.

6. Šetření majetku a kultura osobní hygieny (na toaletách) 
7. Poučení žáků o BOZP. Třídní učitelé poučí žáky o BOZP před pololetními 

prázdninami, poučení zaznamenají do třídní knihy.
8. Kontrola nesplněných úkolů z minulé pedagogické rady (investiční úkoly byly 

splněny a překročeny + odměny)
9. Hodnocení šikany na škole (bude se připravovat v únoru)
10. Hodnocení třídních schůzek a konzul. hodin, vyřizování stížností rodičů, 

sponzorství
- Lepší využití a zkvalitnění konzult. hodin jak s žáky, tak i rodiči
- Zvýšit informovanost o možnosti její využití a získat zejména žáky s delší absenci a 

nedost. známkami pro své konzultace
- Do příštích zpráv TU zapsat počty konz. hodin s žáky i rodiči – neměli všichni

11. Soutěže a olympiády, SCIO (umístění i účast budeme hodnotit v odměnách)
12. Hodnocení úklidu v šatnách a ve třídách ŘŠ
13. Nedaří se nám spořádané odchody tříd do jiných učeben    Z: TU
14. MENZA IQ – zjistit a nahlásit žáky do konce ledna 2010
15. Víceletá gymnázia

PEDAGOGICKÁ RADA Č. 4  
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY Č. 4  
Dne: 27.4.2010
Místo: sborovna
Přítomno: viz prezenční listina
Omluveno: viz prezenční listina
Program: 
I. Hodnotící zpráva ŘŠ za 3. čtvrtletí o prospěchu a chování žáků (kontrola zpráv TU)

a) kontrola statistiky žáků ve třídách k 27.4.2010
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c) hodnocení prospěchu na škole – viz Bakalář
   1. st. 
    - problémoví žáci, kteří nezvládají čtení v 1. třídách + počty do 100
    - žáci s nedostatečným prospěchem (4-5) – upozornění rodičům
    - žáci se zhoršeným prospěchem 
    - čeští žáci, kteří plní základní školní docházku v cizině (postup při vydávání vysvědčení)
d) hodnocení chování na škole – viz Bakalář

- NTU – viz Bakalář
- DTU – viz Bakalář
- DŘŠ
- neomluvené hodiny
- jednání výchovné komise s rodiči problémových žáků – která proběhla 

      - další návrhy na výchovnou komisi 
      - žáci, kteří budou navrženi na vyšetření do PPP – zejména 1. st.
      - rodiče, kteří budou hlášeny na soc. odbor  - návrhy 

- cizinci
e)  finanční a čtenářská gramotnost (práce s učebnicí, vyvarovat se výpisků z učebnice 
do sešitu, 
     upřednostňovat práce žáků s učebnicí

II. Organizační část ŘŠ
- nebezpeční internetu – Facebook + ochrana osobních údajů – projednat na dalších TS 
s rodiči
- informace a organizace třídních schůzek – dle programu + vysvětlit rodičům ochranu

  autorských práv + referáty 
- výchovné předměty – podpořit TU na třídních schůzkách 
- opravy známek v 8. a 9. třídách
- svačinky – bufet 
- ředitelské volno – zateplení budovy školy
- ochrana autorských práv – referáty 
-  osmiletá gymnázia 
-  Hodnocení dozorů učitelů na chodbách
-  Hodnocení hospitací
-  Informace a vyhodnocení projektu „Den Země“
-  Řešení stížností ŘŠ
-  příprava schůzek PK, MS
- Finanční a čtenářská gramotnost 
- Časové a tematické plány
- Časové skluzy v tematických plánech se objeví na schůzkách PK, MS do konce 

května
- Schůzky PK, MS do konce května, zápisy odevzdat do 5.6., připravit plány akcí pro 

školní rok 2010-2011
- výuka AJ ve 2. a 3. třídách – viz informace Bad. 
- bezpečnost na výletech – viz metodický pokyn a vnitřní předpisy školy 

(připomínám všem učitelům, aby zapisovali BOZP do TK a odevzdali ŘŠ seznam 
žáků dle vnitřní směrnice)

- Informovat žáky o nebezpečí Facebooku
III. Informace Mgr. Blažkové

- předběžná organizace (třídnictví, rozmístění tříd) 
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- informace o ekonomice školy: - plán investic školy a města – příprava oprav a 
údržby

- kroužky ve městě – seznámení se státním rozpočtem
IV. Informace Mgr. Badurové

- Finanční, čtenářská a etická gramotnost – tabulky ŠVP odevzdat do konce dubna
- Hodnocení SCIA
- Hodnocení soutěží – odevzdávat na sekretariát 
- výuka AJ ve 2. a 3. třídách – aktuální změny

V.  Informace VP – Mgr. Csatové 
Zpráva výchovného poradce za 3. čtvrtletí (integrovaní žáci)
- žáci uvolnění z předmětu, nehodnocení z předmětu
- žáci nadání s individ. plánem
- žáci sportovně talentovaná s ind. plánem
- žáci navržení na nedostatečný prospěch
- žáci neklasifikování z důvodu dlouhodobé nemoci
- zápisy z třídnických hodin
- informace metodika prevence (šikana, množí se krádeže mobilů)

VI.  Informace MP – Mgr. Kielarové 
- viz zpráva MP
- vyhodnotit dotazník – vztahy ve třídě 

VII. Různé  
VIII. Diskuse  
IX. Usnesení PR
Pedagogická rada projednala a schválila

- Zprávy TU o hodnocení prospěchu a chování tříd 
- BOZP a rizika žáků na škole a šk.akcích + zahraniční výjezdy 

Pedagogická rada bere na vědomí
- Hodnotící zprávu ŘŠ, organizační část ŘŠ, informace Mgr. Bla., Mgr. Csat.., Mgr. 

Bad.,Mgr.Kie. 
PR navrhuje:     ---
PR ukládá TU:

Projednat nesplněné úkoly z minulé pedag. rady č. 3
- Příprava na schůzky PK, MS 

sjednocení hodnocení klasif. + kredit. systém – úkol celoroční pro PK, MS
mezipředmětové vztahy v ŠVP
projekty
časové přesuny učiva
dodržování BOZP na výletech a na šk. akcích

ŘŠ ukládá:
- TU kontrolovat v TK zapsání prověrek a testů (delších než 25 min) a závěrečných prací 

(zapsat červeně) 
- seznámit rodiče podrobně na třídních schůzkách s programem TS + postup 

k vyřizování stížností  a seznámení s novým doplněním vnitřního řádu o postupu 
při klasifikaci 

- před. PK, MS – sjednotit hodnocení integrovaných žáků v PK + MS
- ukončit písemné hodnocení žáků ve výchovných předmětech do konce května
- ihned řešit kázeňské problémy ve třídách s týmem učitelů a vedením školy
- návrhy na další individuální plány pro integrované žáky
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- upozornění ŘŠ – zápisy s učiteli - nesplněné pracovní úkoly

V Havířově dne 27.4.2010
Mgr. Radomila Vaníčková, ředitelka školy

PEDAGOGICKÁ RADA Č. 5
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY Č. 5
Dne: 17.6.2010
Přítomno:    viz prezenční listina
Omluveno:  viz prezenční listina 
Program: 
I. Hodnotící zpráva ŘŠ za 2. pol. o prospěchu a chování žáků (kontrola zpráv TU)
7:00   Klasifikační porada

1. Hodnocení prospěchu na škole  
ZŘ - Mgr. Badurová:
- žáci uvolnění z předmětu: 3 – viz zpráva ŘŠ
  nehodnocení z předmětu: viz problémoví  
- žáci navržení na nedostatečný prospěch:  6 – viz zpráva ŘŠ (problémoví) 
- žáci s návrhem na komis. zkoušky dne:  2 
- žáci s vyznamenáním    331

        ( 1.st. = 255 vyznam. z počtu žáků 323,        2.st. = 76 vyznam. z počtu žáků 222  )
- žáci se sólo známkami – viz zpráva ŘŠ
- žáci s horší známkou než chvalitebný z výchovných předmětů:  6 – viz zpráva ŘŠ  

- počet žáků opakujících ročník  (kdo vychází ze 7. a 8. třídy ? v tomto šk. roce a příštím 
10-11)
2. Hodnocení chování na škole - ZŘ - Mgr. Badurová:

a) 
- napomenutí třídního učitele  50   

      - důtka třídního učitele 21
- navržená důtka ŘŠ 8
- druhý st. z chování 2
- třetí st. z chování 1
b)

      - celkem pochval TU 71
      - celkem pochval ŘŠ 14

c)
- neomluvené hodiny  9 žáků
- cizinci – cizí státní příslušnost – viz zpráva ŘŠ
- jednání výchovné komise s rodiči problémových žáků – viz zpráva ŘŠ
- žáci s největší absenci – viz tabulka z Bakaláře

      ŘŠ:
- celkový průměr třídy – viz Bakalář 
- zhodnocení umístění žáků z 5. a 9. tříd – Mgr. Harok
- celkové stavy žáků v budoucích 6. třídách – Mgr. Bad.

13:00   Pedagogická rada  2.část
- spolupráce TU s VP – viz zpráva ŘŠ
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- hodnocení práce výchovného poradce a metodika prevence s TU ředitelkou školy–
        viz zprávy 

- kroužky ve škole a mimo školu 
3. Obecné informace o třídách - TU

   a) úbytky, přírůstky žáků, přeřazení ze třídy do třídy)
   b) stručná charakteristika tříd, dle zpráv TU, zpráva ŘŠ jsou kolektivy utvořené, scelené 
   c) třídnické hodiny: jsou vedeny pravidelně, na TH řešit služby žáků ve třídách
   d) projevy šikany: viz zpráva metodika prevence,viz zpráva ŘŠ
   e) škody na třídním majetku jsou řešeny průběžně s p. školníkem (opravy zapisovat do sešitu 
p. školníka) 
   f) třídní schůzky: účast , nejednat s rodiči na chodbách za přítomnosti přihlížejících žáků
      - stížnosti a připomínky rodičů z TS byly průběžně řešeny
   g) sponzoři třídy a jejich finanční částky (hlásit v kanceláři EKO – schváleno ZŘ Mgr. Bla.) 
   h) akce tříd mimo vyučování – viz zprávy TU
  ch) účast v olympiádách a soutěžích – viz tabulka – vysoce hodnotím úspěchy v soutěžích a 
v testech SCIA

II. Organizační část ŘŠ
- změna členství PK, MS – bude na nástěnce  
- zprávy + schůzky PK, MS (zprávy, zápisy ze schůzek, plány pro šk.r. 10-11)
- před. PK, MS nahlásit data schůzek na sekretariát   
- termín odevzdání omluvenky – odsouhlasit – vepsat do školního řádu pokyn ŘŠ 

k odevzdávání omluvenek do 5-ti dnů
- ředitelské porady poslední týden v měsíci – tj. čtvrtek, neplánovat jiné porady ani schůzky
Hodnocení zápisů třídnických hodin (zápisy a program musí vycházet z Plánu školy a z plánu
Žákovského parlamentu)
- zápisy TH se zlepšily, u většiny tříd se objevují projednávání témat, které jsou součástí 

výchovného cíle školy
Hodnocení dozorů učitelů na chodbách
- rozšíření úseků dozorů, dozory na zahradě – zaktivovat 
Hodnocení úklidu kolem školy
- dokončit úklid – Z: TU + Mgr. Luš. 
Příprava na přijímací zkoušky 9. tříd
- zjistit zájem do pátku 19.6.  
- odevzdat seznamy žáků pro jednotlivé kroužky na škole:

odevzdat seznam žáků - konverzace u rodil. mluvčího Bundy 
příprava doučování z matematiky pro zájemce (3 možnosti: student, náš učitel individuálně,
náš učitel s doučováním 2 až 4 žáků 

Informace a vyhodnocení projektu „Den Země“
-  úkol PK, MS - začlenit do ŠVP:
    projekty: „Bezpečnost v dopravě, Etika, čtenářská a finanční gramotnost 
- environmentální výchova: 
   př. 9. tř. – světové globální problémy (společenské problémy (rasová diskriminace, rasismus, 
sekty, nemoci lidstva,…) – světová populace obyvatel 
- 8. tř. – vzduch, voda, půda, lesy, (CH, M, grafy)
- 7. tř. – ohrožení živočichové, projekt Antilopa
- 6. tř. – odpady na Zemi, ekologie MSkraje a města Havířova (zaměřit se na odpady, čištění 

studánek, práce s web. stránkami města,…)
Všechny tyto témata se projeví ve slohových útvarech JČ, M,…
Hodnocení plnění úkolů učiteli – zadané ŘŠ
- v tomto školním roce se nám opět nepodařilo u všech učitelů splnit řádně úkoly v termínech 

III. Zpráva výchovného poradce – viz příloha   
- žáci integrování 
- žáci nadání s individ. plánem 
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- žáci sportovně talentovaná s ind. plánem 
IV. Zpráva metodika prevence (šikana na škole) 
V. Zpráva koordinátora ŠVP
VI. Zpráva družiny
VII. Zpráva parlamentu
VIII. Zpráva vedoucího ekologické výchovy na škole
IX. Informace a seznámení s kreditním systémem hodnocení
X. Různé  
XI. Diskuse
XII. Usnesení PR
Pedagogická rada projednala a schválila navržená výchovná opatření a prospěch žáků za 2.pol.

- Zprávy TU o hodnocení prospěchu a chování tříd 
- Schválila 3. stupeň z chování  (1), ředitelské důtky žáků  (7)

Pedagogická rada bere na vědomí
- Hodnotící zprávu ŘŠ za 2. pol., zprávy TU, zprávy VP, MP, koordinátora ŠVP, zprávu ved. 

environmentálního metodika výchovy, zprávu žákovského parlamentu
PR navrhuje:     ---
PR ukládá:

- Třídním učitelům – písemně informovat rodiče o ředit. důtkách, 3. stupněm chování, o 
nedostatečných známkách s rozpisem konzultačních hodin k přípravě komisionálního 
přezkoušení žáků a otázkami pro přípravu  (ne témata)

- mezipředmětové vztahy v ŠVP
- projekty
- v přípravném týdnu pracovat na časových přesunech učiva

ŘŠ ukládá:
- PK, MS - seznámení se s novými vnitřními předpisy, pokyny a směrnicemi v přípravném týdnu 

a informovat o nich své členy
- začlenit do ŠVP nové projekty (Den Země, BESIP, finanční a čtenářská gramotnost, Etická 

výchova a multikulturní výchova), úpravy osnov (přírodopis) – projednat na schůzkách PK, MS
v přípravném týdnu 

- na základě závěru dotazníkového šetření „Mapa školy“, s hodnocením SCIA testů a 
z dotazníků Barevných řad - všem učitelům sjednotit hodnocení sociálně slabších žáků – více 
pracovat na bázi individuálního přístupu

- ihned řešit kázeňské problémy ve třídách s týmem učitelů a vedením školy
- zefektnit a zaktivnit dozory v šatně  
- VP připravit návrhy pro šk.rok 10-11 na další individuální plány pro integrované žáky do 

15.9.10 ve spolupráci s TU
- Projednat a informovat své členy na PK, MS o: 

a) metodickém pokynu k šikaně a novému pokyn „Aplikace metodického pokynu k šikaně“ 
b) informovat o článku „Zákaz kouření ve školách“ (časopis „Řízení školy)
c) seznámit své kolegy s dokumentem „Souborem pedagogicko-organizačních informací 
z MŠMT“
d) seznámit se s článkem „Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí….“
e) seznámit se s článkem „Návrh na etickou výchovu“
f) s článkem „Komisionální zkoušky“ v časopise „Řízení školy č.1 a 2“
g) s článkem o „Výpovědi pro nesplňování předpokladů odborné klasifikace“

- TU do konce týdne seznámí žáky s novým plánem tříd, třídními učiteli a jejich zástupci, 
s novým školním časopisem č. 4 „Kamarádi“ (rozebrat společně témata)

- Metodiku prevence – připravit strategii prevence rizikových projevů žáků na naší škole dle 
přeposlaných materiálů (mailem) ředitelkou školy

- Předsedovi Školské rady – seznámit se s článkem „Školská rada“ v časopisu „ Řízení školy“ a 
pošle pozvání členům ŠR na schůzku v září 09 
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- Všem učitelům, aby pečlivě dodržovali bezpečnostní pokyny při výjezdech žáků ze školy, počet
žáků na 1 učitele = 25 ž. (plavání = 15,   TV= 30 ž. ). Učitel si musí práci zorganizovat tak, aby 
tento právní požadavek byl splněn. 

Šk. rok 2010 – 2011
Pedagogická rada č. 1
 organizace šk. r. 10-11
 upřesnění plánu schůzek PK, MS
 kontrola plánu 10-11upřesnění termínů porad, akcí)
 plán kulturních akcí, besed, školení, přednášek pro šk.r. 10-11( PK, MS)
 aktualizace web. stránek
 seznámení s dlouhodobým plánem strategie prevence rizikových projevů chování žáků
 Informace o článku „Výpověď pro nesplňování předpokladu odborné kvalifikace“ z 

časopisu Řízení školy  
 ŠVP (finanční a čtenářská gramotnost, výuka etiky na škole)
 environmentální výchova – projekty
 roční i týdenní plán se může měnit, a proto připomínám, že není možné se v příštím šk. roce

odvolávat, že to nebylo v plánu, pokud se vyskytne situace v problému organizace.
 Všichni členové PK, MS se řídí plánem předmětových komisí, není možné jejich usnesení 

na schůzkách přehlížet   

Třídnické práce
 odevzdat seznamy žáků TU
 vyvěsit seznam nových přijatých žáků na úřední desku
 Podat žádost na MŠMT – o zřízení cizojazyčné třídy                 
 Volat na pedag. fakultu ohledně spolupráce vyuč. AJ pro 1. st.    
 Připravit objednávky kulturních akcí, besed, školení  pro škr.r. 10-11   Z: ZŘ, ŘŠ, Pas.
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Příloha č. 8 
Přehled o žácích a třídách ve školním roce 2009/2010

Číslo učebního dokumentu, podle něhož se škola řídí  na příslušném stupni ZŠ - po ročnících
I. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.13/2009/ŘŠ
II. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.656/2007/ŘŠ VI. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.13/2009/ŘŠ
III. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.656/2007/ŘŠ VII. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.656/2007/ŘŠ
IV. ZŠ - 16847/96 - 2     RVCJ - 16333/96 - 22 - 21 VIII. ŠVP ZV  Jazyky-Brána do světa č.j.656/2007/ŘŠ
V. ZŠ - 16847/96 - 2     RVCJ - 16333/96 - 22 - 21 IX. ZŠ - 16847/96 - 2   ,   RVCJ - 16333/96 - 22 - 21

Třída
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1 I.A 1  CJ 21 1 22       22      22
1 I.B 1  CJ 22 22        22      22
1 I.C 1  CJ 22 22        22      22
1 II.A 2  CJ 21 1 1 22        22      22
1 II.B 2  CJ 27 1 22        22      22
1 II.C 2 CJ 25 22 2 22 22
1 III.A 3  CJ 32 24 5        24      24
1 III.B 3  CJ 33 24 5        24      24
1 IV.A 4  CJ 28 2+1 1 25 4        25      25
1 IV.B 4  CJ 24 1 25        25      25
1 V.A 5  CJ 23 2 26        26      26
1 V.B 5  CJ 22 3  26        26      26
1 V.C 5  CJ 24 2+1 26        26      26

13 I. stupeň 324 11 6 308 16 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 308

1 VI.A 6  ICT CJ 27 2 30 7  3 3  27     0 27
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1 VI.B 6 ICT CJ 26 3 30   2 1/ 27     0 27
1 VII.A 7  ICT CJ 21 1 29  3 1  26     0 26
1 VII.B 7  ICT CJ 22 2+1 1 29  2 2  26     0 26
1 VIII.A 8  ICT CJ 29 1 1 32 3  3 3  29     0 29
1 VIII.B 8  ICT CJ 29 32 6  3 3  29     0 29
1 XI.A 9  CJ 24 31 6   31     0 31
1 IX.B 9   CJ 27 1 31  6   31     0 31

 1 VIII.C 8   ZŠ 21 31   29      0 29
9 II. stupeň 222 10 3 244 28 12 6 3 7 1/ 255 0 0 0 0 0 255

22 Součet školy 546 21 9 552 28 12 6 3 7 1/ 563 0 0 0 0 0 563

Příloha č. 9 
Zápis o  prověrce  bezpečnosti,  ochrany  zdraví  při  práci  a  pož. ochrany

Datum prověrky :  1. – 20.4. 2010  
Pověření členové prověrkové komise :

        Mgr. Jana Panagopulosová                                   funkce : bezp. technik
        Mgr. Přemysl Harok funkce : pomocník bezp. technika, za  ZVOS
        Mgr. Jindřiška Blažková 
        Stanislava Teichmannová funkce : vedoucí  ŠJ
        Jiří Blažek                                                     funkce : školník, pořární preventista   

- Rozbor úrazovosti  za rok  2008/2009
 2008/2009 registrovaných úrazů školních - celkem :   0      evidovaných  : 42
 2008 registrovaných úrazů pracovních - celkem :   0       evidovaných  :  0
 2009 registrovaných úrazů pracovních – celkem :   1 evidovaných :   1
Kniha úrazů  - ANO
Smrtelné , těžké , hromadné - 0
Rozbor školní úrazovosti - na poradách                            

II.       Platnost revizí a kontrol dle lhůtníku:
ŠKOLA ŠK. JÍDELNA
Poslední revize následné revize Poslední revize následná revize

Elektrorevize budovy 4/2007 4/2010 3/2008 3/2011
Elektrorevize bufet 8/2009 8/2012           -
Přenosné elektrospotřebiče 12/2009 12/2010 12/2009 2/2010
Mokré prostory – elektro 4/2009 4/2010
Hromosvody 9/2008 9/2013 9/2008 9/2013
Plynové spotřebiče 4/2009 4/2010 4/2009 4/2010
Hasící přístr. 5/2009 5/2010 5/2009 5/2010
Požární vodovody                     5/2009 5/2010 5/2009 5/2010
EZS 3/2009 3/2010 3/2009 3/2010
TV nářadí 1/2009 1/2010                
Komíny 4/2009     3/2010  4 a 9/2009 3 a 4/2010
Spalinové cesty 4/2009 4/2010
Deratizace 5/2009 5/2010 5/2009 5/2010
Výtahy 3/2009 3/2010
Počítačové učebny 1/2010 1/2011
Požární klapa       - 12/2009 12/2010
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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 :
zjištěné závady : 0

IV. Zabezpečení první pomoci:
Počet stálých lékárniček :  9
Počet přenosných lékárniček : 5
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 –zdravotník školy

V. Zajištění a evidence vstupních a periodických lékařských prohlídek:
 Pracovník pověřený vedením agendy : Mgr. Jana  Panagopulosová 

              Zjištěné závady : 0

VI.       Celkový stav pořádku a čistoty na pracovištích :
               Zjištěné závady : 0

VII. Nákup osobních ochranných prostředků za rok ( v Kč )  : 36 859,92
   jsou osobní ochranné prostředky řádně evidovány a kontrolováno jejich využívání ?  ANO
 Zjištěné závady : 0

VIII. Návrh na plán ozdravných opatření : 
  Závady odstranitelné vlastními prostředky

 oprava nábytku- lavice židle skříňky
 opravy kohoutků a odtoků umyvadel
 opravy záchodů – splachovačů
 opravy dveří – kliky, panty
 opravy kanalizace – ucpané záchody
 průběžná údržba školy – sádrování, malování
 průběžné opravy vyplývající z provozu školy
 úpravy zahrady – střihání keřů, sekání trávy           

Závady , jejichž odstranění bude vyžadovat zásah zřizovatele (investice)
Rekonstrukce osvětlení ve velké tělocvičně-nevyhovující málo funkční
Oprava chodníků v pavilonu U 12/2
Dořešit se zřizovatelem rekonstrukci zbývajících WC ve škole
Rekonstrukce školního hřiště – nerovný povrch
Nadstřešit schodiště do ŠJ
Označit žlutočerným šrafováním zvýšenou hranu hlavního vchodu do školy
Oprava oplocení hřiště
Označit hrany rampy kuchyně žlutočerným označením
Doplnit stavitelné lavice a židle ve třídách

Periodické školení zaměstnanců                                                                 
Ředitelka školy-Mgr. Radomila Vaníčková 26.8.2008
Zástupkyně ŘŠ-Mgr. Jindřiška Blažková-   26.8.2008
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Zástupkyně ŘŠ-Mgr. Iva Badurová  26.8.2008
Vedoucí školní jídelny-St. Teichmannová  26.8.2008

      Periodické školení všech zaměstnanců : 26.8.2008 (ověřeno testem)
      Noví zaměstnanci : v den nástupu  
       Žáci : na začátku šk. roku , před každou akcí (viz. třídní kniha)

Mgr. Jana Panagopulosová – bezp. technik 26.8.2008
Mgr. Přemysl Harok – bezp. technik (za ZVOS) 26.8.2008
Jiří Blažek 26.8.2008

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

 Požární ochrana 
    
 Školení : Mgr. Radomila Vaníčková _ řed. školy 27.8.2008

Jiří Blažek– . preventista              27.8.2008
              Ostatní  pracovníci školy:   Noví pracovníci v den nástupu 27.8.2008   

      
Počet požárů : 0
      Požární kniha vedena, kontrola prováděna pravidelně v odpovídajících intervalech
      Zpracováno  „Posouzení požárního  nebezpečí“ - ANO 

            

    V Havířově   20. 4. 2010

(podpisy – viz originál)
Razítko školy :                                            Podpis ředitele školy :
Podpisy členů prověrkové komise :

Jméno příjmení :  Mgr. Jana Panagopulosová        

Jméno příjmení :  Mgr. Přemysl Harok

Jméno a příjmení: Mgr. Jindřiška Blažková

Jméno příjmení :  Stanislava Teichmannová              

Jméno příjmení : Jiří Blažek                                   
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Příloha č. 10
Výsledky SCIO testů 6., 8. a 9. tříd

Stručné hodnocení testování žáků šestých tříd firmou Scio ve školním roce 2009/2010
Testování proběhlo v říjnu 2009 v rámci Projektu STZŠ financovaným  ZŠ Mládežnická.

Účast:
Lokalita Počet škol Počet žáků

Moravskoslezský kraj 49 1554
ČR 335 10 442

6.A ZŠ Mládežnická 26
6.B ZŠ Mládežnická 24

KATEGORIE MATEMATIKA ČESKÝ
JAZYK

OBECNÉ
STUDIJNÍ

PŘEDPOKLADY
PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 6.A ŠKOLY V RÁMCI VŠECH

TESTOVANÝCH ŽÁKŮ
52 46 47

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 6.B ŠKOLY V RÁMCI VŠECH
TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

48 48 50

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI VŠECH
TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

50 47 49

RŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 6.A  V RÁMCI ŽÁKŮ  ŠKOL
STEJNÉHO TYPU

53 48 49

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 6.B  V RÁMCI ŽÁKŮ VE
ŠKOLÁCH STEJNÉHO TYPU

50 50 52

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI ŽÁKŮ
ŠKOL STEJNÉHO TYPU

52 49 50

Svými výsledky v českém jazyce i v matematice se naše škola řadí mezi průměrné. Rovněž bylo 
porovnáním se studijními předpoklady zjištěno, že studijní potenciál žáků je v českém jazyce i 
v matematice využíván optimálně. Nejlepší percentily byly: v OSP 96, v M 100 a v JČ 94.

V Havířově dne 10.1.2010
Mgr. Iva Badurová 

ZŠ Mládežnická, Havířov  
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Stručné hodnocení testování žáků osmých tříd s     rozšířenou výukou CJ firmou Scio ve školním 
roce 2009/2010
Testování proběhlo v listopadu 2009 v rámci Projektu STZŠ financovaným  ZŠ Mládežnická.

KATEGORIE JAZYK ANGLICKÝ
PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 8.A ŠKOLY V RÁMCI VŠECH TESTOVANÝCH ŽÁKŮ 60
PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 8.B ŠKOLY V RÁMCI VŠECH TESTOVANÝCH ŽÁKŮ 68

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI VŠECH TESTOVANÝCH ŽÁKŮ 65

RŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 8.A  V RÁMCI ŽÁKŮ  ŠKOL STEJNÉHO TYPU 61
PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 8.B  V RÁMCI ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH STEJNÉHO TYPU 69

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI ŽÁKŮ ŠKOL STEJNÉHO TYPU 66
Výsledky žáků naší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší 
výsledky než 70% zúčastněných škol.

V Havířově dne 12.1.2010
Mgr. Iva Badurová 

ZŠ Mládežnická, Havířov  

Stručné hodnocení testování žáků devátých tříd firmou Scio ve školním roce 2009/2010
Testování proběhlo v listopadu 2009 v rámci Projektu STZŠ financovaným  ZŠ Mládežnická.

Účast:
Lokalita Počet škol Počet žáků

Moravskoslezský kraj 125 4723
ČR 863 32 313
9.A 17
9.B 23
9.C 18

KATEGORIE MATEMATIKA ČESKÝ
JAZYK

OBECNÉ
STUDIJNÍ

PŘEDPOKLADY
PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.A ŠKOLY V RÁMCI VŠECH

TESTOVANÝCH ŽÁKŮ
69 55 67

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.B ŠKOLY V RÁMCI VŠECH
TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

55 61 68

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.C ŠKOLY V RÁMCI VŠECH
TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

52 27 34

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI VŠECH
TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

58 49 57

RŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.A  V RÁMCI ŽÁKŮ  ŠKOL
STEJNÉHO TYPU

70 56 69

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.B  V RÁMCI ŽÁKŮ VE
ŠKOLÁCH STEJNÉHO TYPU

57 63 69

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ 9.C  V RÁMCI ŽÁKŮ VE
ŠKOLÁCH STEJNÉHO TYPU

53 28 35

PRŮMĚRNÝ PERCENTIL ŽÁKŮ ŠKOLY V RÁMCI ŽÁKŮ ŠKOL
STEJNÉHO TYPU

60 50 59

Výsledky testů devátých tříd  v OSP a M jsou v rámci všech testovaných tříd na základních 
školách v nadprůměru a dokonce zůstávají v nadprůměru i ve srovnání se všemi testovanými 
třídami včetně odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.V JČ jsou výsledky průměrné.Nejlepší 
percentily byly: M 93, OSP 97 a JČ 98.

V Havířově dne 10.1.2010
Mgr. Iva Badurová 

ZŠ Mládežnická, Havířov  
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Příloha č. 11
Zpráva žákovského parlamentu za šk.rok  2009/2010

V letošním školním roce pracovalo v žákovském parlamentu 32 žáků z 16 tříd a schůzky se 
konaly vždy první čtvrtek v měsíci ve třídě 6.A. V letošním roce se konaly tyto akce:
Září: volba členů žákovského parlamentu

-nabídka mimoškolních aktivit
 -zahájení celoroční soutěže tříd

-pomoc při jazykové soutěži
Říjen: soutěž: květinová výzdoba tříd

-zahájen sběr baterií
-adopce na dálku
- Halloween

Listopad: příprava Mikuláše
- soutěž: tipovací
- příprava vánočních přání do DD
- uspořádání burzy hraček a her: Bleší trh

Prosinec: Mikuláš 
- soutěž: výroba přáníček
- kontrola vánoční výzdoby tříd
- přáníčka do DD

Leden: hodnocení práce za první pololetí
- příprava lyžařského zájezdu
- lyžařské zájezdy
- konverzační soutěž
- soutěž: sněhová stavba

Únor: nabídka aktivit na jarní prázdniny
- LVVZ
- Soutěž: šetření energií
- Sv. Valentýn: výměna přáníček
- První - třídní kolo Superstar

Březen: měsíc knihy: výstava knih a časopisů
- soutěž: osmisměrka na jména spisovatelů
- relace: Den učitelů
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- atletické soutěže
Duben: dopravní soutěž

- aktivity na Den Země, soutěž: barevný den, velikonoční soutěžní výstavka 
- druhé kolo kolo Superstar

Květen: příprava a organizace Superstar
- soutěž - kontrola přezouvání
- pomoc při organizaci soutěže Jazyk hrou
- pomoc při soutěži Chytré hlavy, finále Superstar

Červen: výjezd do Anglie
    -soutěž: letní báseň, nabídka aktivit na letní prázdniny
   - závěrečné vyhodnocení práce ŽP
    - VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE TŘÍD

Zpracovala: Bc. Kateřina Zechová,  Mgr. Gabriela Plachtová,  Mgr. Barbora Zedková

Příloha č. 12
Přehled sportovních a mimosportovních kroužků ve šk. roce 2009/2010

Jméno a příjmení Název kroužku
Sport. nebo
mimosport.

Počet
hodin

počet
žáků

Malášková Renáta turistický sportovní 18 24

Martina Řezáčová volejbal sportovní 56 OSM

Barbora Zedková turistický sportovní 19 16

Gabriela Plachtová německý jazyk mimosportovní 16 12

Zita Kielarová debatní liga mimosportovní 16 9

Dagmar Volfová debatní liga mimosportovní 17 10

Přemysl Harok šachový mimosportovní 15 10

Iveta Bednarzová logopedie mimosportovní 20 10

Alena Krtilová mladí redaktoři mimosportovní 20 13

Roman Tief počítačový mimosportovní 10 10

Roman Tief čtenuářský mimosportovní 10 12

CELKEM 217 126
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Příloha č. 1   
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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Příloha č. 13   
Klasifikace školy o prospěchu a chování žáků ve šk. roce 2009/2010
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Příloha č. 14
Projekt – Zpráva České školní inspekce
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